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Do wiadomości:
Pozostali Biskupi w Polsce
Czcigodni Ekscelencje!
Przede wszystkim dziękujemy za osobiste spotkanie z J.E. Księdzem Biskupem
Zbigniewem Zielińskim w dniu 25 lipca A.D. 2017.
Na początku chcemy przywrócić pamięć darzonych przez Nas ogromną
czcią i szacunkiem, historycznych biskupów Królestwa Polskiego: Mikołaja
Święcickiego, Konstatntego Zielińskiego i Teodora Potockiego, którzy w XVIII

II

wieku nie zawahali się poświęcić swoją wolność osobistą, a nawet życie
w obronie Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego - Naszego dalekiego kuzyna.
Niniejszym składamy im królewski hołd!
Nasze królewskie usytuowanie w obecnym, ukształtowanym historycznie
porządku ustrojowym tzw. demokracji partyjnej może powodować określoną
konsternację wobec Naszego legalizmu, ale podobną, o ile nie większą
konsternację musi budzić legalizm obecnie rządzących, a także legalizm
hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego, o czym dalej.
Stąd też, miast kwestionować swój wzajemny legalizm, roztropnym
podejściem wobec siebie jest chęć wzajemnej współpracy dla dobra Polski
jako dobra wspólnego Polaków.
Przyjmijmy za Jezusem Chrystusem, że każda władza pochodzi od Boga:
„Nie miałbyś władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry”.
W tym miejscu należy trochę rozszerzyć pojęcie władzy jako z greckiego
„exousia”, czyli jako władzę nad kimś, nad czymś rozumianą jako nadane
uprawnienia plus autorytet.
Prawowita władza to władza autorytetu!
Nie ma prawowitej władzy bez autorytetu. Człowiek nie mający społecznego
lub środowiskowego autorytetu winien sam złożyć urząd lub zostać z niego
złożony. To sprawowanie władzy bez autorytetu jest uzurpacją władzy!
Autorytet jest pewną powagą władzy. Człowiek bez autorytetu nie jest u
władzy z Łaski Bożej! I przeciwnie, każdy człowiek z autorytetem ma Bożą aurę
władzy i tylko takim osobom winno się nadawać uprawnienia władzy, czyli
tzw. stanowiska lub urzędy.
Nasz punkt widzenia na obecną sytuację w Polsce jest taki, że nagle
pojawiliśmy się na firmamencie politycznym Polski, mając nadzieję z Łaski
Bożej.
Nie jest pewna Nasza władza, ale zapewne mieliśmy jakiś autorytet, że Nas
obrano. Naszym zadaniem jest dbać przede wszystkim o autorytet, z którego
rodzi się Boża władza!
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Z Naszego życiorysu jasno wynika, że nie było Naszym celem prowadzenie od
lat młodzieńczych działalności politycznej; nie angażowaliśmy się w życie
polityczne, dopóki sytuacja Polski i Nasze nazwisko jakby zmusiły Nas do tego
widząc, że szatan w Europie i w Polsce, poprzez masoński ustrój demokracji
partyjnej (socjalistycznej demokracji), ma się coraz lepiej.
Czuliśmy się w obowiązku przeciwdziałać temu stanowi rzeczy poprzez próbę
wskrzeszenia idei Sejmików Ziemskich oraz wskrzeszenia polskiej tradycji Sejmu
Walnego. Nie myśleliśmy o własnym królowaniu, a tym bardziej o władzy.
To, że sprawy obrały szybki bieg i że zostaliśmy w Gdańsku Oliwie w dniu 16
lipca A.D. 2016 na Sejmie Walnym Elekcyjnym w sposób jawny poprzez
suffragia obrani na Króla Polski, przypisujemy bardziej woli Bożej niż ludzkiej.
Musieliśmy się z tym faktem pogodzić i jednocześnie jak onegdaj Leszek
Biały, Przemysł II czy Władysław Łokietek starać się jednoczyć Polskę i
Polaków pod płaszczem Korony Królestwa Polskiego; pod Naszym z Łaski
Bożej panowaniem.
Oczywistym jest, że nie zabiegaliśmy i nie zabiegamy, póki, co, o koronację
Naszej osoby i Naszej żony z powodu zbyt małej świadomości Polaków o tym,
czym jest Królestwo Polskie i jakie są wymogi bycia Poddanym, a nie
obywatelem.
Drugim powodem jest nie przygotowanie większości polskiego kleru
katolickiego, tak księży jak hierarchów, na monarchię oraz na współpracę z
Królem i Królestwem Polskim, a nie z republiką masońską, jaką jest III RP.
Nie możemy się temu dziwić; w końcu ostatnia koronacja miała miejsce 25
listopada 1764 roku, a więc prawie 253 lata temu.
Odbudowanie wskrzeszonego Królestwa Polskiego wymaga czasu i coraz
większej świadomości tego stanu rzeczy, tak Poddanych jak Kleru
katolickiego.
O odpowiedzialności Kleru katolickiego za czyny rządzących mówi nam
proces Jezusa Chrystusa, gdy Prefekt Poncjusz Piłat, aby przypodobać się
tamtejszemu klerowi, czyli Faryzeuszom głoszącym Żydom zasady moralne i
religijne dokonuje „ustępstwa politycznego”, w pełnej świadomości skazując
na śmierć niewinnego. Dokonał jednocześnie „ustępstwa” wobec tłumu
domagającego się wydania mordercy za niewinnego.
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Można napisać, że Poncjusz Piłat to symbol
politycznie”, tak wobec tłumu, jak wobec kleru.

człowieka

„poprawnego

Jak więc złudne jest twierdzenie „vox populi, vox dei”, które jest klasycznym i
bluźnierczym sofizmatem, jak złudna może być fałszywa religijność, jak złudny
może być sąd na Ziemi pokazuje nam w pełni proces sądowy Jezusa
Chrystusa.
Uczy nas on jak władza świecka musi uważać na populizm i na fałszywych
kapłanów!
Jednocześnie proces Jezusa wskazuje jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią
kapłani służebni. Żle dobrani, potrafili przy pomocy ludzi świeckich, zabić
samego Jezusa Chrystusa!
Fałszywe doktryny religijne np. fałszywy ekumenizm czy fałszywie pojęte
miłosierdzie mogą wręcz doprowadzić do wojen i rozlewu krwi.
Opatrzność wezwała Nas do odbudowy Królestwa Polskiego w szczególnym
dla Polski i Europy momencie dziejowym tj. w sytuacji postępującej
dechrystianizacji Europy, w tym dechrystianizacji Polski, związanej z zaborem
Królestwa Polskiego w XVIII-XX wieku, z czego część Ziem Polski dostała się po
wpływ protestantyzmu (zabór pruski) oraz związanej z powstaniem republiki
masońskiej II RP na Ziemiach Polskich na początku XX wieku, a następnie
republiki bolszewickiej „PRL” po II Wojnie Światowej i neobolszewickiej „III RP”
po transformacji okrągłostołowej.
Europę opanował szatan i jego pomocnicy na Ziemi, obalając chrześcijańskie
monarchie i aplikując swoje rządy w postaci demo[no]kracji partyjnej.
Wiedząc, że Królową Korony Królestwa Polskiego jest Matka Boża to jasnym
się staje, że wcześniej czy później musiał na królewskiej Ziemi Polskiej
pojawić się ktoś, kto szatanowi się przeciwstawi i zastopuje szaleństwo
satanizacji Europy!
Zwracamy w tym miejscu uwagę, że Maryja jest Królową Polski, Matką Króla, a
nie Matką Prezydenta. Podobnie Jezus jest Królem, a nie Prezydentem.
Tak, więc akty Ślubów Lwowskich i Intronizacji Jezusa na Króla Polski są aktami
monarchicznymi sensu stricto. To są prośby błagalne o przyjście Królestwa
Chrystusowego do Polski!
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Mają te Akty za zadanie utrwalać Królestwo Boże na Ziemi, a nie da się
tego uczynić w ustroju innym jak monarchia.
Nie dziwi, więc stanowisko Episkopatu Polski w III RP z Przewodniczącym abp
Stanisławem Gądeckim odmawiającym uznania Jezusa Chrystusa za Króla
Polski w Akcie Intronizacji z 19 listopada 2016 roku złożonym w Krakowie
Łagiewnikach. Był to ukłon wobec masonerii polskiej, krzewiącej w Polsce
masoński ustrój demokracji partyjnej.
Przy takim Akcie Intronizacji mógł uczestniczyć Prezydent III RP Andrzej Duda,
ale nie mógł uczestniczyć niżej podpisany Król Polski, który jednakowoż w
Brześciu Kujawskim w dniu 29 października A.D. 2016 w kościele
podominikańskim Ślubami Brzeskimi uznał Jezusa Chrystusa za Króla Polski.
Król Polski Jezus Chrystus i Królowa Polski Maryja nie mogli od czasów zaborów
do naszej elekcji skutecznie królować, bo nie było Królestwa Polskiego.
Gdy pojawił się Król Polski pojawiło się Królestwo Boże na polskiej Ziemi w
pełnej krasie!
Jest jeszcze bardzo wielu, którzy tego nie zauważyli i kojarzą zmiany w Polsce,
które zachodzą po 16 lipca A.D.2016 z wszystkim, tylko nie z Królestwem
Polskim!
Wydaje się czymś oczywistym, że katolicki, chrześcijański Kler winien
gremialnie poprzeć Królestwo Polskie jako przedmurze Królestwa Niebieskiego
i przestać popierać demokrację partyjną jako rządy szatana na Ziemi.
Naturalnym ustrojem na Ziemi zbliżonym do ustroju Królestwa Niebieskiego, o
czym w „Państwie Bożym” pisał Święty Augustyn, jest monarchia z
chrześcijańskim Królem, uznającym zwierzchnictwo Króla Królów Jezusa
Chrystusa.
Tylko tak zorganizowane państwo budujące cywilizację „Christianitas”
umożliwia swoim Poddanym życie po Bożemu, życie w pokoju, czyli umożliwia
w pełni osiągnięcie zbawienia, jako celu życia na Ziemi.
Realizując ten cel, już na początku Naszego panowania przychodzi Nam
wyraźnie odpowiedzieć szatanowi: „Idź precz szatanie!”
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Tym samym nie ukrywamy swojego sprzeciwu
masońskich rządów w Polsce i w Europie!

wobec

szatańskich

–

By skutecznie przeciwstawić się dalszej dechrystianizacji, a tym samym
satanizacji Europy, chrześcijański Król Polski powinien mieć wokół siebie
pomocników Boga, aby pokonać pomocników szatana!
Naturalną, więc rzeczą jest wołanie chrześcijańskiego Króla Polski o pomoc
do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce!
Występuje tu jednak określona trudność polegająca na dokonanej w
międzyczasie „reformie” a raczej modernizacji kościoła rzymsko-katolickiego
podczas II Soboru Watykańskiego oraz na współpracy Stolicy Apostolskiej, z
reaktywowanym w międzyczasie Państwem Kościelnym tj. w 1929 roku
Państwem Watykan, z postkomunistycznymi państwami tj. „PRL”, a następnie
„III RP” w formule odpowiednich konkordatów.
Zwracamy uwagę, że zmiana formuły ustrojowej ze Stolicy Apostolskiej w
Państwo Watykan w 1929 roku za czasów Mussoliniego było w pewnym sensie
sekularyzacją, a więc protestantyzacją Stolicy Apostolskiej na podobieństwo
sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w 1525 roku dokonanej przez Króla Polski
Zygmunta Starego. Jednocześnie poprzez Państwo Watykan powrócono do
koncepcji Państwa Kościelnego (754-1870).
Od tego czasu, przyjmując, że władza Państwa Watykan znajduje się w
jednym ręku tj. Papieża, czyli, że nie ma rozdzielności władzy świeckiej od
władzy duchownej ustrój Państwa Watykan jest zorganizowany w klasyczny
ustrój protestancki, gdzie władza świecka i duchowna znajduje się w jednym
ręku, a dodatkowo jest państwem teokratycznym (teokracja) czyli
wyznaniowym.
Rodzi się w tym miejscu pytanie czy Jezus dążył w swojej odpowiedzi „oddaj
Cesarzowi, co cesarskie a Bogu, co Boskie” do państwa wyznaniowego?
Wydaje się pewnym, że Państwo Watykan nie reprezentuje Jezusowego
ustroju apostolskiego (rozesłanie Apostołów)!
Długofalowym zadaniem Królestwa Polskiego i kleru polskiego winna być
zmiana tego stanu rzeczy tj. winno być dążenie do likwidacji Państwa
Watykan (rezygnacja z władzy świeckiej) na rzecz Stolicy Apostolskiej, czyli na
rzecz autonomicznej diecezji biskupiej w Rzymie.
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By zapobiec konfliktowi proponujemy już na wstępie Naszego panowania
lobbowanie reformy Watykanu poprzez m.in. utworzenie przy Papieżu 12
osobowej Rady Apostolskiej z Apostołami – Patriarchami na całym Świecie.
Proponujemy w Eurazji 6 (sześciu) Patriarchów, z czego trzech w Europie –
jeden w Europie Zachodniej, jeden w Europie Środkowej – Wielkiej Lechii
(Licheń) oraz jeden w Europie Wschodniej (próba pozyskania Patriarchy
Wszechrosji).
Obecny ustrój Watykanu nie zapewnia chrześcijaństwu przyszłości!
Zdobycie Watykanu przez wrogów może zakończyć istnienie chrześcijaństwa
na Ziemi zgodnie ze Słowami Jezusa na Górze Oliwnej: „uderzą w pasterza, a
rozproszą się owce”.
Ostatni Sobór nie zapewnił kontynuacji działalności chrześcijaństwa, a wręcz
przeciwnie, wystawił chrześcijaństwo na zgubę!
Rozproszenie 12 Apostołów – Patriarchów po Świecie zapewniłoby
niezniszczalność Kościoła rzymsko-katolickiego, zaś skupienie władzy w
jednym ręku w jednym miejscu, naraża Kościół na poważne
niebezpieczeństwo; przede wszystkim na rozbicie Kościoła na kościoły
partykularne.
Apelujemy, więc o zwołanie Soboru i reformę Watykanu w kierunku Kościoła
apostolskiego, a nie Kościoła papieskiego! Codziennie przecież mówimy:
„Wierzę w jeden powszechny i apostolski Kościół...”
Europie Środkowej – Trójmorzu – Wielkiej Lechii potrzebny jest Apostoł –
Patriarcha nawiązujący do Apostołów Cyryla i Metodego.
Wskrzeszone Królestwo Polskie, co zrozumiałe, nie uznaje konkordatu Watykan
– III RP, bo na przykład, uznaje za niewłaściwe mianowanie biskupów przez
Watykan zamiast przez Króla na podstawie polskich zwyczajów królewskich
oraz przywileju z 1589 roku, nadanego polskim Królom bullą papieską przez
Papieża Sykstusa V.
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Logiczne i zrozumiałe wydaje się, szczególnie w sytuacji, gdy Stolica
Apostolska zmieniła się w 1929 roku w Państwo Watykan, aby biskupi polscy
obierani byli przez Króla Polski (z propozycji kapituł lub synodów
diecezjalnych), a nie przez obce państwo jako lokalni podambasadorowie
Ambasadora Watykanu w Rzeczpospolitej, którym jest Nuncjusz Apostolski
właściwiej nazywany Legatem Papieskim.
Takich spraw wymagających naprawy jest o wiele więcej, a wynikają one z
wcześniejszej transformacji chrześcijańskiej Europy w Europę szatańską.
Ta transformacja Europy w kierunku rozszerzania rządów szatana, za co
najmniej milczącym przyzwoleniem Watykanu, opanowała już Zachód
Europy, a obecnie poprzez Unię Europejską i politykę Państwa Watykan, które
milcząco i poprzez swoje błędy, przyzwala na procesy dechrystianizacji
Środkowej Europy, sięga po chrześcijańską Europę Środkową.
Powoli, acz zauważalnie religia rzymsko-katolicka w Polsce za przyzwoleniem
hierarchów, a nawet pod ich wpływem protestantyzuje i judaizuje się!
Oficjalnie abp Stanisław Gądecki i Prezydent III RP Andrzej Duda promują
nową dla Polaków religię judeochrześcijańską.
Po zasięgnięciu opinii Prymasa Królestwa Polskiego J.E. Jana Pawła Lengi
uznajemy religię judeochrześcijańską za herezję wobec Nauki Jezusa
Chrystusa!
Musimy mądrze, ze światłymi hierarchami przeciwstawić się procesowi
dechrystianizacji Polski oraz ruchom schizmatyckim i heretyckim! Są znaczące
osoby na Świecie liczące, że Polska zostanie ostoją i podporą chrześcijaństwa
(na przykład Donald Trump).
W związku z tym powinniśmy:
- po pierwsze dążyć do pokoju w Europie i Świecie poprzez otwarcie
Konferencji Pokojowej lub Kongresu Pokojowego w Gdańsku-Oliwie na wzór
Kongresu Wiedeńskiego (1814-1815) w celu określenia ładu ustrojowego, ładu
monetarnego, ładu handlowego i gospodarczego, ładu ekologicznego,
państw narodowych, unii państw, granic, gwarancji politycznych i
wojskowych, ewentualnego zawiązania Pokojowej Ligi Narodów „Pax Mundi”
(„Pax Vobiscum”, „Pax Christiana”) z siedzibą w Gdańsku-Oliwie; wyjściowo
proponujemy podział większości Europy według kryterium cywilizacji tj. Wielka
Frankonia, Wielka Lechia, Wielka Rosja.
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- po drugie zawiązać Ligę Świętą „Christianitas”
(Związek
Państw
Chrześcijańskich) przeciwstawiający się Związkowi Państw Arabskich.
- po trzecie zawiązać jak najszybciej pod patronatem Królestwa Polskiego
„Wielką Lechię” – Rzeczpospolitą Wielu Narodów – idea Trójmorza – związek
państw Trójmorza z Patriarchą Wielkiej Lechii z cywilizacją „Christianitas”.
Można to wszystko zrobić odpowiednim Aktem Proklamacji, a następnie
Aktami Akcesji, ale bardziej stosowne będzie podejście procesowe (proces
dochodzenia do celu) tzn. poprzez Akty Inicjujące z Modlitwami o
powodzenie tych inicjatyw.
Po głębokim namyśle postanowiliśmy zainicjować te procesy poprzez
CONVERSATORIA, czyli rozmówienie się, które chcielibyśmy przeprowadzić w
dniach 12-13 października A.D.2017 w auli seminaryjnej przy ulicy Cystersów w
Gdańsku-Oliwie. Liczymy na udostępnienie nam Auli w tych dniach.
W dniu 14 października A.D. 2017 chcielibyśmy owoce dwudniowej pracy
ogłosić w formie KRÓLEWSKIEGO MEMORANDUM miastu, Polsce i Światu, a
szczególnie wszystkim państwom i władcom.
Liczymy na obecność Waszych Ekscelencji i przedstawicieli Kleru katolickiego
tak na CONVERSATORIUM jak podczas wygłaszania przez Nas Memorandum.
Dano w Myszkowie 21 września A.D. 2017 na Ziemi Korony Polskiej,
w drugim roku Naszego panowania.
Victoria in Jesu Christo!

Wojciech Edward Rex Poloniae
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