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„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”
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Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lehici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy!
Laudetur Jesus Christus!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

Boże! Podaruj Lehii Pokój i połam strzały naszych wrogów!

Zacznijmy od Czytań Liturgii dnia dzisiejszego:
DRUGIE CZYTANIE - 1 Kor 15, 20-24a. 25-28
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka
przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak
też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny,
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie
Bogu i Ojcu.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni
wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko, bowiem rzucił pod stopy Jego.
Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko
poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi
poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Oto słowo Boże.
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza - Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się
zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w
Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha.
A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Rady. On to udał się do Piłata i
poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym
nikt jeszcze nie był pochowany.
Oto słowo Pańskie.

W
M

imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen.

y, Leh XI Wojciech Edward I de domo Leszczyński, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki,
Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi
Królewieckiej, etc., etc., zgłaszający Pretensje do Królestwa Jerozolimy (dziedzictwo Bony Sforza - żony
Zygmunta I Starego, wniesione do Królestwa Polskiego), zgłaszający Pretensje do Ziem zakupionych lub
otrzymanych przez Polaków w XVIII i XIX wieku w Teksasie (szczególnie przez Leopolda Moczygembę),
zgłaszający Pretensje do Wielkiej Luizjany (należącej wcześniej do Królestwa Francji za panowania Ludwika
XV oraz Marii Leszczyńskiej), wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie
Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i
wszystkiemu Rycerstwu, tudzież Hetmanom, Regimentarzom, etc., Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z
Bożą Łaską Królewską, ale też wszystkim szlachetnym Polakom, którym los Ojczyzny leży na sercu, a także
rządzącym obecnie przedstawicielom władzy III RP przedkładamy niniejsze Nasze Orędzie, ku rozwadze.
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Niniejszym

Orędziem skierowanym tak do żyjących jak i do Naszych zmarłych Przodków, jako

orędowników Naszej Narodowej sprawy, chcemy kolejny raz nakłonić rządzących w III RP, traktowanych
przez Nas od początku jako okupantów – Bolszewię, do dokonania niezwłocznych zmian, adekwatnych do
zmienionej rzeczywistości, a przede wszystkim, nawiązujących do charakteru narodowego Polaków-Lehitów
oraz nawiązujących do naszego historycznego, królewskiego dziedzictwa.

DEMOKRACJA PARTYJNA BANKRUTUJE!

W obecnej sytuacji tj. ataku bronią biologiczną „COVID’19” na Naród Polski i wynikłym z tego ataku,
stanu prawdziwej lub urojonej pandemii, wyrażonej ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, który
wydaje się na dzień dzisiejszym, stanem permanentnym, dalsze funkcjonowanie ustroju państwa oparte na
tzw. demokracji partyjnej jest niemożliwe, z uwagi na znaczne ograniczenie swobód obywatelskich, a
szczególnie tych swobód ściśle związanych z demokracją partyjną tzn. zakaz zgromadzeń, wystąpień, etc.
Trzeba, więc prawdzie spojrzeć w oczy: fasadowa demokracja partyjna może funkcjonować podczas
permanentnej pandemii wyłącznie fasadowo do kwadratu, zmieniając się pełzająco, siłą rzeczy, w
totalitaryzm partyjny, w totalitaryzm przywódcy partyjnego.
Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko dla bytu Narodu Polskiego.
Zostają tylko dwie możliwości wyjścia z tej sytuacji:
1. Trwanie w fasadzie demokracji partyjnej poprzez pójście w kierunku demokracji korespondencyjnej.
Wybory tradycyjne będą niemożliwe.
2. Zmiana demokracji z fasadowej - partyjnej w kierunku demokracji przedstawicielskiej - elektorskiej.
Wybory tradycyjne będą niepotrzebne.
Jako Król elekt Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii opowiadamy się za szybką
transformacją ustrojową fasadowej demokracji partyjnej z głosowaniami powszechnymi, w rzeczywistą
demokrację przedstawicielską elektorską.
Dopuszczamy jedynie głosowanie korespondencyjnie jawne na swojego elektora (przedstawiciela) w ramach
swojego okręgu wyborczego (Sejmiku) tj. w sołectwie, w gminie, w dzielnicy miasta.
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PAŃSTWO NARODOWE – NIE PARTYJNE!
TAK SILNE JEST PAŃSTWO NARODOWE, JAK SILNI SĄ JEGO PRZEDSTAWICIELE!

Obecni przedstawiciele władzy w III RP, to w większości funkcjonariusze partyjni, niemający większego
poparcia społecznego. To „wybrańcy” aparatu władzy Bolszewii, a nie elektorzy mieszkańców Polski.
Trzeba to pilnie zmienić!
Od samorządowców po Posłów, Senatorów oraz Prezydenta, wybory winny być dokonywane elektorsko,
kaskadowo.
Wybrany przez nas Radny do władzy samorządowej (do powiatu włącznie) będzie miał jednocześnie władzę
elektorską wybrania władz: wiejskich (Sołtysa), gminnych (Wójta), miejskich (Burmistrza, Prezydenta),
powiatowych (Starostę i Posła na Sejmik Wojewódzki oraz na Sejm Walny).
Nie będzie więcej potrzeby organizowania wyborów powszechnych do Sejmu oraz na Prezydenta, etc.
Referendum będzie dotyczyło jawnej wypowiedzi Rady Sołeckiej, Rad Gminnych, Rad Miejskich i ewentualnie
Rad Powiatowych.
To Rada Powiatu niegrodowego będzie miała prawo do wydelegowania spośród swego grona obranego i
upełnomocnionego jednego Posła na Sejm Walny do Izby Poselskiej, a Rada Powiatu Grodowego (miasto na
prawach powiatu) do wydelegowania spośród swego grona obranych i upełnomocnionych dwóch Posłów na
Sejm Walny do Izby Poselskiej.
To Sejmik Wojewódzki będzie miał prawo do wydelegowania spośród swego grona obranych i
upełnomocnionych trzech Senatorów Ziemskich na Sejm Walny do Senatu; Prezydent będzie mógł delegować
26 Senatorów Prezydenckich, podobnie jak Król 26 Senatorów Królewskich, co daje łącznie 100 Senatorów.

KASATA PARTII POLITYCZNYCH!
POLACY-LEHICI NIE GĘSI ALE SWÓJ SEJM WALNY DWUIZBOWY MAJĄ!

Czas oddać władzę Polakom-Lehitom!
ORĘDZIE KRÓLA POLSKI NA DZIEŃ ZADUSZNY ŚW. MALACHIASZA 2 listopada A.D.2020

Strona 5

Proponowana zmiana Ordynacji Wyborczej oddaje władzę Obywatelom.
Monopol partyjny sprawowania władzy ulega kasacie.

KONGRESY PRZEDSEJMOWE – PREJUDYKALNE.

Sam obiór w inny sposób Posłów i Senatorów nie uzdrowi sytuacji w realiach dzisiejszego życia, gdy
postęp techniczny i technologiczny jest tak gwałtowny.
To Polska nauczyła Europę i Świat parlamentaryzmu (sejmowania). Gdy w Polsce mamy prawie 600 lat
tradycji dwuizbowego Parlamentu – Sejmu Walnego, to w USA jest to niewiele ponad 200 lat, a w Europie
i na Świecie mniej niż 200 lat.
Teraz Polska musi dać przykład parlamentaryzmu adekwatnego do wyzwań XXI wieku, a nie
parlamentaryzmu historycznego lub fasadowego.
Każda poważna Ustawa (kardynalna) procedowana podczas Sejmu Walnego, winna być poprzedzona
Kongresem Przedsejmowym – Prejudykalnym. Na kongresie takim winni zabrać głos:
❖ Osoby proponujące Ustawę – deliberacja;
❖ Osoby szczególnie zainteresowane Ustawą - recenzja;
❖ Przedstawiciele nauki (profesura) – ocena naukowa;
❖ Przedstawiciele społeczeństwa – autorytety;
❖ Przedstawiciele kościoła katolickiego – biskupi – ocena teologiczna i moralna;
❖ Przedstawiciele wojska – generałowie – ocena wpływu na bezpieczeństwo państwa;
❖ Prezydent;
❖ Król.
Posłowie i Senatorowie mają prawo mieć wyrobione zdanie o danej Ustawie a nie liczyć na to, że Prezes
partii, Prezydent, Król wiedzą najlepiej, co potrzebują Polacy i co jest dobre tak dla nich, jak dla państwa.

USTAWY O ZWIERZĘTACH, O SZCZEPIENIACH, O ABORCJI, JAKO USTAWY KARDYNALNE.
PRZYKŁAD

Ponieważ najbardziej kontrowersyjna jest Ustawa o planowaniu rodziny (dopuszczalność aborcji) winniśmy
podczas jej procedowania (nowelizacji) dać głos:
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Kobietom i mężczyznom w wieku rozrodczym;
Profesurze medycznej - czym jest aborcja?
Etykom - czym jest aborcja w ujęciu etyczno-moralnym?
Biskupom - czym jest aborcja w ujęciu nauczania Jezusa Chrystusa? Czym jest Sakrament
małżeństwa?
❖ Wojskowym - czym są gwałty podczas wojny, jak się ich ustrzec? Jak się bronić? Konwencje
wojskowe dotyczące gwałtów na kobietach.
❖ Prezydentowi.
❖ Królowi.
❖
❖
❖
❖

Nasze królewskie stanowisko w tej kwestii byłoby następujące:
1. Nie ulega wątpliwości, że aborcja jest przerwaniem poczętego życia dziecka lub dzieci (ciąża
mnoga). Jest bezspornym złem.
2. W interesie społecznym, narodowym jest, by każde dziecko było poczęte z miłości w związku
małżeńskim (nie dyskryminującym konkubinatu, jako odmianę małżeństwa – mąż-żona, ojciecmatka) zapewniającym nie tylko urodzenie ale też wychowanie dziecka.
3. Państwo ma obowiązek chronić i wpierać rodzinę. Rodziną jest też matka lub ojciec z dzieckiem.
4. Świadome macierzyństwo i ojcostwo musi być poprzedzone edukacją społeczną i przykładem.
5. Nieplanowana ciąża lub niechciane dziecko przez rodzica lub rodziców jest porażką społeczną.
6. Ciąża nie jest chorobą, więc winny być zabronione praktyki medyczne prenatalne, w sytuacji, gdy
kobieta nie ma symptomów patologii ciąży.
7. Diagnostyka patologii ciąży winna koncentrować się na przebiegu ciąży, a nie na dziecku.
8. Aborcja może być dokonana jedynie w wyniku poczęcia dziecka z gwałtu ale na wyraźne życzenie
matki, za wyrokiem sądu.
9. Aborcja przymusowa (nakłanianie do aborcji) winna być penalizowana jako praktyka eugeniczna.
10. Aborcja eugeniczna winna być zakazana.
11. Matka i ojciec mogą zostawić dziecko w szpitalu lub powierzyć je organizacji kościelnej na
wychowanie.
12. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie mogą wykonywać aborcji na życzenie.
13. Prywatne zakłady opieki zdrowotnej mogą do 2045 roku wykonywać aborcję na życzenie ale z
czasowym, kilkuletnim, obowiązkowym podwiązaniem jajników u kobiety i nasieniowodów u
mężczyzny, z dokładnym objaśnieniem skutków tych zabiegów (mogą to być zabiegi nieodwracalne).
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Gdy kobieta nie wskaże ojca dziecka, okres ten jest dla niej wydłużony dwukrotnie. Na przykład
gdy wyniesie on dla kobiety i mężczyzny – 3 lata, to przy braku wskazania ojca – 6 lat dla
kobiety.
14. Od roku 2045 całkowity zakaz aborcji za wyjątkiem gwałtu.
15. Gwałt karany w czasie pokoju: do dożywocia włącznie, a w sytuacji wojennej, do kary śmierci
włącznie.
16. Od 2045 roku zakaz aborcji (za wyjątkiem gwałtu) oraz brak możliwości rozwodów.

KRÓLESTWO POLSKIE RODZINĄ STOI.
RODZINA – RÓD – NARÓD.

Zabijanie

dzieci nie może być bez konsekwencji, bo urąga to sprawiedliwości. Nie może być też

antykoncepcją ex post jak pigułka „dzień po”.
Ojcostwo i macierzyństwo oraz małżeństwo należy traktować jako najważniejsze dobro Narodu, którego
przyrodzonym obowiązkiem jest przekazać dziedzictwo materialne i niematerialne kolejnym pokoleniom.
Tych, którzy walczą z ojcostwem, macierzyństwem oraz instytucją małżeństwa należy traktować jako
jednostki aspołeczne. Osoby takie winny być karane dotkliwymi grzywnami za występowanie przeciwko
rodzinie.
By zniszczyć dany Naród wrogowie uderzają w rodzinę i kościół.
Należy więc monitorować przepływ pieniędzy do fundacji i stowarzyszeń proaborcyjnych – feministycznych –
lgtb, etc., walczących z tradycyjną rodziną i kościołem katolickim.

DZIEŃ ZADUSZNY POMORDOWANYCH ABORCYJNIE POLAKÓW

W tym szczególnym dniu 2 listopada modlimy się za wszystkie dzieci – Polaków zamordowanych
aborcyjnie. Jest ich wiele milionów.
Pamiętajmy, że w Królestwie Polskim do III rozbioru tj. do 1795 roku nie było legalnej aborcji.
ORĘDZIE KRÓLA POLSKI NA DZIEŃ ZADUSZNY ŚW. MALACHIASZA 2 listopada A.D.2020

Strona 8

Nie możemy jako chrześcijański Król Polski-Lehii odrzucić to wielowiekowe dziedzictwo.
Możemy, co najwyżej, w sytuacji pokolenia homo-sovieticus, dać czas vacatio-legis, na wychowanie kolejnego
pokolenia w duchu pełnego poszanowania życia ludzkiego.
My ludzi, którzy dokonali aborcji nie potępiamy ale mówimy za Jezusem: NIE POTĘPIAMY WAS, ALE NIE
CZYŃCIE TEGO WIĘCEJ!
Obecnie nie jest znana skala podziemia aborcyjnego w Polsce. Szacuje się je, od kilku, do kilkudziesięciu
tysięcy rocznie, co daje w formule obliczenia przyrostu demograficznego kilka lub kilkanaście milionów
nienarodzonych Polaków w dekadzie.
W większości wypadków są
to aborcje wynikające z
braku troski społeczeństwa
o właściwe wychowanie i
uformowanie
młodego
pokolenia. Większy nacisk
kładzie się w edukacji na
wiedzę niż na wychowanie.
W obecnej, jeszcze nie
najgorszej
sytuacji,
zwiększanie ilości aborcji,
jest
samobójstwem
narodowym.
Przyjrzyjmy się mapie
prawa aborcyjnego, by
zrozumieć dlaczego Polska
jako „wyspa życia” na
północnej półkuli jest
obecnie tak zaciekle
atakowana.
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Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!
Do zwycięstwa, przez Maryję Łaskawą ze strzałami!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Dano 2 listopada A.D. 2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w Piątym Roku Naszego
Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae
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WPIS Nr 75/11/2020
DO METRYKI KORONNEJ

z 2 listopada A.D.2020
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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A.D.1920 – A.D.2020

100-lecie zaślubin Błękitnej (Maryjnej) Armii
gen. Józefa Hallera z Bałtykiem
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A.D.1320 – A.D.2020

700-lecie koronacji Władysława Łokietka
700-lecie odzyskania królewskiej państwowości

2200 ssttyycczznniiaa AA..DD..11332200 –– KKoorroonnaaccjjaa WWłłaaddyyssłłaawwaa ŁŁookkiieettkkaa nnaa KKrróóllaa PPoollsskkii
ppoo 118822 llaattaacchh ttzzww.. rroozzbbiicciiaa ddzziieellnniiccoowweeggoo..
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