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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.”

ORĘDZIE
WIELKANOCNE
A.D. 2017
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Polacy!
Nadchodzi Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwsze za czasów
Naszego panowania.
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Przypomnijmy, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za Prawdę, za swoją
królewskość, za swoją boskość.
Podobnie Nasza Matka – Ojczyzna, Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa
Polskiego została przez trzech oprawców, działających wspólnie i w
porozumieniu, ukrzyżowana.
Jeden z oprawców wbił gwóźdź w lewą rękę, pragnąc zabić królewskość
Ziemi Korony Polskiej leżącej po lewej stronie Wisły. Drugi wbił gwóźdź w
prawą rękę pragnąc zabić królewskość Ziemi Korony Polskiej leżącej po
prawej stronie Wisły. Trzeci wbił gwóźdź w nogi pragnąc zabić królewskość
Ziemi Korony Polskiej na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Ruskiej.
Tak ukrzyżowana Polska wisiała na krzyżu od 1795 do 5 listopada 1916 roku,
gdy Jej ręce uwolnili Cesarze Niemiec i Austro-Węgier. Nogi uwolniła
Cesarska Rosja w grudniu tegoż samego roku.
Królewska Polska, zdjęta z krzyża, ledwo dychająca, upadła w ramiona
Dmowskich oraz Paderewskich.
Nie brakło Jej sił witalnych, będąc w opiece Rady Regencyjnej lat 19161918.
Onegdajsi oprawcy i ich wspólnicy przerazili się jednak wolnej,
zmartwychwstałej królewskiej Polski i rękami Józefa Piłsudskiego na powrót
przybili Ją do krzyża w 1918 roku. Przyszedł czas dalszego konania królewskiej
Polski.
Dnia 16 lipca A.D. 2016 królewska Polska została drugi raz zdjęta z krzyża.
Tego dnia Opatrzność rękami Posłów Ziemskich Sejmu Walnego Elekcyjnego
w Gdańsku Oliwie obrała Nas Królem Polski. Zostaliśmy najwyższym
Zwierzchnikiem Korony Królestwa Polskiego. Tym razem los królewskiej Polski
został powierzone w Nasze Piastowskie ręce.
Pamiętamy, że Jezus ostatnie noce swojego życia spędzał na Górze Oliwnej.
W wigilię Święta Chrystusa Króla tj. 29 października A.D. 2016 w Brześciu
Kujawskim uznaliśmy zwierzchność Jezusa Chrystusa nad Nami jako Króla
Wszechświata, Króla Królów i Duchowego Króla Polski.
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W dniu 1 kwietnia A.D. 2017 w Szczecinie oraz 6 kwietnia A.D. 2017 w Krośnie
poprzez odnowienie Ślubów Lwowskich Króla Jana Kazimierza złożyliśmy
pokłon Królowej Korony Polskiej - Matce Bożej, uznając Ją za Naszą
zwierzchniczkę i orędowniczkę.
Bez woli Marii i Jej Syna Jezusa Chrystusa Królestwo Polskie nie na długo
zmartwychwstanie!
Każde Święto Wielkiej Nocy obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania
Pańskiego będzie przez Nas utożsamiane z pamiątką ukrzyżowania Polski i
Jej zmartwychwstania.
Polacy!
Polska chrześcijańska jest niezbędna Europie i Światu!
Nadchodzi czas próby!
Oprawcy łatwo nie zaniechają kolejny raz włożyć zmartwychwstałej Polski z
powrotem na krzyż!
Gdyby dziś pojawił się Jezus Chrystus w onegdajszej Judei zapewne zostałby
kolejny raz pojmany przez Żydów i zabity!
Niewiele zmieniło się od prawie 2000 lat gdy rzymski namiestnik w Judei Poncjusz Piłat umył ręce i pozwolił Żydom ukrzyżować Jezusa Chrystusa.
Dziś Europejczycy, unijni namiestnicy i Szefowie europejskich krajów tj.
Donald Tusk, Angela Merkel, Beata Szydło et consortes umywają ręce od
rzezi w chrześcijańskiej Syrii - odpowiedniku onegdajszej Judei.
A gdyby tam wśród chrześcijan był Jezus Chrystus, to kto go obecnie
obroni?
Opatrzność, tym razem, wskazała, o czym mówi Objawienie Fatimskie, Rosję
jako obrońcę wiary chrześcijańskiej. To Rosja broni obecnie CHRISTIANITAS
na Bliskim wschodzie.
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Naszym obowiązkiem jest rzetelnie informować Rodaków o grożącym
niebezpieczeństwie.
Ziemie Korony Polskiej są obecnie okupowane przez III RP – uzurpatorski twór
państwowy o ustroju republiki masońskiej, reprezentowany w większości
przez żydomasonerię.
Aplikują oni Polakom ustrój bolszewicki pod oficjalną nazwą demokracji.
Kler katolicki został przenicowany na religię judeochrześcijańską.
Hierarchowie katoliccy w III RP to często Żydzi lub masoni mający za zadanie
pełzająco zamienić kościoły katolickie w synagogi.
II Sobór Watykański sprotestantyzował religię rzymsko-katolicką.
Odejście od rytu trydenckiego liturgii Mszy Świętej pozbawiło kościoły
katolickie ducha. Znikanie tabernakulum, sprawowanie Mszy Św. tyłem do
ołtarza, dawanie Komunii na stojąco, a nawet na rękę, prowadzi wiernych w
zupełny protestantyzm.
Watykan zmienił się w wyznaniowe Państwo Watykańskie na wzór państw
islamskich, mających własne partykularne interesy. Przyjęto w Watykanie
ustrój protestancki, tzn. władza duchowna jest połączona z władzą świecką.
Dalsze podleganie hierarchów Watykanowi prowadzi katolicką Polskę ku
zgubie!
Królestwo Polskie przyjęło wiarę chrześcijańską jako podwaliny budowy
cywilizacji CHRISTIANITAS. Każda religia zgodna z cywilizacją CHRISTIANITAS
może być praktykowana na Ziemi Korony Polskiej.
Nie rezygnujemy jako Król Polski z nominowania Biskupów i tylko dwaj z nich
mają Naszą nominację tj. abp Jan Peweł Lenga i abp Wacław Depo.
Mamy wakat w Królestwie Polskim na urzędzie Prymasa Królestwa Polskiego
Legatus Natus.
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Uznajemy Nuncjusza Papieskiego jako persona non grata na Ziemi Korony
Polskiej.
Nie uznajemy zwierzchności Watykanu nad kapłanami religii rzymskokatolickiej w Królestwie Polskim, dopóki Watykan nie uzna Naszych praw
królewskich w tym prawa do nominowania Biskupów.
Polacy!
To Wy jesteście depozytariuszami Wiary chrześcijańskiej. Pilnujcie Jej i nie
pozwólcie się protestantyzować ani zjudeizować!
Naciskajcie na biskupów, by ci zwoływali synody diecezjalne i plenarne!
Nie ufajcie bezkrytycznie hierarchom i Papieżowi!
Ostatni Papieże zdechrystanizowali Zachodnią Europę, a obecny Papież
Franciszek niewiele robi dla ocalenia chrześcijańskiej Syrii.
Jako Król Polski wyrażam ogromny szacunek Narodowi Syryjskiemu, który w
większości
postanowił
przeciwstawić
się
agresji
koalicji
krajów
antychrześcijańskich tj. Arabii Saudyjskiej, Izraela, USA i wielu innych.
Niestety, wyrażamy jednocześnie nasz smutek, że III RP stoi przy boku agresora
na Syrię tj. przy USA.
Patrząc na mapę Świata Syria staje się oazą chrześcijaństwa na Bliskim
Wschodzie podobnie jak oazą chrześcijaństwa staje się Polska w Europie.
Polska chrześcijańska nie powinna patrzeć biernie jak bisurmanie i inni
antychrześcijanie niszczą cywilizację asyryjską CHRISTIANITAS!
Potrzebujemy szukać wśród nas Jana Sobieskiego i innych zwycięzców nad
bisurmanami, by pomóc Bliskiemu Wschodowi nie dać się zislamizować.
Islamski Bliski Wschód otwiera w pełni drogę ku islamizacji Europy przy pomocy
Turcji.
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Musimy być przygotowani w Europie na kolejną inwazję islamskiej Turcji.
Z trzech mocarstw tj. USA, Chiny i Rosji tylko Rosja broni chrześcijaństwa.
USA to kraj światowej masonerii i ukrytego judaizmu oraz islamu, Chiny to
buddyzm. Jedynie Rosja uznaje Jezusa Chrystusa za Boga.
Naturalną, więc koleją rzeczy jest współpraca w ramach jednej cywilizacji
ponieważ w innym przypadku, jak twierdził wybitny polski filozof Feliks
Koneczny, wcześniej czy późnej jedna cywilizacja pochłonie drugą.
Polska ze swym chrześcijaństwem teocentrycznym jest religijnie kompatybilna
z Rosją i niekompatybilna z Chinami, USA, Turcją czy Izraelem.
Ponieważ Polską w ramach III RP rządzą Żydzi, więc sojusze zawierane są z
USA, Izraelem, które zagrażają bytowi Narodu Polskiego.
Nikt roztropny nie zawiera aliansu z potencjalnym wrogiem. Nie wydaje się
możliwe, by Polacy przeszli na islam lub judaizm, więc będą w ramach tych
sojuszy przeznaczeni do unicestwienia.
Trzeba dodać, że USA mają za sobą eksterminację narodu Indian
amerykańskich, a Izrael ma za sobą prześladowania Palestyńczyków,
Egipcjan i innych. Oba kraje toczą ciągłe wojny z innymi.
Chazarscy Żydzi w obecnym Izraelu nie mają żadnych historycznych praw do
Ziemi, którą zajmują.
Odnosi się wrażenie, że Brytyjczycy mając wcześniej skolonizowaną Palestynę
wraz z USA uczynili z wyznaniowego, judaistycznego Izraela lotniskowiec do
destabilizowania Bliskiego Wschodu. Dzięki temu Bliski Wschód jest ciągle w
ogniu wojny i nie pozwala normalnie rozwijać się krajom Bliskiego Wschodu i
Afryki.
Pojawianie się Izraela na Bliskim Wschodzie gwarantuje ciągłe wojny i
nadzwyczajne zarobki przemysłu zbrojeniowego i sektora bankowego.
Destabilizacja tego regionu leży w interesie krajów produkujących sprzęt
wojskowy oraz wszelkiej maści bankierom.
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Polska jest obecnie finansowo i gospodarczo skolonizowana. Jesteśmy
eksploatowani poprzez niskie zarobki i transfer ogromnych pieniędzy za
granicę. Taki proceder osłabia Polskę ale też Europę i sojuszników Polski.
Nie leży w interesie Chin, Rosji i USA słaba Polska. Dlatego też Królestwo Polskie
apeluje i żąda uwolnienia Polski z uścisku chazarskich Żydów z jednoczesnym
uznaniem Królestwa Polskiego!
Ekstensywne rządy okupacyjne III RP zmniejszają potencjał USA, Chin i Rosji.
Szczególna odpowiedzialność ciąży na USA i Rosji za Traktat Jałtański i
przekazanie Polski pod okupację żydowską raz z jednej raz z drugiej strony ku
zadowoleniu Izraela.
USA i Rosja powinny bardzo poważnie rozważyć wpływ Izraela na ich sprawy,
bo może się okazać, że ostatecznym wygrywającym okażą się Chiny lub
Turcja.
Naszym zdaniem należy zmniejszyć wpływy Izraela na Świecie poprzez m.in.
uwolnienie Polski z wpływu Izraela na sprawy polskie.
Liczymy na zakończenie II Wojny Światowej traktatem międzynarodowym na
jaki Polska i Polacy zasługują.
Tak Rosja i USA przy pomocy wolnej Polski zorganizowanej w Królestwo Polskie
mogą skorzystać.
Mamy nadzieję, że tak Rosja jak USA zauważą potencjał Polski i Polaków i na
arenie międzynarodowej oficjalnie uznają Królestwo Polskie.
Mamy nadzieję, że podobnie uczynią Chiny i inne kraje świata.
W interesie Polski i Polaków jest mieć dobre stosunki gospodarcze z Rosją,
Chinami i USA, co gwarantuje pokój na świecie.
Królestwo Polskie jest niezbędnym stabilizatorem pokoju światowego!
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Oby już nigdy nie powtórzyła się Zbrodnia Katyńska i inne zbrodnie jakie niesie
za sobą wojna!
Wszystkim Polakom życzymy duchowego wzmocnienia Świętami Wielkiej
Nocy!

Dano 13 kwietnia A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej.
W pierwszym roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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