BÓG

KRÓL

W I A R A

MIŁOŚĆ

T R A D Y C J A

HONOR

OJCZYZNA

S Z L A C H E T N O Ś Ć

W O L N O Ś Ć

UNIWERSAŁ
Króla Polski

Wojciecha Edwarda – Króla Polski

Trzecie
Wi c i
zwołujące Polaków - rzymskich katolików
do
RYDZYNY

na trzydniowy

II Zjazd Katolicki
(po 90 latach przerwy)

w dniach
12-14 września A.D. 2016
w 333 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej A.D.1683

II

M

y, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na
Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie,
Król Polski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów,
Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski,
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i
Barrois, etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy
wiedzieć, niniejszym Uniwersałem rozsyłamy

Trzecie Wici
wzywając Was szlachetni Polacy wyznania rzymsko-katolickiego, bez
względu na stan i majętność, a którym leży na sercu dobro
chrześcijańskiej Ojczyzny i dobro konkretnych Ziem ojczystych na
których mieszkacie na:

trzydniowy

II Zjazd Katolicki
Miejsce Zjazdu:

miasto Rydzyna
Hotel-Zamek w Rydzynie
ul. Zamkowa 1
w dniach 12-14 września 2016 roku
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Każdy Dzień Zjazdu
poprzedzony będzie
Mszą Świętą wotywną
do Ducha Świętego
odprawioną w kościele pw. św. Stanisława Bpa
w Rydzynie
ul. Kościelna 1
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o godz. 8’00
i zakończony Mszą Św. dziękczynną
o godz. 18’00
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Proponowany porządek Zjazdu:
Dzień I
12 września 2016 roku
od godz. 9’45 do 17’45
z godzinną przerwą obiadową
Pomiędzy: ateistami, masonami, heretykami, schizmatykami,
mułzumanami, czyli jak zachować Świętą Wiarę Katolicką?
1. Sprawy

porządkowe. Obiór Prezydium Zjazdu. Zasady
zabierania głosu wolnego.
2. Czy obecny kościół katolicki w Polsce jest „kościołem
katakumbowym”, „kościołem konstantyńskim” czy „kościołem
pokonstantyńskim”?
3. Czy Polska potrzebuje reform ustrojowych?
4. Monarchia czy demokracja?
5. Czy Polak-katolik może należeć do partii politycznej?
6. Demokracja = demonokracja, a katolicyzm.
7. Czy hierarchowie katoliccy mogą popierać demokrację?
8. Stosunek wiernych do prób nękania księdza Jacka Mędlara.
9. Stosunek wiernych do suspensy prezbitera Piotra Natanka.
10. Czy polski kościół katolicki potrzebuje reform?
11. Czy prawo kanoniczne wymaga zmian?
12. Co z ekskomuniką w kościele katolickim?
13. Przysięga antymodernistyczna Piusa X.
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14. Co z kanonami kościoła katolickiego?
15. Co ma oznaczać w praktyce nowa ewangelizacja?
16. Co to jest neokatechumenat?
17. Czy chcemy soboru powszechnego i kasaty ustaleń II Soboru

Watykańskiego?
18. Gzie jest polska Akcja Katolicka?
19. Czy potrzeba jest bierzmowania Polski? Po chrzcie następuje
bierzmowanie.
20. Organizacja kościoła katolickiego. Czy potrzebujemy
Prymasa Królestwa Polskiego - Primas regni - legatus natus?
21. Rola i pozycja Prymasa Królestwa Polskiego.
22. Dlaczego polski kościół katolicki nie zwołuje synodów?
23. Czy synody diecezjalne i plenarne (ogólnokrajowe) są
potrzebne i jak często?
24. Czy są potrzebne Zjazdy reprezentantów hierarchii kościelnej
i hierarchii świeckiej i jak często?
25. Czy jako katolicy zgadzamy się nadal być podporządkowani
Papieżowi i na jakich warunkach?
26. Co z odpowiedzialnością Watykanu za rozbiory Polski w XVIII
wieku?
27. Czy jako katolicy akceptujemy organizację Watykanu z
Bankiem Watykańskim (obecna nazwa: „Instytut Dzieł
Religijnych”)?
28. Rola Banku Watykańskiego w operacji „Odessa” po II wojnie
światowej. Najwięcej zbrodniarzy niemieckich uciekło z
Europy przy pomocy Watykanu, a konkretnie przy pomocy
znaczących postaci – biskupów i zakonników kościoła
katolickiego, szczególnie we Włoszech, Szwajcarii i Austrii.
29. Czy jako katolicy akceptujemy dotychczasowy sposób
nominowania Kardynałów i reprezentatywność polskich
Kardynałów w Kolegium Kardynałów na Konsystorzach
(6/211) oraz na Konklawe (4/112)
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30. Czy akceptujemy reprezentatywność polskich Kardynałów i

Biskupów na Synodach Biskupich w Rzymie?
31. Kto powinien być Dziekanem Kolegium Kardynałów?
32. Czy jako katolicy akceptujemy rozdzielność kościoła
katolickiego od państwa?
33. Czy jako katolicy akceptujemy konkordat i co ma zawierać
ewentualny konkordat?
34. Kto ma mianować Kardynałów? Papież czy chrześcijański
Król?
35. Czy akceptujemy legatów papieskich?
36. Kto ma mianować Biskupów? Papież czy Król?
37. Czy obecni Biskupi i Kardynałowie są dobrze obrani i
reprezentują polski katolicyzm?
38. Czy akceptujemy Biskupów z pochodzeniem żydowskim?
39. Czy akceptujemy Biskupów – współpracowników tajnych
związków i służb?
40. Co robić duchownymi – pedofilami, homoseksualistami?
41. Celibat – obowiązuje czy fikcja?
42. Majątek kościelny. Fundusz kościelny.
43. Przepływ pieniędzy od państwa do kościoła.
44. Czy Konferencja Episkopatu Polski właściwie reprezentuje
polskich katolików?

Dzień II
13 września 2016 roku
od godz. 09’45 do 17’45
z godzinną przerwą obiadową
45. Architektura

sakralna. Czy akceptujemy modernizm w
architekturze? Czy chcemy neobaroku w architekturze
kościelnej?
46. Rola ołtarzów i ich styl.
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47. Czy chcemy powrotu balasek.
48. Czy kazania mają być z ambon czy ex katedra?
49. Jak chcemy by wyglądało tabernakulum?
50. Muzyka sakralna. Rola chorałów gregoriańskich.
51. Polska muzyka sakralna. Stanisław Moniuszko.
52. Jaką liturgię wybieramy? Trydencką czy posoborową?
53. Czy akceptujemy obowiązek odprawiania w niedzielę, co

najmniej jednej Mszy Św. w rycie trydenckim?
54. Czy akceptujemy religię judeochrześcijańską?
55. Czy jesteśmy judeo-chrześcijanami czy etno-chrześcijanami
(kultura pozażydowska)?
56. Czy akceptujemy judeizację i protestantyzację polskiego
kościoła rzymsko-katolickiego?
57. Czy zgodnie za Papieżem Pawłem IV można sprzeciwić się
Paieżowi w razie odstępstwa od wiary?
58. Czy akceptujemy inne religie na Ziemi Korony Polskiej i
jakie?
59. Czy akceptujemy islam na Ziemi Korony Polskiej?
60. Próba określenia przez polskich katolików pojęcia „tolerancji
religijnej”.
61. Czy akceptujemy starszych braci w wierze?
62. Czy chcemy przyjmować Komunię Św. na stojąco?
63. Czy chcemy przyjmować Komunię Św. do ręki?
64. Czy zgadzamy się na Szafarzy Komunii Świętej?
65. Czy chcemy w szkołach podstawowych i średnich
obowiązkowej nauki łaciny?
66. Sakrament małżeństwa wobec małżeństw cywilnych,
związków partnerskich, konkubinatów.
67. Próba określenie definicji „małżeństwa chrześcijańskiego” i
„małżeństwa cywilnego”. Kontrakt, czy przymierze?
68. Próba oceny przez polskich katolików pojęcia rozwodów
kościelnych, cywilnych i separacji.
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69. Chrześcijańskie

wychowanie do roli chrześcijańskich
małżonków – chrześcijańskiej roli ojca i matki.
70. Czym różni się wychowanie chrześcijańskie od wychowania
świeckiego?
71. Czy zgadzamy się na aborcję; bierną i czynną eutanazję?
72. Próba definicji „chrześcijańskiej rodziny” w Królestwie
Polskim.
73. Modlitwa do Św. Michała Archanioła na koniec każdej Mszy
św.
74. Deputacja wiernych do Komisji Nauki Wiary i Zespołu ds.
Intronizacyjnych przy KEP pod przewodnictwem J.E. biskupa
Andrzeja Czai.

Dzień III
14 września 2016 roku
od godz. 09’45 do 17’45
z godzinną przerwą obiadową
75. Jakiej chcemy intronizacji Jezusa Chrystusa? Na Króla Polski

czy Wszechświata?
76. Kto ma ułożyć rotę intronizacyjną? Próba zredagowania roty
intronizacyjnej.
77. Czy Intronizacja ma nawiązywać do Ślubów Lwowskich
Króla Jana Kazimierza?
78. Gdzie powinna odbyć się intronizacja Jezusa Chrystusa na
Króla?
79. Kto powinien odprawiać Mszę intronizacyjną?
80. Oprawa Mszy intronizacyjnej. Kto ma w niej uczestniczyć i
kto ma odczytywać śluby intronizacyjne?
81. Masoneria w kościele katolickim.
82. Masoneria w Watykanie.
83. Podsumowanie.
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84. Uchwały końcowe. Uchwały. Dezyderaty. Petycje.
85. Kiedy kolejny Zjazd?
Na Marszałka Zjazdu wyznaczam Wielmożnego Mariana Redesa – Senatora
Sejmu Walnego z Ziemi Szczecińskiej – Wenedyjskiej.
Na Pierwszego V-ce Marszałka Zjazdu wyznaczam Szlachetnego Andrzeja

Marcina Piszczek – Sekretarza Sejmu Walnego z Ziemi Raciborskiej.
Na Sekretarza i Protokolanta Zjazdu wyznaczam Szlachetną Adriannę Chmiel –
Sekretarza Sejmu Walnego z Ziemi Mazurskiej.
Na Obserwatora Zjazdu z ramienia Sejmu Walnego wyznaczam Szlachetną

Małgorzatę Ewę Piszczek z Ziemi Rybnickiej.
Ponieważ ilość miejsc na Sejmie Walnym jest ograniczona do 250 prosimy o
wysyłanie zgłoszeń do udziału w Zjeździe Katolickim w Rydzynie pod e-mail:
zjazd.katolicki@fgmail.com.
W Sali nie może być nadkompletu, ze względów bezpieczeństwa i wymogów
przeciwpożarowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W
II ZJEŹDZIE KATOLICKIM
Uczestnikiem IV Zjazdu Katolickiego może być osoba wyznania rzymskokatolickiego, ochrzczona, praktykująca.
Dodatkowym warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w IV Zjeździe katolickiem
będzie będzie:
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 Wysłanie zgłoszenia na adres zjazd.katolicki@gmail.com i otrzymanie
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 Pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu.
 Uiszczenie opłaty na miejscu na pokrycie kosztów uczestnictwa w kwocie 10
(dziesięć) PLN za każdy dzień Zjazdu. Opłat nie uiszczają Goście, Prezydium
Zjazdu, Obserwatorzy i osoby zwolnione z opłat przez Organizatora.
Każdy Uczestnik Zjazdu powinien znać nazwę swojej Diecezji, Dekanatu i Parafii
oraz powinien mieć ogólną wiedzę na temat prawa kanonicznego oraz organizacji
kościoła katolickiego w Polsce, a szczególnie czy na Jego Ziemi odbywały się
Synody Diecezjalne lub inne i jaki miały charakter?
AKREDYTACJA DZIENNIKARZY
Osoby lub organizacje chcące rejestrować obrady audio i/lub wideo muszą się
AKREDYTOWAĆ podając dane osobowe lub nazwę organizacji i zapoznając się z
REGULAMINEM tj. z zasadami rejestracji Zjazdu.
Zgłoszenia: zjazd.katolicki@gmail.com.
Organizator może odmówić akredytacji bez podania powodu.
ORGANIZATOREM
IV Zjazdu Katolickiego
jest
Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”

Dano w Myszkowie n/Wartą, 27 dnia sierpnia A.D. 2016.
Wojciech Edward Rex Poloniae
W pierwszym roku naszego panowania
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ROZWAŻANIA KRÓLEWSKIE
Z OKAZJI
II ZJAZDU KATOLICKIEGO W RYDZYNIE
2-14 września A.D. 2016

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 16
dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski,
Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, wzywamy
szlachetnych Polaków – katolików na drugi, ogólnopolski Zjazd Katolików do Rydzyny
w dniach 12-14 września A.D.2016.
By zachęcić do przyjazdu pragniemy przypomnieć jak organizowali się Polacy po
odzyskaniu 5 listopada 1916 roku niepodległości.
Przede wszystkim obalamy niniejszym fałsz jaki serwuje nam obecna władza – III RP
jakoby Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Jest to kłamstwo
historyczne!
W dniu 11 listopada 1918 roku legalny Rząd tj. Rada Regencyjna Królestwa
Polskiego przekazała zwierzchnią władzę nad wojskiem brygadierowi Józefowi
Piłsudskiemu w sytuacji gdy, tak w Niemczech, jak Austrii dokonano przewrotów
wojskowych – zamachów stanu, powołując odpowiednio w 1918 roku Republikę
Weimarską i Republikę Niemieckiej Austrii.
W międzyczasie, bo w 1917 roku w Rosji dokonano wojskowego zamachu stanu,
powołując do życia sowiecką Rosję i w konsekwencji mordując z 16/17 lipca 1918
roku Carską rodzinę Romanowów, w tym Cara Rosji i ex Króla Polski Mikołaja II.
Z jednej więc strony, w dniu 25 grudnia 1916 roku Mikołaj II wydał dekret proklamując
wolę niepodległego Królestwa Polskiego, złożonego z trzech części zaborczych i
wyrażając wolę oddania „swojej” części, jako już suwerennego Królestwa Polskiego
Polaków (pod warunkiem dołączenia do niego Ziem z zaborów pruskiego i
austriackiego), a z drugiej strony został zmuszony przez Dumę Państwową i część
wyższej generalicji armii czynnej do abdykacji w dniu 15 marca 1917 roku robiąc to w

Uniwersał Trzecich Wici na trzydniowy II Zjazd Katolicki w Rydzynie, 12-14 wrzesień A.D. 2016

www.zjazdkatolicki.org.pl e-mail: zjazd.katolicki@gmail.com

Zjazd Katolicki

XIII

imieniu swoim i syna carewicza Aleksego na rzecz swojego brata, wielkiego księcia
Michała, który choć tronu nie przyjął to i tak został zamordowany, prawdopodobnie
przez CzeKa.
W Królestwie Polskim Kongresowym nastąpiło więc z dniem 15 marca 1918 roku
bezkrólewie.
W świetle prawa międzynarodowego znaczenie mają:
 Akty Proklamacji niepodległego Królestwa Polskiego wydane przez Cesarza
Prus i Austrii w dniu 5 listopada 1916 roku w Pszczynie.
 Dekret Cara Rosji i Króla Polski z 25 grudnia 1916 roku zwracającego
Królestwu Polskiemu (tzw. Królestwu Kongresowemu) będącego w unii
personalnej z Carem Rosji niepodległości – Proklamacja niepodległości.
Prawowitą więc władzą, w świetle prawa międzynarodowego była powołana 25 lipca
1917 roku trzyosobowa Rada Regencyjna Królestwa Polskiego zastępującą
tymczasowo Króla Polski w składzie:
1. Prymas Królestwa Polskiego – Interrex – biskup Aleksander Kakowski.
2. Przedstawiciel polskiego wyższego ziemiaństwa (szlachta-magnateria) Zdzisław Lubomirski.
3. Przedstawiciel Polskiego niższego ziemiaństwa i kmieci (szlachta zagrodowa)
– Wacław Niemojowski.
Objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Naczelnego Wodza w dniach 11-12
listopada 1918 roku z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie ma żadnego
znaczenie i nie może być uznane za początek państwowości polskiej chyba, że
chodzi o zamach stanu na Królestwo Polskie (Regencyjne) 1916-1918.
Dzień 11 listopada 1918 roku na pewno nie jest cezurą odzyskania przez Polskę
niepodległości, a jedynie może być to cezura powstania masońskiej II RP.
Tak, więc obecna władza III RP sankcjonuje i nakazuje świętowania zamachu stanu
dokonanego na ledwo co odrodzone Królestwo Polskie (Regencyjne) 1916-1918.
Byliśmy więc, jako Polacy nie tylko ofiarami I wojny światowej ale również ofiarami
przetaczającej się powojennej demonarchizacji i masonizacji Europy, w postaci
kolejnego etapu masońskiej rewolucji francuskiej tj. rewolucji krajowych.
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To wtedy w latach 1917-1918 powstają po I wojnie światowej republiki m.in. Niemiec,
Austrii, Rosji i niestety Polski.
W 1922 roku powstaje faszystowska republika Włoch.
W ramach masońskiej II RP powstał problem zjednoczenia ziem rozbiorowych.
Wspólnym mianownikiem okazał się przechowany w protestanckim zaborze pruskim i
prawosławnym zaborze rosyjskim katolicyzm Polaków.
Stąd już w 1919 roku kler zwołuje synody, a katolicy świeccy od 1921 organizują się
w Zjazdy Katolickie.
Sejm II RP od samego początku w wyniku masońskiej konstytucji z 1921 roku
reprezentował interesy partykularne – partyjne, a nie Narodu Polskiego.
Podobną sytuację mamy obecnie, gdy co najmniej połowa terytorium Polski jest pod
zaborami litewsko-ukraińsko-białoruskimi, a rządzi nami masońska władza III RP,
wyraźnie nawiązująca do masońskiej II RP. Władza ta akceptuje okupację litewską,
białoruską i ukraińską, a nawet finansowo okupację ukraińską Polski kresowej
wspiera.
Jakby tego było mało, władza III RP wspiera ukrainizację Polski i ekonomiczne
rugowanie z Polski Polaków.
Mimo wszystko jesteśmy jednak w lepszej sytuacji niż w roku 1918 gdy masoni i
zdrajcy Polski obalili legalne Królestwo Polskie. Nie mamy bowiem obecnie Rady
Regencyjnej Królestwa polskiego, a mamy Króla – Elekta Królestwa Polskiego.
Czas więc, aby Polacy – katolicy zaczęli bronić Króla i bronić wiary. Stąd potrzebny
jest Zjazd Katolicki aby Polacy mogli się wypowiedzieć: czy chcą III RP z partyjną,
fasadową demokracją; czy chcą Królestwo Polskiego z monarchią konstytucyjną,
Sejmem Walnym, Sejmikami Ziemskimi?
Nie będziemy jako Król-Elekt uszczęśliwiali Polaków na siłę. Jeżeli zostali już na tyle
zindoktrynowani, że wolą demokrację partyjną od monarchii konstytucyjnej, to trzeba
będzie poczekać na kolejne pokolenia.
Przypomnimy teraz Polakom jak to było ze Zjazdami Katolickimi w latach 1921-1926.
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Na rozpoczęcie Zjazdu Katolickiego w Warszawie, w dniu 6 września 1921 roku
ostatni Prymas Królestwa Polskiego bp Aleksander Kakowski powiedział:

„Zjazd nasz jest pierwszym zjazdem katolickim w Warszawie, któregośmy wszyscy
tak gorąco pragnęli i tak długo oczekiwali. Ma on wytknięte te same cele, co
wszystkie zjazdy katolickie. Nie jest jego zadaniem określać dogmaty i zasady
moralności. Zadanie to bowiem mogą spełniać tylko biskupi, tj. Ojciec św. biskup
rzymski, kiedy jako głowa Kościoła i najwyższy nauczyciel, uroczyście, czyli jak
mówią teologowie «z katedry», roztrząsa i określa zasady wiary, i moralności, lub
sobór powszechny, na którym gromadzą się biskupi z całego świata, pod
przewodnictwem papieża, albowiem, jak mówi Pismo św., Duch św. postanowił
biskupów, by rządzili Kościołem Bożym; a i biskupi, bądź poszczególni, bądź zebrani
na synodach prowincjonalnych i diecezjalnych, nie stanowiąc Kościoła
powszechnego, nie roztrząsają nieomylnie dogmatów wiary i moralności, lecz tylko
rozpowszechniają i wprowadzają w wykonanie to, co Bóg objawił, a Kościół do
wierzenia podał.
Jesteśmy cząstką Kościoła powszechnego, a jednak mimo tego ograniczenia, zakres
działalności duchowieństwa na synodach prowincjonalnych, czy diecezjalnych, i
katolików świeckich na zjazdach katolickich jest tak obszerny, że wobec
zmieniających się wciąż warunków życia, zgoła nigdy całkowicie wyczerpanym być
nie może.
Cóż tedy może czynić zjazd katolicki?
Zjazd katolicki może dzwonić na alarm we wszystkie dzwony i ostrzegać przed
niebezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym, jakie grozi narodowi i Kościołowi.
Te zadania spełniali w Starym Zakonie nie tylko kapłani, ale i prorocy narodu
izraelskiego, gdy ostrzegali go: „foris gladius, intus mors - zewnątrz miecz, wewnątrz
śmierć.
Zjazd katolicki może robić rachunek sumienia z całego życia przeszłego i z obecnej
chwili, i wzywać naród do bicia się w piersi, do poprawy, do zadośćuczynienia Bogu i
bliźniemu.
Może budzić i kształcić sumienie religijne i narodowe, przyćmione i przygłuszone
długoletnią niewolą, rozdziałem dzielnic, wyczerpującą wojną i różnorodnemi
zbrodniami, i występami, które rozwielmożniły się po wojnie.
Może obmyślać i zalecać nowe środki zwalczania złego i wskazywać nowe metody,
które sprowadzą naród z bezdroża i wprowadzą na drogę prostą i pewną.
Może potępić rozwijająca się coraz bardziej anarchię, walkę klasową i partyjną,
sobkostwo, egoizm, prywatę, paskarstwo i inne tym podobne wrzody na ciele narodu.
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Zjazd katolicki może wezwać do miłości czynnej wszystkich skwaszonych,
powaśnionych, nienawidzących się i zatruwających sobie życie wzajemnie, to życie,
które spodziewaliśmy się, że będzie w wolnej i niepodległej Polsce tak szczęśliwie i
tak idealnie dobre. Może obliczyć swoje siły, pokazać swoje organizacje,
manifestować się publicznie i nakazać szacunek, i posłuch dla siebie i swoich
postulatów.
Zjazd katolicki może podnieść te i tym podobne sprawy, a to czyniąc, na pewno odda
przysługę Kościołowi i narodowi.
Mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia.
Na tym kończę, a kończę życzeniami dla zjazdu powodzenia i błogosławię całym
sercem, sercem pasterskim.”
Warszawa, 6 września 1921
Na zakończenie Zjazdu bp Aleksander Kakowski powiedział:
„Tak jest, zjazd ujawnił niezaprzeczenie siłę katolicyzmu w Polsce, ale jednocześnie
stwierdził, że tej siły nie mamy bynajmniej zamiaru używać jako narzędzia przemocy
lub samolubstwa, lecz chcemy, żeby była skutecznym czynnikiem twórczości, żeby
była budująca, jednocząca zręby Polski.
(...)
Z tym przeświadczeniem rozjedziecie się do domów waszych i powieziecie ze sobą
posiew tu zebrany, żeby rozrzuciwszy go jak najszerzej, wyhodować plon obfity.
A więc będziecie rozsiewali wśród ziomków ideę zbratania wiary świętej, z miłością
Ojczyzny. Ta święta wiara, w chwilach najcięższych, chroniła naród od zagłady, a i
obecnie tylko z nią i przez nią zapewnimy Ojczyźnie naszej pomyślną teraźniejszość i
bezpieczną przyszłość.
Zawieziecie z sobą i to hasło, że w Polsce nie powinno być nikogo, komu rolno
byłoby założyć ręce i czuć się zwolnionym od współpracy, ale że każdy wedle sił i
sposobności ma dorzucić choćby jedną cegiełkę do o budowy, przy pomocy
wytężonej pracy, miłości, harmonii, karności i zgody.
Zawieziecie to przekonanie i będziecie rozszerzać, że w Polsce nie powinno być
miejsca dla próżniaków, dla obojętnych, dla burzycieli jedności, dla siewców waśni i
anarchii.
Jedźcie więc do domu jako zwiastuni haseł i zasad, które tutaj były podnoszone, a
które nie wątpię, że ożywiać będzie duch Boży, a przyszłe pokolenia z wdzięcznością
o nich wspominać będą.”
Warszawa, 8 września 1921
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Na drugim Zjeździe Katolickim warszawskim, a pierwszym ogólnopolskim biskup
Aleksander Kakowski – ostatni Prymas Królestwa Polskiego powiedział:

„Za Bożą pomocą, stanęliśmy u kresu prac zjazdu katolickiego w Warszawie. W
czasie trzydniowych, nader ożywionych obrad, omówiliśmy zasadnicze kwestie,
zakreślone programem. Czy całkowicie i wyczerpująco? Oceni to historia. My,
uczestnicy zjazdu, miejmy to moralne zadowolenie, żeśmy spełnili zadanie nasze w
miarę sił i możności.
(...)
Ongiś Chrystus Kościół swój przyrównał do ziarnka gorczycznego, z którego z
czasem olbrzymie drzewo wyrasta; dziś my, ufni w pomoc Tego, który jedyny
„Pomnożenie i wzrost dawa», wierzymy niezłomnie, że i nasze ziarna duchowe, w
imię Boże, na urodzajną glebę serc polskich rzucone, zapłacą trud bujnym, złotym
kłosem szlachetnych czynów katolickich. Że jest w nas siła i zapał do pracy w duchu
Chrystusowym, o tym świadczą całe szeregi rezolucji, zgodnych z nauką Kościoła i
moralności chrześcijańskiej, przepojone głęboką miłością i ukochaniem ideałów. Z
takiej miłości, z tak gorącego serca, musi się począć czyn, hen ku niebu, poprzed
oblicze Boga nieśmiertelnego biegną nasze hasła, a obleczone w łaskę nieba nie
tylko oświecać będą nasze drogi ale i wolę poruszą milionów dusz polskich, by szły
za nami ku Chrystusowi.
Kończy się zjazd. Ale jego koniec niech będzie zapoczątkowaniem wytężonej pracy
twórczej. Bo katolickie myśli i ideały nie wcielają się w życie na rozkaz, za pomocą
szumnych i pięknie brzmiących haseł, ale w czynu stal przekuwa je żmudna,
wytrwała, codzienna praca, trudem i ofiarą, a nawet bohaterstwem okupiona. A do tej
pracy powołani są nie tylko kapłani, którzy z urzędu swego mają przewodniczyć Akcji
Katolickiej, ale i wszyscy wierni, w szczególności zaś ci, którzy w tych dniach zjazdu
uczestnicząc, nakreślili sobie program przyszłości.
Pójdziemy i rozejdziemy się dziś, lecz nie żegnamy się, bo spotkać się musimy zaraz
na tym samym szańcu, kędy wre walka o obronę ideałów katolickich. Zjazd był tylko
widzialnym, zewnętrznym czynem, który rozpoczął naszą wspólną pracę,
zogniskował nasze myśli, ujednolicił nasze plany działania i nasz program. Hasło
zaś, jakie zabieramy z sobą na dalsze życie i pracę, jest następujące: Polska jest i
winna być katolicką, a jeśli tak, to przedstawiciele narodu polskiego w Senacie i w
Sejmie muszą być strażnikami tych ideałów, które żyją w piersiach narodu. Nasze
ideały katolickie są jednocześnie ideałami religijnymi i narodowymi. Miłość Ojczyzny
nie da się pomyśleć bez miłości Boga, bez karności i posłuchu, względem rozkazów
naczelnych przedstawicieli Kościoła. Że zaś podstawą społeczeństwa i ostoją bytu
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narodowego jest rodzina, ugruntowanie jej przeto na prawie Bożym i kościelnym,
według wskazań etyki chrześcijańskiej, jest obowiązkiem nie tylko religijnym, ale i
dobrze pojętej miłości Ojczyzny.
Wszelkie, zatem zakusy na świętość i czystość małżeństwa, wszelkie projekty ustaw,
godzące w sakramentalny, nierozerwalny związek, muszą natrafić na solidarny
sprzeciw Polski katolickiej.
Niewiasta polska, która dziś w wielkiej mierze straciła na swej aureoli i została
strącona z tej wyżyny, na którą postawił ją Kościół, musi na powrót odzyskać swą
powagę, świętość i należną jej cześć w społeczeństwie.
Młodzież, przyszłość i kwiat narodu, musi być wychowana w duchu narodowym i
katolickim, winna być pilnie strzeżona i osłaniana od wpływów, które wypaczają i
deprawują młode charaktery, wytwarzają ród karłów fizycznych i duchowych, a nie
wielkich, ofiarnych ludzi idei i czynu ku chlubie, i chwale narodu.
Walka, zatem o szkołę katolicką jest walką o duszę młodego pokolenia, walką o
nasze zasadnicze postulaty i prawa, od których żadnemu z katolików usuwać się nie
godzi.
Z tymi szczytnymi hasłami wracajcie do domów i zagród waszych. W szatę czynu
obleczcie je w życiu waszym tak prywatnym, jak i publicznym. Na was i na waszą
pracę patrzy Bóg nieśmiertelny, dawca dóbr i łask wszelakich, na was spogląda
Królowa Korony Polskiej i cały /ustęp świętych polskich, wraz z seraficznym
młodzieniaszkiem naszym, świętym Stanisławom Kostką. Miłość dla Chrystusa,
Kościół i Ojczyzna was tu sprowadziła. Niechaj ton ogień miłości goreje stale w
sercach waszych i zapala was do pracy ofiarnej dla wielkiej i świętej idei:
społecznego panowania Chrystusa na ziemiach polskich.
Na zakończenie składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom i
organizatorom zjazdu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"
Warszawa, 30 sierpnia 1926 roku.
Zjazdy Katolickie nie uratowały II RP ale uratowały Polskę i Polaków.
To święta wiara katolicka nas jednoczy.
Przetrwaliśmy mimo masońskiej (za wyjątkiem lat 1938-1939) II RP, mimo
bolszewickiej PRL i mimo masońskiej III RP.
Siły witalne Narodu i nasz polski katolicyzm maleją. Sprzyja temu masonizacja i
bolszewizacja kleru prowadzona od 1947 roku po zamordowaniu Prymasa Polski
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Augusta Hlonda. Dzisiaj kler – hierarchowie wyraźnie kolaboruje z III RP. Zostały nam
na szczęście klasztory, zakonnicy i księża.
Musimy jednak zacząć działać i jednoczyć się jako katolicy. Nie możemy pozwolić na
pseudointronizację Jezusa na Króla wszechświata bez uznania Jezusa jako Króla
Polski!
Musimy wytworzyć presje na hierarchów, by albo ustąpili albo zeszli z drogi
masońskiej.
Musimy wypowiedzieć się w ważnych dla naszej religii narodowej kwestiach.
Zapraszam do Rydzyny niedaleko Leszna.
Też tam będziemy!
Więcej o Zjeździe: www.zjazdkatolicki.org.pl
Dano w Myszkowie n/Wartą 9 września A.D. 2016 w pierwszym roku naszego
panowania

Wojciech Edward Rex Poloniae
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