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„Victoria in Jesu Christo”
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Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!

Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy!
Laudetur Jezus Christus!

P

rzeczytajmy na początku opatrznościowy tekst dzisiejszej Ewangelii.

SZATAN CHCE NAS ODWIEŚĆ OD DROGI KRÓLESTWA JEZUSA CHRYSTUSA.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Walka Chrystusa ze złym duchem
Łk 11, 15-26
Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów,
wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom
na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem,
że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją
mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam
złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od
niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy
go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i
przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają
tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie Chryste!
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P

rzypomnijny też fragment Naszego ostatniego Orędzia z 27 sierpnia

A.D.2019 (vide: www.metrykakoronna.org.pl):

O

powiadamy się za własnym ustrojem, za własnym systemem prawnym

oraz za własną mennicą.
Opowiadamy się za budową cywilizacji „Christianitas”, która w
najmniejszym stopniu nie jest kompatybilna z cywilizacją czy antycywilizacją zachodnioeuropejską.
(...)
Mamy swoją wielowiekową kulturę, swoją przepiękna historię, swoje
tradycje, mamy wiarę opartą na nauczaniu Jezusa Chrystusa, zgodną z
naszym słowiańskim etosem i etnosem.
Mamy, co prawda na karku okupantów żydowskich, udających Polaków,
zaganiających Polaków na europejski redyk, ale dzięki Bogu przyjdzie
chwila dziejowa, pozwalająca zrzucić jarzmo czy gorset okupacji.
Musimy być tylko sobą, być Polakami i nie kolaborować z wrogiem w
żadnej postaci!

O

dpowiedzialny Polak nie idzie głosować, gdy nie ma pewności, co z

jego głosem się stanie; gdy nie ma pewności, czy Poseł, euro-Poseł,
Senator, Prezydent, zaraz po głosowaniu nie sprzeniewierzą się Wyborcom;
gdy nie może nic zrobić by odwołać z urzędu wybranego przedstawiciela.
Nikt rozsądny i rozumny nie idzie na wybory, na których udziela się
pełnomocnictwa
tajnego,
czyli
fikcyjnego,
ale
jednocześnie
nieodwołalnego. Jest to w obecnych okolicznościach, tzn., gdy rządzą
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nami, żydo-masońscy okupanci, jakby podpisanie zgody na eutanazję
Narodu Polskiego.
Oprawcy potrzebują wspólników stąd tzw. powszechne wybory!
Żaden rodowity, szlachetny Polak nie kolaboruje z wrogiem, a kolaboracją
jest uczestniczenie w żydo-masońskich pseudo wyborach.
Okupanci są sprytni, pozwalając działać tzw. koncesjonowanej opozycji,
by zwiększyć frekwencję, aby Polacy mieli większy wybór.
Niestety, w sytuacji głosowania tajnego nikt nie ma pewności, co z jego
głosem się dzieje, a sama wiarygodność bolszewickich wyborów jest bliska
zeru.
Rdzenny Polak nie może głosować inaczej jak jawnie!
(...)
Na czele Komitetów Wyborczych stoją samozwańczy „książęta” - rokoszanie,
zbuntowani przeciwko Królowi i Królestwu Polskiemu, często podlegli
prezesom partyjnym lub innym siłom politycznym. W sumie oni wszyscy, jak
jeden, tworzą antykrólewską konfederację, którą my nazywamy
ANTYKRÓLEWSKIM ROKOSZEM DUDY A.D.2019, jako, że to Prezydent III RP
Andrzej Duda ogłaszając „wybory parlamentarne” w masońskim rycie
partyjnym - bolszewickim stał się „z urzędu” Marszałkiem konfederacji
antykrólewskiej, jak onegdaj w 1672 roku uczynił to w Szczebrzeszynie
Hetman Wielki Koronny Jan Sobieski, występując przeciwko Królowi
Michałowi
Korybutowi
Wiśniowieckiemu,
w
formule
Konfederacji
Szczebrzeszyńskiej.
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_szczebrzeszy%C5%84ska

Na to bolszewickie dictum, które nota bene przewidzieliśmy, powołaliśmy do
życia KRÓLEWSKĄ KONFEDERACJĘ OPATOWSKĄ A.D.2019.
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_go%C5%82%C4%85bska

Jako Królestwo Polskie proponujemy przystępowanie Polaków do Naszej
Królewskiej Konfederacji poprzez organizowanie się w Sejmiki Ziemskie
różnego szczebla, szczególnie szczebla powiatowego i prowincjonalnego,
wyłaniając na Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym po 5 Posłów Ziemskich z
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każdej Ziemi Sejmikowej na Sejm Walny Królestwa Polskiego, którego
najbliższa XII Sesja Rocznicowa przewidziana jest na 5 października A.D.2019
[odbyła się w Licheniu Starym, a kolejna XIII Sesja w Parczewie, jest przewidziana
na 23 listopada A.D.2019] .

Sejm Walny Królestwa Polskiego zorganizowany jest w formule KRÓLEWSKIEJ –
CHRYSTUSOWEJ tj. w ramach cywilizacji CHRISTIANITAS (nauka i nauczanie
Jezusa Chrystusa), co odróżnia nas od formuły bolszewickiej – jakobińskiej –
masońskiej „sejmu” na Wiejskiej, w ramach ideologii LIBERALNEJ czytaj
satanistycznej. „Sejm” na Wiejskiej tak naprawdę (po „wyborach”)
reprezentuje Loże Masońskie różnego rytu. A jak jest na Sejmie Walnym?

50 Ziem Sejmu Walnego,
z czego 41 Ziem Królestwa Polskiego
i 9 Obszarów Polonijnych

Na Sejmie Walnym każda Ziemia Sejmikowa i Obszar Polonijny ma 5 Posłów
Ziemskich i dwóch Senatorów, co daje 250 Posłów i 100 Senatorów. W Izbie
Poselskiej głosowania odbywają się Ziemiami, w Senacie każdy Senator ma
głos wolny (Votum Senatorskie). Głosuje się bezwzględną większością, tak w
Izbie Poselskiej, jak w Senacie. Król ma prawo veta – nie pozwalam, ale z
pisemnym uzasadnieniem!
W tym miejscu napominamy wszystkich: organizatorów, wykonawców i
popleczników ROKOSZU DUDY A.D.2019, aby odstępowali najpóźniej do 30
września A.D.2019 od rokoszan, pod rygorem infamii, banicji i konfiskaty
majątku w przyszłości.
Albo stajecie przy rokoszanach albo przy Królu Polski; tertio non datur.
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Udział bierny (organizowanie i/lub kandydowanie) lub czynny (wzięcie
udziału w „wyborach”) traktujemy jako opowiedzenie się po stronie
ROKOSZU DUDY A.D.2019 ze wszelkimi tego królewskimi konsekwencjami, o
czym wyżej.
* * *

T

ak myśleliśmy 27 sierpnia A.D.2019 i kierowaliśmy wówczas memento

do Polaków i rządzących. Wielu Nas posłuchało, wielu Nas nie posłuchało.

O

kupanci Polski wyznaczając datę „wyborów parlamentarnych” na 13

października A.D.2019 zakpili sobie z Boga, zakpili z Szóstego Objawienia
Fatimskiego, które miało miejsce 13 października A.D.1917, zakpili z
Objawienia w Akita, które miało miejsce 13 października A.D.1973.
W obu przypadkach tych Objawień, Matka Boża napominała ludzkość:
Fatima: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został
bardzo obrażony".
Akita: Jeżeli ludzkość nie zacznie żałować za grzechy i się nie poprawi,
spadną na nie surowe kary (włącznie z ogniem z nieba).

N

aszym królewskim zdaniem, Polacy mają na tyle świadomości, by

wiedzieć, że rządy nad Polską A.D.2019 sprawują sataniści, masoni, ludzie
niecni i grzeszni; w większości popełniający bezpośrednio lub pośrednio
grzech sodomicki – śmiertelny.
Organizowane przez tych ludzi tzw. „wybory parlamentarne”, to
zachęcanie do współuczestnictwa w grzechu sodomskim. To taki rytuał
satanistyczny, w którym zachęca się tych ogarniętych syndromem
sztokholmskim, by oddali hołd swoim oprawcom, by się poniżyli, ukorzyli,
poddali ich woli.
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K

rólestwo Polskie nie uznaje legalności władzy żydobolszewii nad

Polakami a tym samym nie uznaje bolszewickich „wyborów
parlamentarnych” i władzy wyłonionej w ich wyniku. Uznajemy tych ludzi
za agresorów, okupantów, kolonizatorów i deprawatorów, z czego to
ostatnie jest najważniejsze, bo pamiętamy słowa Jezusa z Biblii w rozdziale
„Męstwo w ucisku”:
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie
się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.”

W

idzimy, a propos bolszewickich tzw. „wyborów parlamentarnych”

A.D.2019, że Szatan zorientował się, że Polak w ucisku hartuje się i mężnieje.
Dlatego zmienił taktykę zniszczenia Polski. Już nie wybrał bezpośredniego
ucisku politycznego i ekonomicznego, ale wybrał zatrucie polskiego Ducha
Narodowego, o czym pisał Zygmunt Krasiński w „Psalmie miłości”:
Wszystko, wszystko, wiecznie, wszędzie
Rwie się w górę z Bożej myśli;
Z wiecznym Bogiem ten nie będzie,
Kto inaczej świat swój kryśli!
Kto nie zszlachcić naród cały,
Lecz chce szlachtę zedrzeć z chwały,
Może chwilkę w gruzach siędzie,
Braci schłopi lub obali,
Lecz nie wzniesie Ludu daléj.
Bo, wszechświata prawom wbrew,
Sennych zbudzi nie na ludzi,
Zbudzi sennych na zwierzęta;
Miasto świateł wielkiej burzy,
Ujrzy ziemskiej dno kałuży
I w niej polską, spiekłą krew.
To nie polskie będą święta !
Powiedz, orle! orle mój
Białoskrzydlny, niezmazany,
Skąd tych czarnych myśli rój ?
One rosną – gdzie kajdany !
Ach, niewola sączy jad,
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Co rozkłada duchów skład !
Niczem Sybir – niczem knuty
I cielesnych tortur król,
Lecz narodu duch otruty –
To dopiero bólów ból !
Wiecznie stoi przywłaszczyciel
Przed wszystkich oczyma.
Tem, że stoi, już kusiciel:
Chyba Boga niema !
Sprosnościami hydnej dumy
Pomieszał rozumy,
Rozwiązuje sam sumienia
Przez ogrom cierpienia,
Sieje kłamstwo i ciemnotę,
Zmieni zbrodnię w cnotę.
Bohatyrów on przekaci
Na trupach ich braci,
On przyuczy dzieci małe
Wierzyć w mord, jak w chwałę!
Wezmą sztylet mdłe panienki,
Jak różę, do ręki !
Powie siostra: „Bracie, weź,
Bo zbawieniem rzeź !”
Oszaleją jego szałem,
Rozwściekną – wścieklizną,
Jak on, będą piekłem całem,
Nie niebem, ojczyzną !
Precz tym złudom, o ma święta !
Złej godziny to są mary !
Ty zostaniesz niedotknięta,
Ty nie zbędziesz dawnej wiary,
Że ten tylko więzy przetnie,
Kto namaszczon cnoty znakiem,
Że na ziemi być Polakiem –
To żyć bosko i szlachetnie !
Niechaj szepcą jezuity,
Niechaj wrzeszczą demagogi,
Że cel wielki, a ukryty,
Odwszetecznia podłe drogi,
Że, przypadków idąc kołem,
Wolno w bagna zajść szatana,
Potem dusza, w nich skąpana,
Znów odnajdzie się aniołem;
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Że się zmaże hańby kartę,
Że królestwo boże z czarta,
Że wszechdobro złego warte,
Że wszechmiłość zbrodni warta !
Precz tym złudom, o ma święta !
(...)
Jakież straszne ich postaci,
Tych kuszących bezbożników !
Tysiącami wściekłych ryków
Proszą ciebie o mord braci!

S

ytuacja na dzień żydo-bolszewickich wyborów przedstawia się tak, że

każde z pięciu ugrupowań reprezentuje opcję sodomicką.

Od kryptosodomickiego „PiS”-u, który przy pomocy Posłów i Senatorów tej
partii wespół z Prezydentem Andrzejem Dudą wprowadzili do polskiego
systemu prawnego tzw. Konwencję Istambulską, promującą, pod
szczytnymi hasłami walki z przemocą w rodzinie, ideologię Gender i
saksualizację dzieci, poprzez tęczową lewicę, liberalną prawicę, do
rozwiązłej prawicy tzw. korwinistów, reprezentowanych przez rozwiązłego
Janusza Korwin-Mikke.
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Nie jest chyba przesadą nazwanie wyborów 13 października A.D.2019
„WYBORAMI SODOMSKIMI”.
Przed lokalami wyborczymi w tym dniu winno być umieszczenie ostrzeżenie
dla wyborców: pamiętaj, że wchodząc do tego lokalu zgadzasz się na
dalszą sodomizację Polski i Polaków!
W każdym razie My niniejszym Orędziem informujemy o tym Polaków
wybierających się na te „wybory”.

W

sytuacji normalnej, wybór Posła Ziemskiego na Sejm Walny z danej

Ziemi Sejmikowej winien być czymś naturalnym, a nie tzw. „świętem
demokracji”.
Zwróćmy uwagę, że po ogłoszeniu wyników wyborów niektórzy liderzy
partyjni vel kacyki partyjne z akolitami ogłoszą swój triumf, że udało im się
wziąć w jasyr Polaków; że udało im się, przy pomocy garstki osób, podbić
kolejny raz Polskę.
Członków w partiach politycznych jest w Polsce nie więcej niż 1% całej
populacji. W samych „wyborach parlamentarnych” startuje około 45%
osób bezpartyjnych (nie miejscach nie biorących), ale do Sejmu i Senatu
dostanie się 99% osób przynależących do partii politycznych (sic!). Czy to
jest więc demokracja czy oligarchia partyjna vel sitwokracja?

W

wyborach 13 października A.D.2019 chodzi generalnie o to, by

obecne okrągłostołowe, masońskie
kamaryle partyjne mogły nadal
rządzić Polską; ale jednocześnie chodzi o to, by przy okazji zlekceważyć
Boga, Matkę Bożą; by zlekceważyć Sejm Walny i Królestwo Polskie, by
zlekceważyć Nas jako Króla elekta.

Z

Naszego królewskiego punktu widzenia żydobolszewia ostentacyjnie

chce Nas zlekceważyć a tym samym zlekceważyć ruch sejmikowy w
postaci Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego. Nawiązuje ona, tym samym
do żydowskiego Sejmu Czterech Ziem, istniejącego w latach 1580-1764 na
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terenie królewskiej Rzeczypospolitej, obradującego dwa razy w roku w
Lublinie i Jarosławiu.
Będziemy, więc mieli po 13 października A.D.2019 Sejm Pięciu lub Czterech
Partii, obradujący na Ziemi Królestwa Polskiego. Jego uchwały (prawo
stanowione) będą dotyczyć tylko tych, którzy na te wybory pójdą i
podpiszą Listy wyborcze.
Ci, co na wybory nie pójdą i nie podpiszą List wyborczych są Poddanymi
Królestwa Polskiego i ich dotyczą Uchwały Sejmików Ziemskich i Sejmu
Walnego Królestwa Polskiego.

C

hcieliśmy

bardzo

uniknąć

rozdwojenia

Polski

na

Polskę

żydobolszewicką i Polskę szlachecką ale nie udało się to z powodu
obstrukcji żydobolszewii, która na nasze pojednawcze, pokojowe wezwania
nie reagowała.

B

y uporządkować i wyklarować sytuację, zgadzamy się na czasowe

funkcjonowanie Sejmu i Senatu Pięciu (Czterech) partii żydobolszewickich
ale w sytuacji nie uzurpowania sobie prawa do reprezentacji wszystkich
Polaków. Polaków bojkotujących żydobolszewię reprezentuje Królestwo
Polskie.
Rodzi to sytuację niedobrą, której chcieliśmy uniknąć tzn. podwójnego
Sejmu i podwójnego Rządu.
Mamy nadzieję, że elektorat żydobolszewii będzie z roku na rok malał, aż
do momentu kasaty odrębnego żydobolszewickiego, oligarchicznego
pseudo sejmu i pseudo senatu.
Z założenia, nie będziemy z tym pseudo-sejmem, pseudo-senatem,
pseudo-rządem, i pseudo-sądami walczyć inaczej niż pokojowo chyba, że
naruszone zostaną nasze prawa i nasza wolność.
Po prostu pozwolimy temu zdegenerowanemu systemowi upaść pod
własnym ciężarem. Nie będziemy go więcej nawracać, bowiem w tym
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zdegenerowanym
nawrócimy!

systemie

nikogo

na

naszą

królewską

stronę

nie

Zacytujemy w tym miejscu fragment książki Józefa Ignacego Kraszewskiego
„Barani kożuszek” mówiący o pseudoelitach końca XVIII wieku:
„Nie nawrócimy tu nikogo. Są to synowie Baala, zbiegi z Sodomy i Gomory,
pastwa szatanów. Ani słowem ani łzami, ni zaklęciem, ani groźbą nie
opamiętamy ich. Szaleć będą, pić będą ze wszystkich czar żywota, pomyje
ze wszystkich rynsztoków, aż póki ich i nas, i tego stosu Sardanapala ogień z
nieba i przepaść nie pochłonie. Musi to wszystko runąć, paść, być
zgniecionym na miazgę, aby się stało pognojem nowego żywota. Musi ten
śmiech w płacz się obrócić, to pijaństwo w zgrzyt zębów, ten przepych w
nędzę, ta lubieżność w zgniliznę, ta swawola w niewolę! Popiołem ale
gorącym, Bóg posypie te parszywe czaszki!”

Z

dniem 13 października A.D.2019, po zasięgnięciu zdania i opinii Rady

Stanu, Rady Królewskiej, Sejmu Walnego Królestwa Polskiego zmieniamy
strategię budowy Królestwa Polskiego. Wycofujemy się ze strategii
konwergencji, czyli zbliżania się dwóch systemów funkcjonujących
jednocześnie na Ziemi Królestwa Polskiego, na strategię walki politycznej o
dominację Królestwa Polskiego nad okupantem tj. żydobolszewią i dążenia
do jej pełnej kapitulacji i wyrugowania jej z życia politycznego Polski.

P

rzestrzegamy Polaków, którzy pójdą na wybory 13 października

A.D.2019 roku, że tym działaniem politycznym opowiedzą się przeciwko
Królestwu Polskiemu, a jednocześnie „za” okupacyjnym rządem
żydobolszewii, a konkretnie opowiedzą się za:
- przyjęciem na siebie, solidarnie z innymi uczestnikami tych wyborów,
długu publicznego i zagranicznego jaki wygenerowała III RP;
- dalszym budowaniem antycywilizacji Sodomy i Gomory;
- dalszą amerykanizacją życia publicznego i kulturowego;
- fasadowym sejmem i senatem III RP;
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- dalszym utrzymywaniem na Ziemi Polskiej Konwencji Istambulskiej, czyli na
promocję ruchów LGTB oraz zgodę na seksualizację polskich dzieci;
- promocją sprzedaży taniego alkoholu i łatwą jego dostępnością;
- łatwym udostępnianiem pornografii;
- szerzeniem się hazardu;
- niszczeniem ładu moralnego w Polsce;
- obcymi wojskami w Polsce;
- stałą utratę polskich Kresów;
- banderyzacją Ukrainy;
- prowokowaniem do wojny z Rosją;
- dalszą przynależnością do Unii Europejskiej vel Cesarstwa Niemieckiego;
- aborcją;
- słabym szkolnictwem podstawowym, średnim i wyższym z wykrzywionym
nauczaniem historii Polski;
- niszczeniem polskich przedsiębiorców;
- preferowaniem obcych przedsiębiorstw i korporacji;
- dalszym uciskiem fiskalnym Polaków;
- niesprawiedliwymi, dyspozycyjnymi sądami;
- obcymi i wrogimi Polsce mediami;
- niszczeniem środowiska naturalnego;
- słabą służbą zdrowia;
- dalszym skracaniem życia Polaków i ich zastępowanie innymi nacjami;
- zatrutą żywnością i wodą;
- utratą suwerenności pieniężnej – kontrolą przez obcych emisji złotówki;
- zaangażowaniem Polski w wojny ofensywne daleko od granic Polski, by
„legalnie” wymordować polską młodzież;
- zniszczeniem i rozbiorem Polski.

C

o w zamian proponuje Królestwo Polskie?

Proponujemy budowanie cywilizacji Christianitas opartej na nauczaniu
Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim musimy wrócić do poprawy obyczajów
i cnót republikańskich, z których kiedyś słynął starożytny, królewski Rzym i
królewska, republikańska Najjaśniejsza Rzeczpospolita.
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Oto
kolejny
kraszewskiego:

fragment

„Baraniego

kożuszka”

Józefa

Ignacego

„Quid leges sine moribus?” (Cóż są warte prawa bez dobrych
obyczajów?).
Ustawa piękną rzeczą będzie, lecz ona nierychło przerobi nas, a tu
periculusum in mora (niebezpieczeństwo w zwłoce). Ratować trzeba od
rozkładu rzecz naszą pospolitą, szczególniej tę klasę, na której ona stała i
długo jeszcze stać będzie. Nim lud z otchłani i ciemności wyprowadzicie
na światło, wiele czasu upłynie. (...) Magnaci [oligarchowie partyjni] to
kosmopolici i dla nich o ojczyznę nie idzie, bo się do innej z tytułami
przesadzą. Półpankowie ich naśladują dla tonu, a i po wsiach zaraza złych
obyczajów i lekkości już się zakrada. (...)
Poprawiąż nas ustawy?
Na obyczaje spójrz! Co się to z nami i u nas dzieje? Zgroza! Ten sejm, ci
ludzie dobrej woli, usposobień szlachetnych, patrz, jak żyją!
Jestli tu coś poszanowanego? Świętość małżeństwa, powaga starości,
niezłomność słowa, godność człowieka?
Szał jakiś ogarnia wszystkich; zbytek, rozpusta, używanie życia bezrozumne
pochłania, opanowywa, poniża.
Wy myślicie o ustawie, ale potrzeba jakąś grozą i sromem działać na tych
ludzi, aby ich na lepszą wprowadzić drogę. Republikanami się być
chlubimy, a gdzież cnoty republikańskie i gdzie obyczaje spartańskie?
Gdzie czystość sumień i rąk?”
Wyjaśnijmy, co kiedyś oznaczały cnoty republikańskie?
Były to cnoty, dzięki którym Rzymianie w okresie rzeczypospolitej (510-31
przed narodzeniem Chrystusa) tak rozszerzyli i wzmocnili Rzym, że z małego
państewka w środkowej Italii, stał się mocarstwem ogarniającym niemal
cały znany w Europie świat starożytny. Wśród tych cnót wyróżniały się
przede wszystkim: surowość i prostota obyczajów, oszczędność, silna wola,
wytrwałość, dbałość o wspólne dobro, zdolność do bohaterskiego
poświęcenia się dla ojczyzny. Cnoty te zanikły w okresie Cesarstwa,
ustępując pod wpływem bogactwa zamiłowaniu do zbytków i rozwiązłości
obyczajów.
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Dalej za Kraszewskim:
„Gdy twierdza jest oblężona, choć nie ma najmniejszej szansy na obronę
ani odsiecz, żołnierz poczciwy walczy do ostatka i daje się zabić na
wałach. Tak i my – jedni w sejmie, drudzy w ulicy, trzeci na kazalnicy, inni w
szkole – powinniśmy czynić, co do nas należy.”

W

ybory parlamentarne A.D.2019 przypominają Nam sytuację z 1109

roku gdy Henryk V - Cesarz Cesarstwa Rzymskiego najechał na Polskę i
oblegał Głogów. Wówczas oblężeni Głogowianie zaproponowali
Henrykowi pięciodniowy rozejm, by uzyskać stanowisko Księcia Bolesława
Krzywoustego, który walczył wówczas o powtórne przyłączenie Pomorza
do Polski.
Żydobolszewia poprzez „wybory parlamentarne” proponuje Polakom
poddanie się jej woli, jej sejmowi i senatowi, jej Rządowi, jej sądom;
generalnie ich władztwu.
Do tych niezdecydowanych Polaków czy pójść na wybory albo nie pójść
(poddać się czy nie poddać się) przytaczamy List Bolesława Krzywoustego
z którym w pełni się utożsamiamy:
Bolesław Krzywousty do Głogowian A.D.1109
"Niechaj i w myśli niczyjej nie postoi, by uległością wobec wroga życie swe
mógł ratować.
Jako swojej krwie nie szczędzę, tak i Waszej nie będę szczędził.
Jeśli się utrzymać nie wydolicie, niechaj kamień na kamieniu ni tram na tramie
nie ostanie z grodu, bo nie po to stawiany, by w spokojny czas gęsi w nim
hodować, a wrogom za oparcie służył czasu wojny.
Co będę mógł pomocy podesłać, podeślę, a Wy trzymajcie się, póki się
dech w piersi kołace, bo czas mi droższy od krwie.
Kto by zaś mniemał, że mu wybór służy między hańbą a śmiercią, wiedzieć
winien, że wybór ma jeno między śmiercią sławną a niesławną. Bo kto mi
kłodę pod nogi rzuci, wrogowi się poddając, tego ja na krzyż wbić dam, zaś
ścierwo psom cisnę, jako za zdradę się karze.
Ale że nie ma takowej rzezi, z której by nikt życia nie wyniósł, tedy niech w
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niczyim sercu nie gaśnie nadzieja, że jemu właśnie los posłuży, jako mężnym
zwykł służyć, i nie żywot jeno wyniesie, ale łaskę moją i zaszczyty.
A sławą, co nad życiem trwalsza i cenniejsza, podzielą się żywi z umarłymi.
Bogu Was polecam w życiu i przy zgonie.
Bolesław Dux"
Z książki Karol Bunsch "Psie Pole".
Polacy!

Z

astanówcie się dobrze: czy jest sens budować bogactwo własne i Polski

w ramach III RP na glinie, a raczej na zgniliźnie? Komu przypadną te drogi,
osiedla, domy, etc?
Żydobolszewia vel III RP snuje miraże bogatego społeczeństwa i bogatej
Polski ale budowanej na piasku, na glinie. Takie społeczeństwo i państwo,
jak świadczy o tym historia upadają, stając się łupem innych, bardziej
roztropnych lub bardziej cynicznych narodów.
Czy III RP reprezentuje cywilizację chrześcijańską? Nie!
Ustami swoich przedstawicieli jawnie głosi budowę cywilizacji a nawet
wiary judeochrześcijańskiej, co w praktyce oznacza budowę cywilizacji
żydowskiej (za Feliksem Konecznym „O cywilizacjach”).
Czy w takim razie, normalną rzeczą jest, że Polacy mają budować
cywilizację żydowską? Czyli mają budować cywilizację przygotowywaną
dla Żydów?

L

iczymy na to, że żaden świadomy Polak nie będzie głosował w

wyborach 13 października A.D.2019 do parlamentu III RP, z którego
następnie wyłoni się prawo stanowione i rządy, budujące w dalszym ciągu
cywilizację judeochrześcijańską!
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M

amy nadzieję, że ponad 50% Polaków nie pójdzie na te antypolskie

wybory, a tym samym, że wspólnie będziemy kontynuować rozpoczęty
ponad 5 lat temu proces organizacji życia samorządowego w postaci
Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego w ramach Królestwa Polskiego.

Polacy!
Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!
Dano 11 października A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w
Czwartym Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 57/10/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 11 pazdziernika A.D.2019
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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