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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.”

ODEZWA
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Ewangelia z 23 lipca A.D.2019
J 15, 1-8

„Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic
nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie
wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca
do ognia, i płonie. ”.
Czymże są strapienia, jeżeli nie ćwiczeniem się w cnotach?
Św. Brygida

Laudetur Jezus Christus!
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy!

P

ragniemy rozpocząć Naszą dzisiejszą Odezwę, aby się nie powtarzać,

od przypomnienia Naszej niedawnej Odezwy z 14 maja A.D.2019 wydanej
do Rządzących w III RP oraz do wszystkich Biskupów III RP:
***

S

ytuacja polityczna w Polsce A.D.2019 na dzień dzisiejszy dojrzała do

tego, by niniejszą [14 maj A.D.2019] Odezwą zażądać od Rządzących w III
RP – Urzędników Wyższych oraz od Biskupów w III RP - Hierarchów, aby
dobrowolnie ustąpili ze swoich urzędów składając dymisję na Nasze
królewskie ręce.
Wymogiem obecnego czasu jest reset ustroju politycznego Polski i jego
zmiana z pseudo monarchii partyjnej, kryjącej się za fasadą ochlokracji z
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partyjnym, masońskim, żydowskim królikiem na monarchię konstytucyjną z
chrześcijańskim Królem Polski.
Jako Król Polski i jako Królestwo Polskie uznajemy obecny ustrój
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej [zorganizowanej w ramach III RP] za
zagrażający życiu i zdrowiu Polaków, gwarantujący w ostateczności
kolejne ludobójstwo Polaków ze strony naszych wrogów.
Genezą tego stanu rzeczy jest pojałtański porządek czy raczej
nieporządek, pozostawiony na Ziemi Polskiej po działaniach militarnych II
Wojny Światowej, bez żadnego Traktatu Pokojowego, czyli formalnie
pozostawienie Ziem Polski [nadal] w stanie wojny.
To wówczas, w latach 1944-1945, odwieczne Ziemie Królestwa Polskiego
wpadły w ręce okupanta sowieckiego posiłkującego się podczas okupacji
sowieckiej Żydami – komunistami, przywiezionymi z Kujbyszewa i okolic,
który to okupant następnie w latach 1989-1990 przekazał nasze Ziemie
Polski, zapewne na podstawie jakiegoś tajnego porozumienia, w ręce
okupanta amerykańskiego, a konkretnie w ręce USA, z dużym wpływem
Niemiec.

R

ządzący obecnie Polską są uzależnieni od Niemiec, USA, Izraela i Rosji.

Nie jesteśmy suwerenni, bo suwerenny Naród Polski wybrałby sobie
odwieczny nasz ustrój tj. formę monarchii konstytucyjnej z Sejmikami
Ziemskimi, Sejmem Walnym i Królem Polski obierającym m.in. biskupów.

J

ako Król Polski kierujemy Naszą niniejszą Odezwę do rządzących oraz

do Kleru Wyższego oraz do Polaków!
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Polacy!
Nie możemy dalej tolerować okupacyjnych Rządów III RP uciskających
fiskalnie Polaków i dodatkowo, mimo jednych z najniższych płac w Europie,
świadomie zadłużających nas Polaków in gremio u Światowej Lichwy.
Obecny Rząd III RP z długiem zewnętrznym ok. 1 biliona złotych jest
całkowicie na łasce zagranicznych lichwiarzy.
Rząd płacący 10% rocznych wpływów do budżetu światowej lichwie nie
ma prawa nazywać się Rządem! Obecnie jako Polacy płacimy rocznie
więcej odsetek od długu, jaki nota bene wygenerowali rządzący w III RP,
niż np. wydajemy na wojsko!

P

aństwo, które nie ma własnej mennicy, a wydzierżawiło ją obcym nie

może mówić o suwerenności.

P

aństwo, które ściąga obce wojska do Polski nie jest państwem

Polaków.

P

aństwo, które nie potrafi zrównoważyć budżetu ani nie ma w planie

równowagi budżetowej, ewidentnie prowadzi Polaków do pełnego
zniewolenia ekonomicznego i politycznego, a być może na rzeź.

P

aństwo, które 80 lat po wojnie nie potrafi zwołać Konferencji

Pokojowej nie jest państwem Narodu Polskiego.
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P

aństwo, które nie karze karą główną za Zbrodnię Stanu nie jest

państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo,

które

uzależnia

bezpieczeństwo

Polaków

od

sojuszu

wojskowego zawartego z tymi, którzy podczas II Wojny Światowej nas
zdradzili nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie potrafi prowadzić własnej polityki historycznej i

zagranicznej nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie chroni naszych Obywateli za granicą nie jest

państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie upomina się o utracone podczas II Wojny Światowej

Ziemie Polskie nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które demoralizuje dzieci i młodzież Konwencją Istambulską

„Gender” nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie reaguje odpowiednio wobec USA i Izraela na fakt

uchwalenia Aktu S447 nie jest państwem Narodu Polskiego.
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P

aństwo, które walczy z kościołem katolickim nie jest państwem

Narodu Polskiego.

P

aństwo, które zwalcza cywilizację „Chrostianitas” nie jest państwem

Narodu Polskiego.

P

aństwo, które akceptuje aborcję nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które traktuje Polaków jak niewolników nie jest państwem

Narodu Polskiego.

P

aństwo, które toleruje antypolskie wypowiedzi na Ziemi Polskiej nie jest

państwem narodu polskiego.

P

aństwo, które toleruje partie polityczne i fasadowe wybory nie jest

państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które sukcesywnie ceduje swoją państwowość na obcych nie

jest państwem Narodu Polskiego.
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Polacy!

R

dzenny Polak nie może autoryzować III RP idąc na organizowane

przez okupanta wybory i podpisując [Listę(y) Kandydatów i/lub] Listę
Obecności. Jest to cyrograf z Diabłem i podpisanie Aktu Kolaboracji.
Przestrzegamy każdego Polaka, by tego cyrografu nie podpisywał!

R

ażdy rdzenny Polak winien domagać się likwidacji partii politycznych i

domagać się powoływania
głosowaniami jawnymi.

Sejmików

Ziemskich

różnych

szczebli

z

Tak mocna jest Rzeczpospolita jak mocni są jej przedstawiciele!
Tak mocna jest Rzeczpospolita jak mocny jest jej Episkopat. [Obecnie jest
to raczej Sanhedryn faryzeuszy].
Nie jest normalne, gdy Urzędnikami i politycznymi przedstawicielami Polski
i Polaków są Żydzi lub filosemici, germanofile, rusofile, etc., traktujący
polskość jak nienormalność.
Nie jest normalny i reprezentatywny taki system wyborczy, który pozwala
99,99% Polaków wybierać na rządzących 0,01% Żydów.

O

becne wybory to wielkie oszustwo w sensie zaproponowanych

kandydatów, przedstawionych decyzjami Komitetów Wyborczych,
Polakom do wybrania [tzw. „jedynki”]. Są to de facto kandydaci okupanta
lub, co najwyżej kamaryli politycznych, decydujących się na współpracę z
okupantem.
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Każdy rozsądny Polak winien skonstatować, że głosowanie (...) w tzw.
„wyborach” nie jest głosowaniem nad kandydatami reprezentującymi
interes narodu polskiego.
(...)
[Wszystkie obecne główne siły polityczne są prosodomickie i
probanderowskie].

N

a logikę: jak może reprezentować interes polski Lista A wobec której

w opozycji jest Lista B. C. D. E, F?
Przyjmując nawet, że jedna z tych List reprezentuje interes Polski, to bierze
się udział w głosowaniu gdzie nie ma pewności czy nie zagłosuje się na
wrogów Polski i nie ma pewności czy dzisiejsza Lista pro-polska nie stanie się
po wyborach Listą zdrady narodowej. Głosujący nie ma, bowiem
możliwości rezygnacji ze swojego poparcia i nawet gdyby formacja, na
którą głosował jawnie po wyborach zdradzała interes Polski, to nic nie
może zrobić. Europoseł czy Poseł III RP jest, bowiem nieodwoływalny, a kto
przy zdrowych zmysłach powierzy swój majątek i życie komuś, kogo nie
może odwołać?
I jeszcze słów kilka o klerze katolickim.

W

myśl zawartego Konkordatu z 28 lipca 1993 roku ratyfikowanego w

1997 roku pomiędzy Stolicą Apostolską - Państwem Watykan a III RP,
zgodnie z art. 7, biskupów w Polsce powołuje Państwo Watykan. Biskupi ci
następnie wyświęcają księży, etc.
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Zgodnie z Art. 1 Konkordatu

Kościół Katolicki w Polsce jest niezależny i autonomiczny.

Tym samym za wszystko, co dzieje się w Kościele Katolickim w Polsce
odpowiada w pierwszym rzędzie Stolica Apostolska, a następnie III RP, która
podpisała Konkordat, świadomie cedując zasady funkcjonowania Kościoła
Katolickiego, działającego w Polsce, na obce państwo.
Ujawniane tzw. afery pedofilskie w Kościele Katolickim uderzają przede
wszystkim w Stolicę Apostolską oraz w Rząd III RP tolerujący Konkordat.

R

rólestwo Polskie reprezentowane przez Naszą osobę nie uznaje ani III

RP, a tym samym Konkordatu z 1993 roku.
W naszych królewskich prerogatywach, od czasu Mieszka I i Bolesława
Wielkiego Chrobrego było nominowanie biskupów. Żaden Król Polski nie
zrzekł się tej prerogatywy!
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Odrębnym pismem (vide: www.metrykakoronna.org.pl) zdymisjonowaliśmy
ipso facto wszystkich Biskupów III RP o ile do 30 czerwca 2019 roku nie
uznają władzy J.E. Jana Pawła Lengi oraz jeśli nie złożą przysięgi antymodernictycznej Piusa X. Póki, co, wszystko wskazuje na to, że po 30
czerwca 2019 roku, Królestwo Polskie będzie miało jednego królewskiego
biskupa J.E. Jana Pawła Lengę – Prymasa Królestwa Polskiego, Legatus
natus.
Tylko za tego biskupa bierzemy pełną królewską odpowiedzialność.

M

imo

powyższych

zastrzeżeń

logicznym

jest,

że

nie

można

generalizować przestępstwa pedofilii kilku księży rozciągając złą opinię na
cały Kościół Katolicki w Polsce, tak jak nie można generalizować
przestępstwa pedofilii wśród nauczycieli czy dziennikarzy i innych
zawodów. Jest to zdecydowanie manipulacja i walka z Kościołem
Katolickim, na co nie ma Naszej zgody!
Przestrzegamy wrogów Kościoła Katolickiego w Polsce, ze stają się
automatycznie wrogami Królestwa Polskiego!
***

J

ak widać z powyższego Rządzący w III RP czyli nasi okupanci oraz kler

wyższy lekce sobie ważą Nasze słowa, apele, odezwy i Nasze przestrogi.
Nie zniechęcamy się jednak w apelach dopóki taka możliwość
apelowania istnieje, a istnieje dopóty, dopóki Sz.P. Andrzej Duda Prezydent
okupacyjnego państwa „III RP” nie zarządzi tzw. „wyborów”, czyli dopóki
ostentacyjnie nie zlekceważy Nasz królewski Majestat i wielowiekowy ustrój
Królestwa Polskiego.
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U

ważamy,

że

czas

najwyższy

zakończyć

funkcjonowanie

„parlamentaryzmu”
żydobolszewickiego
i
powrócić
do
tradycji
parlamentaryzmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego, czyli
powrócić do idei dwuizbowego parlamentu królewskiego w postaci Sejmu
Walnego składającego się z Izby Poselskiej gromadzącej Posłów Ziemskich
Powiatowych obranych na Sejmikach Ziemskich Powiatowych oraz z
Senatu gromadzącego Senatorów, obranych w części przez Króla Polski i w
części przez Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne lub Wojewódzkie.
Honorowym Marszałkiem Senatu jest Prymas Królestwa Polskiego Legatus
Natus J.E. Jan Paweł Lenga, który ma prawo wypowiadać się na temat
każdego Aktu Sejmowego, a szczególnie na temat każdej proponowanej
Ustawy czy Konstytucyi.
Taki właśnie Sejm Walny pod węzłem konfederacji Generalnej
Niepołomickiej A.D.2014 reaktywowaliśmy do życia prawem starodawnego
zwyczaju, a następnie przekształciliśmy go w Sejm Walny pod węzłem
Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej A.D.2016 na mocy prawa Królestwa
Polskiego zaraz po oficjalnym wskrzeszeniu Królestwa Polskiego,
zaaprobowanego przez Nas jako Króla Polski dnia 16 lipca A.D.2016.

F

orsowanie na siłę kontynuacji ustroju masońskiego zaaplikowanego

Polakom najpierw w 1918 roku, po zamachu stanu na Radę Regencyjną, a
następnie w 1944 roku poprzez zredagowany w Moskwie Manifest PKWN, w
formule rządów okupacyjnych Sowieckiej Rosji do 1989 roku – jako PRL, a
następnie w formule rządów okupacyjnych anglosasów - jako III RP, w
postaci fasadowych cyklicznych „wyborów” mających na celu dalszą
kontynuację okupacji Polski i Polaków; w sytuacji pełnej wiedzy na temat
legalnego państwa jakim jest wskrzeszone Królestwo Polskie z Królem Polski
na czele, prowadzi nieuchronnie do podziałów i poważnego
wewnętrznego konfliktu mogącego skończyć się bratobójczą wojną.
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Z

godnie z naszą wielowiekową tradycją Polacy mają prawo do

nieposłuszeństwa obywatelskiego kiedy Władza nie realizuje ich interesów,
a konkretnie mają zwyczajowe prawo: de non praestanda oboedientia,
czyli prawo wypowiedzenia należnego posłuszeństwa władzy postępującej
niegodziwie.

Z

a niegodziwe postępowanie władzy III RP należy uznać:

 wprowadzenie do Polski Konwencji Istambulskiej „Gender”
zmierzającej do sodomizacji życia publicznego Polaków;
 wspieranie banderowskiej Ukrainy dążącej do wymordowania
Polaków;
 nie sprzeciwienie się, włącznie z wypowiedzeniem wojny
baderowskiej Ukrainie, dążącej do wymordowania Polaków;
 nie zapewnienie bezpieczeństwa prywatnego mienia i osób poprzez
brak dostępu Polaków do broni;
 tolerowanie inwazji imigrantów na Polskę;
 tolerowanie inwazji sodomitów na polskie miasta;
 kontynuowania fasadowych wyborów mafii partyjnych zamiast
wskrzeszenie idei Sejmików Ziemskich, w praktyce zastąpienie
scentralizowanego
rządzenia
na
rzecz
rządzenia
zdecentralizowanego, zgodnego z nasza wielowiekową tradycją;
 tolerowanie niesprawiedliwości w sądach i urzędach;
 wypędzenie z Polski młodego pokolenia Polaków poprzez złe
rządzenie, skutkujące głodowymi pensjami dla młodych Polaków.

N

iniejszą

Odezwą

uznajemy

organizowane

jesienne

„wybory” do żydobolszewickiego „sejmu” za rokosz wobec
Naszej królewskiej władzy.
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J

est jeszcze czas by się opamiętać i nie organizować więcej tego typu

fasadowych „wyborów” utrwalających władzę okupacyjną żydobolszewii
nad Polakami na kolejne 4 lata.
Dlatego proponujemy „Zjazd Oliwski” w dniu 27 lipca A.D.2019 w Gdańsku
Oliwie wszystkim Siłom Politycznym, by zapobiec podziałowi Polski na tych
stojących przy Królu i tych stojących przy żydobolszewii, czyli na
konfederatów
królewskich
Rydzyńskich
A.D.2016
i
rokoszan
żydobolszewickich A.D.2019.
Uprzedzamy jednocześnie, że dla Konfederatów Rydzyńskich i dla Nas jako
Króla Polski aktem zdrady Narodu Polskiego jest podpisanie dowolnej Listy
Kandydatów i/lub Listy Obecności w dniu żydobolszewickich „wyborów”.
W praktyce oznacza to tyle, że sygnatariusz dowolnej Listy Kandydatów
i/lub Listy Obecności w dniu żydobolszewickich „wyborów” opowiada się
po stronie żydobolszewickiego rokoszu skierowanego przeciwko władzy
Naszej królewskiej.
A contrario: tych co nie podpiszą żadnej Listy Kandydatów i nie pójdą na
żydobolszewickie „wybory” uznajemy, na zasadzie domniemania, za
Stronników królewskiej Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej Królestwa
Polskiego A.D.2016, czyli za tych, którzy opowiadają się za Królestwem
Polskim, Sejmikami Ziemskimi i Sejmem Walnym.

B

y do tego podziału nie doszło apelujemy do III RP aby wzięła udział w

Zjeździe Oliwskim w dniu 27 lipca A.D.2019 w Gdańsku Oliwie poprzez
swoich emisariuszy w celu osiągnięcia UGODY OLIWSKIEJ.

P

rzypominamy rządzącym, że podczas tzw. „eurowyborów” na Naszą

odezwę z 14 maja A.D.2019 nie poszło na „wybory” ponad 50% Polaków.
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Czyli 26 maja A.D.2019 mniejszość obywateli III RP poparła tego typu
„wybory”. Legitymizm europosłów III RP jest więc wielce wątpliwy w ujęciu
demokratycznym (nie było quorum).

M

amy nadzieję, że ponad połowa obywateli III RP – dzięki świadomym

Polakom - nie pójdzie również na jesienne „wybory parlamentarne” III RP, a
to nie pozwoli na legitymizację „sejmu” III RP i uchwał tego „sejmu”, co
doprowadzi w konsekwencji do anarchii.

J
Z

est jeszcze czas na refleksję!

a Patronkę Zjazdu Oliwskiego dnia 27 lipca A.D.2019 obieramy

niniejszym Matkę Bożą Pokoju – Rokitniańską.

Sursum Corda!

ODEZWA RÓLA POLSKI z 23 lipca A.D.2019 – „Beze Mnie nic nie możecie uczynić!”.

Strona 14

Victoria in Jesu Christo!
Dano 23 lipca A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w
Czwartym Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 46/07/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 23 lipca A.D.2019
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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