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Stowarzyszenie Niepokalanej i Wniebowziętej 
Marii Królowej Polski
Na okładce: Król Polski Przemysław II, koronowany 26 czerwca 
1295 roku w Katedrze Gnieźnieńskiej 720 lat temu
Gdyby Polacy ulegli naciskom zła i zgodzili się na potraktowanie 
wiary jako sprawy prywatnej, to Polska utraci niepodległość na 
zawsze.                                                         Matka Boża do Wandy Malczewskiej

Duchu  Święty – natchnij Polaków,
Miłości Boża – pochłoń Polaków,
Na właściwą drogę – zaprowadź Polaków,
Mario, Matko – spojrzyj na Polaków,
z Jezusem błogosław Polaków.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj Polaków. Amen.

Jak wy jesteście ze Mną to i ja jestem z Wami
i nic wam się nie stanie.                     Matka Boża w Siekierkach w 1943 roku
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Chcę oznajmić światu Moją Wolę względem 
Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha 
bardziej niż inne narody. Moje królestwo 

jest całe pokryte mgłą. Moi synowie nie widzą na-
wałnicy, jaka się do niego zbliża. Jesteście jakby 
uśpieni. Wasze serca są polskie, są Moje, ale wasze 
oczy nie należą już do Mnie, wasze usta mówią 
przeciwko Mnie.

Polacy, Moje umiłowane dzieci, przebudźcie się. 
Musicie przejrzeć i zwrócić się do Mnie w modli-
twie. Nie chcę być Matką i Królową narodu, który 
nie oddaje należnej czci Mojemu Synowi. Bądźcie 
wierni wierze waszych ojców. Nie idźcie za modą 
światową, bo nigdy jeszcze nie przyniosła wam nic 
dobrego. Polska zawsze była ostoją dla zbłąka-
nych, gdzie mogli odnaleźć prawdę i wiarę w żywe-
go Boga. Teraz sami jesteście zbłąkani i idziecie                
w błędnym kierunku. Ja, Matka wasza przychodzę 
do was na tę ziemię, aby was upomnieć i ostrzec. 
Nie jestem Matką tylko po to, aby za wami orędo-
wać, ale również po to, aby  was zganić, kiedy nie 
słuchacie Mego głosu. Choć Polska jest Moją uko-
chaną córką, muszę wypowiedzieć do niej słowa 
nagany i upomnienia.

Córko najmilsza [Polsko], jestem ci Matką od 
tylu już pokoleń, a ty teraz zapierasz się Mnie? Po-
rzucasz własną Matkę dla błyskotek? Córko, po-
wróć do Mnie i wybierz sobie dary z Mojego, mat-
czynego skarbca. Nie bierz od twoich nieprzyjaciół, 
bo oni szukają twojej zguby. Nieprzyjaciele Mojego 
Syna szukają u ciebie łupów, a ty w swojej naiwno-
ści i zaślepieniu nie myślisz wcale o konsekwen-
cjach swojej beztroski. Córko jedyna, orędowałam 
za tobą zawsze i nie porzucę cię nawet wówczas, 
gdy będziesz Mnie obrażała, bo raz pokochawszy 
cię Moją matczyna miłością, przez wzgląd na wier-
ność twoich przodków, zachowam cię w Moim Ser-
cu, jednak musisz przejrzeć.

Same Moje wysiłki nie wystarczą. Bez was Moje 
dzieci nic nie mogę zrobić. Polska jest wybrana                   
i uprzywilejowana w łasce. Ta łaska nie może być 
zaprzepaszczona. Mówię do całego narodu pol-
skiego. Serce Polski jest w Moim Sercu. Zapierając 
się własnej Matki stajecie się gorsi od pogan, któ-
rzy nie poznali Mojej matczynej troski. O was 
troszczę się od wieków i oręduję u Boga za waszy-
mi dziećmi.

MATKA BOŻA OZNAJMIA SWOJĄ WOLĘ WOBEC POLSKI
�6 lipca �0�� roku

Szukaj twoich dzieci Polsko, ratuj je, bo przyno-
szą ci hańbę w obcych krajach wyrzekając się 
własnej wiary i przyjmując zwyczaje pogańskie. 
Szatan zdobywa z łatwością te zagubione dusze. 
Odzyskaj twoje dzieci Polsko, bo zbyt łatwo po-
zwoliłaś im odejść do obcych bogów, przeczących 
wierze w Chrystusa. Zbyt mało cenisz twoją krew, 
zbyt mało kochasz twoje dzieci. Ofiaruj Mi twoje 
dzieci, bo chcę je wszystkie zgromadzić przy Mnie. 
Chcę, aby powróciły do domu i nie oddawały się 
więcej zgubnym praktykom na obczyźnie. Nie wy-
puszczajcie waszych dzieci na zgubę. Ochraniajcie 
nowe pokolenie. Powracajcie do domów. Wasze 
serca nie są takie, jak ich serca. Nigdy nie zaznacie 
szczęścia na obczyźnie. Serce Polaka zawsze nale-
ży do Mnie i pośród wszystkich Moich dzieci roz-
poznaję zawsze wasze serca, tak zagubione i oszu-
kane. Powracajcie do waszych korzeni. Moje dzieci, 
choćbyście udawały, że jesteście takie same jak 
inni, których pragniecie we wszystkim naślado-
wać, nie jesteście takimi i nigdy nie będziecie. Bu-
dujcie własne państwo, zamiast wyprzedawać 
swoje dziedzictwo za garść srebrników. Polsko, 
bądź Mi wierna.

Pragnę zgromadzić wszystkie wasze serca przy 
Mnie. Chcę was zjednoczyć i pobudzić do działa-
nia. W Moim imieniu pójdziecie do narodów świa-
ta i będziecie głosić chwałę Mojego Syna i Jego pra-
wowitą, królewską cześć. W Moim imieniu będzie 
cie głosić i przekraczać wszystkie mosty. Chcę, 
abyście pamiętali, że kiedy działacie w Moim imie-
niu, zawsze macie Mnie jako swoją Matkę i orę-
downiczkę u Boga.

(…) Powiedz księdzu, aby wyznaczył dzień mod-
litwy za Ojczyznę. W tym dniu Ofiarujcie Mi wszy-
scy post, modlitwę i Komunię świętą w intencji 
waszej ojczyzny. Pragnę wam wszystkim dopomóc. 
Jestem gotowa walczyć o Moje królestwo, aż do 
chwili jego całkowitego wyzwolenia. Wykonujcie 
Moje polecenia, a będę was prowadziła do zwycię-
stwa nad wszystkimi waszymi wrogami i wrogami 
Boga w Trójcy Jedynego.(…) Błogosławię wasz na-
ród i wszystkie jego dzieci, te zgromadzone w kra-
ju i te zagubione na obczyźnie. Niech Bóg Wszech-
mogący jednoczy wasze serca i umacnia je w łasce, 
abyście jej nie zaprzepaścili i w pełni zjednoczeni 
orędowali u Mnie za innymi narodami całego świa-
ta. Amen.
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Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

Dokładnie dzisiaj 1 kwietnia 2015 roku obchodzi-
my 359 rocznicę Intronizacji Marii Królowej Polski.

Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Polski Jan Kazimierz 
przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie                  
w obecności hierarchów Kościoła rzymsko-katolickie-
go z nuncjuszem apostolskim abp Piotrem Vidonim 
na czele Intronizował Bogurodzicę na Królową Polski. 
Podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez 
nuncjusza papieskiego król Jan Kazimierz zszedł z tro-
nu, złożył berło i koronę, padł na kolana przed wiel-
kim ołtarzem i powiedział:

Wielka Boga-człowieka Matko, Najświętsza 
Dziewico (…) Ciebie za patronkę moją i za Królową 
państw moich dzisiaj obieram.

Zaraz po ogłoszeniu Marii Królową Polski złożył 
trzy śluby zwane potocznie Ślubami Lwowskimi. Po 
Mszy Świętej, przy wystawionym Najświętszym Sa-
kramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Ma-
rii Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzy-
kroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich 
zebranych nowe wezwanie.

Królowo Korony Polskiej, módl się za nami

Rzeczywiście 1 kwietnia 1656 roku Polska stała 
się urzędowo ogłoszona Królestwem Marii i w oso-
bie króla, hetmanów, senatorów i duchowieństwa 
oddała się pod Jej rządy. W konsekwencji każdorazo-
wo król i władca Rzeczypospolitej miał być odtąd Jej 
regentem sprawującym nad narodem rząd w imie-
niu Matki Bożej.

Intronizacja Marii Królowej Polski była aktem 
państwowym, a nie kościelnym, choć ze względu na 
Boga dokonana została w kościele wśród duchow-
nych dostojników. Król dokonał Intronizacji w imie-
niu narodu polskiego.

Tytuł Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
stał się w Polsce powszechny i oficjalnie uznawany,    
o czym świadczy zapis w konstytucji sejmowej                         
z 1764 roku.

1 kwietnia to Dzień Marii Królowej Korony Polskiej 
– powinien być świętem państwowym! 

Jednak z Intronizacja Matki Bożej nie do końca 
wszystko jest w najlepszym porządku. W 1791 roku 
w słynnej Konstytucji 3 Maja brakuje już zapisu                     
o Królowaniu Matki Bożej nad Polską. Masońscy au-
torzy konstytucji dopilnowali aby nie wspominać                 
o naszej Królowej. Rozbiory Polski zakończyły pań-
stwowy byt Królestwa Polskiego i nie wskrzesiło go 
nawet odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Po 
odzyskaniu niepodległości Polacy nie przywrócili 
Marii tytułu Królowej Polski i nie oddali Matce Naj-
świętszej w opiekę państwa polskiego. Po masoń-
skiej detronizacji Polacy podejmowali próby reintro-
nizacji Matki Bożej, jednak żadna z nich nie 
dotyczyła sfery państwowej.

Dnia 27 lipca 1920 roku Episkopat Polski wobec 
najazdu sowieckiego ponownie ogłasza Najświętszą 
Marię Pannę Królową Polski. Intronizacja z 1920 
roku była wyłącznie dziełem władz kościelnych, wła-
dze państwowe nie brały w niej udziału. W 1926 
roku pielgrzymka polskich kobiet w podzięce za Cud 
nad Wisłą z 1920 roku ofiarowała Matce Bożej na 
Jasnej Górze bero i jabłko, jako znak królewskiej 
godności Matki Bożej. Akt ten dotyczył narodu, a nie 
władz państwowych. Po masońskim przewrocie ma-
jowym z 1926 roku nie umieszczono odpowiednich 
zapisów o królowaniu Marii w Polsce w konstytucji               
z 1935 roku. W 1936 roku dwudziestotysięczna piel-
grzymka młodzieży akademickiej przybyła na Jasną 
Górę by złożyć ślubowanie Ukochanej i „Dziedzicz-
nej” Królowej i Wychowawczyni. Znów akt narodo-
wy. Dnia  8 września 1946 roku Prymas Polski kardy-
nał August Hlond dokonał poświęcenia Polski 
Niepokalanemu Sercu Marii. Jednak w tym poświę-
ceniu nie uczestniczyły komunistyczne władze pań-
stwowe. Dnia 26 sierpnia 1956 roku naród polski 
składa na Jasnej Górze śluby, których tekst przygoto-
wał kardynał Stefan Wyszyński.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY 
PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ 
I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

W tekście Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego 
brakuje oddania państwa pod królowanie Marii. Ko-
munistyczne władze kraju również nie brały udziału                    
w tym akcie.
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Śluby Lwowskie Jana Kazimierza oddawały 
wszystkie aspekty życia państwa i narodu pod wła-
danie Matki Bożej (sferę życia kościelnego, narodo-
wego i państwowego), tymczasem Śluby Jasnogór-
skie obejmują tylko kościół i naród.

W tym uroczystym dniu zechciejmy pamiętać                 
o tym, że obecnie Matka Boża panuje w Polsce tyl-
ko w dwóch sferach życia, dlatego państwo polskie 
pozostaje poza kontrolą Polaków, a rządzą nami 
potomkowie komunistycznych zdobywców.

Odzyskajmy jako naród kontrolę nad własnym 
państwem!!!

źródło: http://www.eprudnik.pl/1-kwietnia-
dzien-marii-krolowej-korony-polskiej-swietem-
panstwowym/

 Króluj nam Chryste
 Andrzej  (nazwisko znane redakcji)

 Komentarz Redakcji:
W pełni zgadzamy się z twierdzeniami autora ar-

tykułu i zapraszamy wszystkich Polaków do włas-
nych, głębokich przemyśleń na temat obecności Ma-
rii Królowej Polski w Państwie Polskim – każdy katolik 
powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: Dlaczego 
dzisiaj Bogurodzica nie jest królową Państwa Pol-
skiego a jedynie królową Kościoła i Narodu? 

Jeśli jako Naród Polski nie postaramy się o odno-
wę intronizacji Marii Królowej Polski w Państwie 
polskim – nie odzyskamy jako naród kontroli nad 
własnym państwem!!! Jezus powiedział: Beze Mnie 
nic (dobrego) uczynić nie możecie. Kto sądzi inaczej 
jest naiwny. A w Polsce bez Bogurodzicy w Państwie 
Polskim  katolicy nic dobrego nie uzyskają. Kto sądzi 
inaczej – żyje złudzeniami, za które wszyscy płacimy 
zbyt wysoką cenę.

Dlatego odnowa Intronizacji Bogurodzicy w Pań-
stwie Polskim jest Państwu Polskiemu do przeżycia                  
i życia koniecznie potrzebna. 

 

(fragment listu od Czytelnika)

O Jasnej Górze to milczę, bo mam mnóstwo uzasad-
nień do takiego zachowania.

Prawda o tzw. Potopie jest zupełnie inna. Także                  
H. Sienkiewicz okazuje się, że napisał swój „Potop” na 
specjalne zamówienie – ku podbudowaniu „patrioty-
zmu” na wymyślonych warunkach, a nie na prawdzie...

Ostatnia sukienka na tamtejszym obrazie (Pani Jasno-
górskiej) ma wprost wiele symboli masońskich, dlatego 
jest tamże zakaz fotografowania obrazu, aby nie ujaw-
niać tej „czarnej” prawdy...

Matka Boża za Swoją stolicę obrała Kraków 

– w tamtejszych objawieniach 8 maja 1610 r. i to uzna-
nych przez najróżniejsze władze kościelne, z papieskimi 
włącznie.

Król Jan Kazimierz urzędowo ogłosił NMP Królową 
Polski we Lwowie na pisemne polecenie ówczesnego pa-
pieża wprost potwierdzającego objawienia Giulio Manci-
nellego SJ – a więc bez żadnego związku z Jasną Górą.                   
O tym przypomniał Jan Paweł II na Jasnej Górze w 1983 r. 
koronując w/w obraz ze Lwowa, który natychmiast został 
zamknięty w kajucie – z tyłu zakrystii katedry w Krakowie. 

A więc tamże NMP Królowa Polski jest wprost uwięziona 
już blisko 32 lata...

Także symboliczne zachowanie papieża św. Piusa X – 
prawdziwie bardzo związanego z Polską, który wymow-
nie nie był uległy Jasnej Górze...

Do 1945 r. Jasna Góra nie miała specjalnego znacze-
nia, z pewnością największe symboliczne znaczenie miał 
obraz MB Ostrobramskiej w Wilnie – tak bardzo ignoro-
wany zaraz po 2-giej wojnie światowej. Dlaczego nikt te-
raz nie zwraca uwagi, że tamże w Ostrej Bramie MB ma 
dwie korony, gdzie jedna oznacza, że Ona jest Królowa 
całego świata (nieba i ziemi) a druga, że właśnie Polski. 
Teraz kiedy pytam, od kiedy tamże NMP nazywa się Miło-
sierną, to nikt nie daje mi odpowiedzi... A znalazłem, że 
to określenie zainicjował car w 1823 r. mówiąc: „nazy-
wajcie Ją Miłosierną...”

Dlaczego też nie ma prawdy o objawieniach w Gie-
trzwałdzie, dlaczego tamże ignorowana jest prawda 
tamtejszych objawień namalowana na całym sklepieniu 
sufitu?

Szczęść Boże

Przyjaciel z Ameryki
(imię i nazwisko znane redakcji)

Najświętsza Maria Panna wybrała Kraków 
na swoją stolicę
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Krótka historia kościoła na Marymoncie 

Pierwotnie obiekt był przeznaczony na letnią rezy-
dencję królowej Marii Kazimiery. Król Jan III Sobieski 
polecił nadwornemu architektowi Tylmanowi z Ga-
meren zbudowanie niewielkiego pałacyku. Budowa 
trwała w latach 1692-95. Przyjeżdżający niekiedy na 
Bielany z dworem królewskim Jan III Sobieski zwrócił 
uwagę na pięknie położony po drodze do klasztoru 
Kamedułów folwark Pólków. Z myślą o żonie zakupił 
ów folwark, gdzie na miejscu dawnego dworku po-
wstał z czasem pałacyk, nazwany od imienia królowej 
„Marymont”. Budynek założony na planie kwadratu, 
mieścił zaledwie kilka pokojów na parterze, na piętrze 
zaś salę, która otrzymała kształt równoramiennego 
krzyża przez wycięcie małych narożnych gabinetów. 

Posiadłość w 1720 r. kupił od rodziny Sobieskich 
August II. Przebudował pałacyk na willę myśliwską 
oraz założył przy niej zwierzyniec i ogród ozdobny, któ-
ry w 1763 r. stał się parkiem publicznym. Marymont, 
jako prywatna własność dworu saskiego, był najpierw 
dzierżawiony m.in. przez posła angielskiego Wroughta, 
a następnie przez Franciszka Rzewuskiego, marszałka 
koronnego, którzy utrzymywali posiadłość w świetnym 
stanie. W 1796 r. Marymont, odkupiony przez rząd pru-
ski, stał się własnością skarbową, a gdy w 1818 rząd 
Królestwa założył tu Szkołę Agronomiczną, miejsce za-
częło ulegać stopniowym przeobrażeniom. Wówczas to 
w pałacu urządzono kaplicę. Przetrwała ona do 1864 r., 
kiedy to władze carskie przeniosły Szkołę Agronomicz-
ną do Puław. Po 1864 r. budynki Szkoły przejęło woj-
sko, co poważnie przyczyniła się do ich dewastacji. 

Po opuszczeniu Warszawy przez władze carskie 
budynki przejął magistrat stolicy. W 1915 r. otworzo-
no tu schronisko dla nieuleczalnie chorych pod we-
zwaniem św. Józefa, prowadzone przez Siostry Szaryt-
ki, a w pałacyku będącym w stanie ruiny – już 2 lutego 
1916 r. Księża Marianie przywrócili kult Boży – urzą-
dzili publiczną kaplicę dla mieszkańców Marymontu. 
Był w niej tylko jeden ołtarz z darowaną kopią obrazu 

Pierwszy kościoł Królowej Polski 
na Marymoncie w Warszawie

Matki Boskiej Częstochowskiej. Warto wspomnieć, że 
w schronisku tym dożywał ostatni kameduła, o. Mar-
czewski – uczeń Szkoły Agronomicznej. Zachowane                
z tego okresu fotografie przedstawiają budynek parte-
rowy na rzucie kwadratu o boku ok. 15 m, przykryty 
dwuspadowym dachem. Szczyty, wschodni i zachodni, 
są przyozdobione owalnymi oknami, zbędne otwory 
okienne i drzwiowe zamurowane, na elewacji zacho-
wana rustyka oraz pilastry. Wejście do kaplicy pozo-
stawiono od strony wschodniej. 

W wydawnictwach okresu Drugiej Rzeczypospoli-
tej można znaleźć informację, że w pałacyku, pozba-
wionym prawie zupełnie cech zabytkowych, mieści 
się kaplica, którą po odzyskaniu niepodległości prze-
jęło duszpasterstwo wojskowe, a budynki byłej Szkoły 
Agronomicznej przeznaczono na koszary. Na wzmian-
kę zasługuje fakt, że kapelanem w tej kaplicy był ks. 
Michał Sopoćko - kapłan diecezji wileńskiej, przeby-
wający w latach 1918-24 na studiach w Warszawie. 
Był on spowiednikiem bł. s. Faustyny Kowalskiej. 

W 1924 r. kaplicę gruntownie przebudowano                       
w stylu eklektycznym, według projektu ppłk Henry-
cha; zestawiono gotowe wzory - klasyczny tympanon 
i barokową attykę. W ten sposób obiekt nabrał monu-
mentalności. Wszystkie prace zostały ukończone na 
dzień 16 listopada 1924 r. Kaplicę pod wezwaniem 
Matki Bożej Królowej Polski poświęcił biskup polowy 
WP Stanisław Gall, w obecności generalicji, oficerów                 
i żołnierzy. Księża Marianie zorganizowali przy mary-
monckim kościele filię swojej bielańskiej parafii. Był 
to pierwszy w Polsce kościół pod wezwaniem Mat-
ki Bożej Królowej Korony Polskiej. 

W latach 1928-30 dobudowano dwa boczne wej-
ścia do kościoła i odnowiono elewacje i wnętrze. Za-
dbano także o prawne uregulowanie praw własności 
obiektu i przylegającego do niego terenu. 

Uszkodzone w czasie II wojny światowej sklepienie 
nad prezbiterium kościoła wkrótce naprawiono. Już    
w styczniu 1945 r. Księża Marianie, pod przewodni-
ctwem proboszcza ks. Zygmunta Trószyńskiego, 
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wznowili działalność. Odbudowa i działalność ośrod-
ka została zahamowana z powodu aresztowania ks. 
Trószyńskiego. Wykorzystując przejściowy okres „od-
wilży”, w 1956 r. z inicjatywy proboszcza ks. Leona 
Wajdzika podjęto prace projektowe nad rozbudową 
kościoła. Na skutek szykan władz zamierzenia zreali-
zowano w części. W 1958 r. oddano do użytku po-
mieszczenia na dolnym poziomie, które były przezna-
czone na sale katechetyczne. 

W roku 1959 ginie tragicznie w wypadku ks. Waj-
dzik. Rozbudowa świątyni trwa jednak nadal. Dzieło 
to kontynuują kolejni proboszczowie parafii: ks. Zyg-
munt Seferyński, ks. Olgierd Nassalski i ks. Kazimierz 
Wójcicki. W kwietniu 1959 r. ks. Prymas Stefan Wy-
szyński nadaje jej prawa kościoła parafialnego. Do 
1960 r. kościół powiększono według projektu arch. 
Bruna Zborowskiego. Dobudowano od strony zachod-
niej powierzchnię równą wówczas istniejącej, nadbu-
dowano wejście w celu wygospodarowania powierzch-
ni dla chóru, usunięto wieżyczkę wzniesioną w 1924 
r., wybudowano dzwonnicę wolnostojącą. Powstał                 
w ten sposób kościół trzynawowy z transeptem i łuko-
wym prezbiterium. W nowym ołtarzu głównym 
umieszczono płaskorzeźbę patronki parafii Matki Bo-
żej Królowej Polski oraz na ścianach bocznych płasko-
rzeźbę Drogi Krzyżowej (art. rzeźb. Z. Trzcińskiej-Ka-
mińskiej). Dostawiono dwa ołtarze boczne. 

Wyposażenie wnętrza stanowi także wymowna                
w formie chrzcielnica, przedstawiająca drzewo, z któ-
rego wyrastają nowe pędy – symbol życia nadprzyro-
dzonego, przekazywanego przez sakrament Chrztu 
świętego. Znajduje się też tablica mówiąca, że: 

„W dniu 5 maja 1957 roku 
PARAFIA MATKI BOŻEJ NA MARYMONCIE 
odnowiła JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU POL-

SKIEGO i złożyła swoją przyszłość w dłonie BOGURO-
DZICY KRÓLOWEJ POLSKI”. 

Na ścianie od strony kruchty jest rzeźba głowy ks. 
Trószyńskiego i epitafium o znamiennej treści: 

„KS. ZYGMUNT TRÓSZYŃSKI MARIANIN 
pierwszy długoletni proboszcz tutejszej parafii, 
kapłan AK, pseudonim „ALKAZAR”, 
zgrupowania „ŻYWICIEL” w Powstaniu Warszaw-

skim, opiekun biednych, wcielenie ideału ubóstwa                   
i pokory, serce pełne ewangelicznej miłości. 

WIELKI SYN OJCZYZNY 
1886-1965 
Wierni towarzysze broni i parafianie”. 
Znajduje się tam także tablica poświęcona kolej-

nym proboszczom Parafii Marymont: ks. Leonowi 
Wajdzikowi (1949-59), który rozpoczął w 1957 r. roz-
budowę kościoła, i jego kontynuatorowi, ks. Zygmun-
towi Seferyńskiemu (1960-72), oraz ks. Olgierdowi 
Nassalskiemu (1972-8110 i ks. Kazimierzowi Wojci-
ckiemu (1981-87). 

Przy prezbiterium wybudowano dwie zakrystie 
połączone z dolnym poziomem kościoła, gdzie funk-

cjonowały już sale katechetyczne. Jednocześnie pod-
czas rozbudowy kościoła wykonano kaplicę pogrze-
bową z wolno stojącą dzwonnicą wysokości ponad 13 m, 
na której zawieszono dzwon o wadze 85 kg, ukształto-
wano architektonicznie plac przykościelny, a także 
przeprowadzono w szerokim zakresie prace moderni-
zacyjne i porządkowe. Konsekracji kościoła i powoła-
nia parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pol-
ski dokonał 11 października 1966 r. Ks. Kard. Stefan 
Wyszyński.

Na zewnątrz kościoła parafianie umieścili tablice 
poświęcone poległym w okresie ostatniej wojny świa-
towej, a w szczególności ks. Trószyńskiemu. Od strony 
północnej znajduje się tablica poświęcona poległym 
na Marymoncie i Żoliborzu żołnierzom AK zgrupowa-
nia rtm. Żmii i plut. 257. rtm. Gryfa oraz tablica po-
święcona poległym w latach 1939-45 żołnierzom 
Szkoły Obrony Przeciwgazowej im. gen. Kleberga,                   
a także ich kapelanowi ks. Trószyńskiemu. Od strony 
południowej znajdują się: tablica Kedywu 17. Okręgu 
Warszawskiego AK pamięci 105 żołnierzy 9. Kompa-
nii Dywersji Bojowej „Żniwiarz” poświęcona poległym 
w latach 1942-44; tablica poświęcona poległym                
w czasie wojny i Powstania 200 żołnierzom AK 8. dyw. 
piechoty im. R. Traugutta i 21. pp Dzieci Warszawy po-
ległym w latach 1939-44; tablica poświęcona pamięci 
żołnierzy 32. pp AK zgrupowania „Żubr” poległych               
w Powstaniu na Żoliborzu, Marymoncie i Boernero-
wie; tablica upamiętniająca poświęcenie przez ks. 
proboszcza Zygmunta Trószyńskiego sztandaru Pol-
skiego Związku Byłych Więźniów Politycznych. 

  Na dzień dzisiejszy kościół parafialny zajmuje 382 
m2. Składa się z jednej nawy głównej i dwu naw bocz-
nych o niższym sklepieniu, oddzielonych kolumnami. 
Prezbiterium o powierzchni 30 m2 mieści się  w absy-
dzie. Nawy od prezbiterium oddziela transept, które-
go zakończeniami są nisze na boczne ołtarze z oknami 
w kształcie koła. 

Ważniejsze zabytki w kościele i ich autorstwo: 
· relikwiarz św. Cecylii, poł. XVIII w. 
· krzyż ołtarzowy, drewno złocone (87x24; podst. 

20x17), rokoko, poł. XVIII w. 
· kielich, Fraget, 1900 r. 
· kielich, Werner, 1883 r. (?) 
· lichtarz paschalny, Norblin, XIX/XX w. 
· płaskorzeźba MB Częstochowskiej, polichromo-

wana, złocona, styl współczesny, ok. 1976 r., Z. Trzciń-
ska-Kamińska. 

· płaskorzeźba św. Kazimierza, W. Bogaczyk, 1924 r. 
· płaskorzeźba MB Królowej Korony Polskiej, po 

1925 r. 
Kronika Prafii do czytania w pliku PDF
http://www.parafia-marymont.pl/historia/

Inspiracja: Maria Teresa Tuszyńska-Thrun
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DOKUMENT 1

List ks. Piotra Skargi 
do o. generała Klaudiusza Akwawiwy z 28.
XI.1585

„Posyłam Waszej Ojcowskiej Wielebności list                     
o. Mancinellego, który wrócił z Konstantynopola. 
Dłużej przebywał u Wielebnego Arcybiskupa 
lwowskiego, który starał się go zatrzymać u sie-
bie, chcąc zabrać go z sobą do Rzymu. Królewski 
Majestat wysyła go bowiem w poselstwie, chociaż 
i to poselstwo oraz jego termin nie jest pewny                    
z powodu ewentualnych przeszkód w podróży.  
[o. Mancinelli] czeka na rozporządzenie co do 
swej osoby ze strony Waszej Ojcowskiej Wieleb-
ności lub W. O. Prowincjała.”

List ks. Piotra Skargi 
do o. generała Klaudiusza Akwawiwy z 16 VIII 
1586

„W. O. Mancinelli udał się do Wiednia po pienią-
dze, które mu przysłał brat. Wróci do Krakowa                   
i postara się dla Węgier, jeśli będzie mógł, o jakie-
goś kapłana mówiącego po niemiecku, bo tam go 
zaprasza W. O. Prowincjał. Posiada jakieś drogie 
kamienie, nie wiem, jakiej wartości, które przy-
wiózł z sobą z Konstantynopola. Sprzedaje je, 
komu się da, raczej nie ku zbudowaniu, a raz wo-
bec pewnego szlachetnego senatora królewskie-
go urządził jakieś doświadczenie z trucizną. Roz-
tropności Waszej Ojcowskiej Wielebności to 
zostawiam, itd. Tu w Krakowie prawie nie ma co 
robić, chciałbym jednak go zatrzymać ze względu 
na jego świątobliwość i prośby wielu.”

List ks. Piotra Skargi 
do o. generała Klaudiusza Akwawiwy  z 1 XI 
1586
 
„To co kiedyś sugerowałem w sprawie W. O. Man-
cinellego, po dokładniejszym zbadaniu okazało 
się bezpodstawne. We wszystkim zachowywał 
się święcie i nie dawał żadnego zgorszenia. Sam 
nawet Przewielebny wydał o nim dobre świade-
ctwo.”

DOKUMENTY O MANCINELLIM

DOKUMENT 1

List ks. Piotra Skargi 
do o. generała Klaudiusza Akwawiwy z 28.
XI.1585

„Posyłam Waszej Ojcowskiej Wielebności list                     
o. Mancinellego, który wrócił z Konstantynopola. 
Dłużej przebywał u Wielebnego Arcybiskupa 
lwowskiego, który starał się go zatrzymać u sie-
bie, chcąc zabrać go z sobą do Rzymu. Królewski 
Majestat wysyła go bowiem w poselstwie, chociaż 
i to poselstwo oraz jego termin nie jest pewny                    
z powodu ewentualnych przeszkód w podróży.  
[o. Mancinelli] czeka na rozporządzenie co do 
swej osoby ze strony Waszej Ojcowskiej Wieleb-
ności lub W. O. Prowincjała.”

List ks. Piotra Skargi 
do o. generała Klaudiusza Akwawiwy z 16 VIII 
1586

„W. O. Mancinelli udał się do Wiednia po pienią-
dze, które mu przysłał brat. Wróci do Krakowa                   
i postara się dla Węgier, jeśli będzie mógł, o jakie-
goś kapłana mówiącego po niemiecku, bo tam go 
zaprasza W. O. Prowincjał. Posiada jakieś drogie 
kamienie, nie wiem, jakiej wartości, które przy-
wiózł z sobą z Konstantynopola. Sprzedaje je, 
komu się da, raczej nie ku zbudowaniu, a raz wo-
bec pewnego szlachetnego senatora królewskie-
go urządził jakieś doświadczenie z trucizną. Roz-
tropności Waszej Ojcowskiej Wielebności to 
zostawiam, itd. Tu w Krakowie prawie nie ma co 
robić, chciałbym jednak go zatrzymać ze względu 
na jego świątobliwość i prośby wielu.”

List ks. Piotra Skargi 
do o. generała Klaudiusza Akwawiwy  z 1 XI 
1586
 
„To co kiedyś sugerowałem w sprawie W. O. Man-
cinellego, po dokładniejszym zbadaniu okazało 
się bezpodstawne. We wszystkim zachowywał 
się święcie i nie dawał żadnego zgorszenia. Sam 
nawet Przewielebny wydał o nim dobre świade-
ctwo.”
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DOKUMENT 2
Z życiorysu o. Juliusza Mancinellego, 
księga I, rozdz. 11, strona 109. 
Dzięki tym świadectwom musimy stwierdzić, że tak 
jak wszędzie, gdzie przebywał, dawał zawsze jak naj-
lepszy przykład, tak tutaj zachowywał się szczególnie 
z pochwały godną wzorowością. Na pewno jego nie-
skazitelność w tym miejscu działała szczególnie prze-
ciw demonom, jak o tym powiemy później. 

Następnie głos posłuszeństwa wezwał go do Ita-
lii. W czasie tej podróży musiał ciągle przechodzić 
przez miejscowości i tereny splamione kwasem Lu-
tra. A  jednak zawsze wieczorem na oczach zwie-
dzionego ludu odmawiał przepisane godziny [kano-
niczne] , wcześnie rano zaś to samo odprawiał przy 
ołtarzu, oczywiście w kościołach katolickich. Co do 
tego, czyniono mu drobne usługi, nawet dając pie-
niądze, osobiście prowadząc go tam lub otwierając 
drzwi do świątyni. Pośród zaś trudów tylu i tak dłu-
gich podróży każdy łatwo domyślał się, ile musiał 
znosić dla zbawienia bliźnich, i na ile niebezpie-
czeństw musiał się narazić. Spośród wielu przypad-
ków podam tylko niektóre tarapaty, z których miło-
sierdzie Boże raczyło go ocalić, by się okazało, jak 
cenne jest jego życie  w oczach Bożych.    

Z Polski poruszonej [postacią J. Macinellego] 
wysłano pismo z prośbą o jakiś jego obrazek lub 
relikwie. Sami Polacy postarali się o wizerunki wy-
grawerowane na spiżu, a w królewskim mieście, 
gdzie do dziś utrzymuje się żywa pamięć nim, wy-
stawiono jeden z obrazów, otaczany wielką czcią,                 
a jego relikwie też są przedmiotem niezwykłego 
kultu. Natomiast nasi ojcowie neapolitańscy – po-
wiadam – okazali się oporni na publiczny hołd, jaki 
okazują Neapolitańczycy ojcu Juliuszowi i to do 
tego stopnia, że ks. Franciszek Purpura, wielki pro-
motor jego kultu w jednym ze swoich listów                             
z  3. stycznia 1625 skierowanym do ks. Flaminiu-
sza Mancinellego w Maceracie bardzo bolał nad 
tym, że jego obrazu trzymanego w prywatnych rę-
kach ojcowie z powodu zbytniej skromności nie 
chcieli wystawić w świątyni obok jego grobu, mimo 
że delegacja kilka razy o to prosiła. Mocno naciska 
na miasto Macerata, bo jak mówi, ma ono jak naj-
bardziej zasłużonego patrona w niebie, wzór do 
naśladowania dla obywateli. Nie powinno dać się 
ubiec obcym (ma na myśli Polskę), lecz jak najprę-
dzej wystawić jego wizerunek, jak to on zrobił 
wspaniale w swoim pałacu, i zaliczy go do opieku-
nów miasta. 

Polska bowiem miała jak najsłuszniejsze po-
wody do oddawania mu wielkiej czci, nie tylko                 

z tego względu, że bardzo się starał o jej bezpie-
czeństwo, ale także dlatego, że jak twierdził, pod-
czas modlitwy o pomyślność dla tego królestwa                  
i w czasie mszy św. za to królestwo odprawianej 
Najświętsza Dziewica Matka w uroczystość św. 
Stanisława w r. 1610 ukazała mu się w postaci 
dwa razy wyższej niż zwykłe kobiety, w ponad-
ludzkim majestacie  i powiedziała: „Jestem Królo-
wą Polski”. Zachęcała go do ufności i poleciła, by 
się do Niej w przyszłości uciekał z większą jesz-
cze miłością i zaufaniem, i by nieustannie modlił 
się za to najukochańsze Jej królestwo. Zapewniła, 
że „w nagrodę za jego ofiarę, którą właśnie dla Jej 
uradowania złożył, teraz dała mu się oglądać.”  

Bóg też zechciał, by wszyscy oddani i wierni 
ojcu Juliuszowi byli utwierdzeni w owej dobrej 
wierze i w uznaniu, jakie mieli dla jego szczegól-
nych zasług w niebie. Zechciał On także sprawić, 
że przez kilka dni po jego śmierci wystarczyło 
zwykłe dotknięcie pewnych przedmiotów w cza-
sie pogrzebu, w celu ich zabrania, oraz samo we-
zwanie jego opieki, by działy się cuda. Dla po-
twierdzenia ich autentyczności przytoczę kilka 
świadectw złożonych przez wielu pod przysięgą, 
a przede wszystkim ks. Purpura, często tu wspo-
minanego. Opieram się na sprawozdaniu, które 
czytałem, oraz o. Jakuba Aniello, a także o. Marka 
Antoniego Palombo z naszego Towarzystwa. 

Pewną matronę wracającą do domu z pogrze-
bu o. Juliusza zaczęła strasznie boleć głowa. Pole-
ciła się ojcu Juliuszowi i gdy pod poduszkę podło-
żyła pukiel jego włosów, ból natychmiast ustąpił.  

Inny człowiek dostał wysokiej gorączki, matka 
położyła na nim kawałek z paska o. Juliusza, który 
udało się jej uszczknąć, gdy z jego zwłok na wy-
ścigi brano sobie relikwie. Poleciła synom uklęk-
nąć i powtarzać Modlitwę Pańską. Gorączka nagle 
ustąpiła, a chory wrócił do zdrowia.  

Podobnie natychmiast zdrowie wróciło dwom 
chorym przez jego koronkę czyli różaniec, którym 
ich dotknięto. 

Jakub Castaldus porzucony już przez lekarzy, 
bliski śmierci, obiecał ofiarować srebrne wotum 
na jego grób. Ledwie dotknął jego koronki, na-
tychmiast wyzdrowiał, a obietnicę spełnił.  

Doktor Łukasz Patricorrius okrutnie nękany 
podagrą polecił się ojcu Juliuszowi, złożywszy ja-
kąś obietnicę i natychmiast został od podagry 
uwolniony.  

Vita Mancinelli, księga I, rozdz. 11. strona 109.
Nadesłał: Jarosław Mańka z Krakowa, 

realizator filmu „Skarga”



�0 / www.smkp.pl MARIA REGINA POLONIAE  NR 5 / 17 / 2015

6 września 1863 r. miała miejsce w Rzymie wielka proce-
sja z cudownym obrazem Zbawiciela, zwanym Acheropi-
ta, czczonym w Wiecznym Mieście od VIII wieku. 

W procesji wzięła udział wielotysięczna rzesza ludu, 
duchowieństwa i biskupów. 

Uczestniczyli kardynałowie, wśród nich m.in. Ludovi-
co Altieri, Francesco Patrizi i Mario Mattei, dziekan Świę-
tego Kolegium Kardynalskiego. Wezwanie do udziału                
w procesji przekazał 31 sierpnia 1863 r. Ojciec Święty. 

Oznajmił, iż jest jego wolą, żeby wznoszono modły za 
nieszczęśliwą Polskę, którą „widzi z boleścią, wydaną                
w tej chwili na łup tylu mordów i krwi przelewu.

Naród polski, który był zawsze katolickim i tworzył 
niejako przedmurze naprzeciw napadom błędu, zasługu-
je ze wszech miar, by się zań modlono”.

Obraz Zbawiciela-Acheropity przeniesiono z Lateranu 
do bazyliki Santa Maria Maggiore. 

Tam 10 września 1863 r. przybył Ojciec Święty Pius IX 
i wraz z wiernymi wznosił modły za Polskę. 

Wychodzącego z bazyliki Papieża witały tłumy słowa-
mi: „Viva Pio Nono”.

 Obecni tam Polacy wołali do Papieża po łacinie: 
„Vivat Pius IX – defensor Poloniae”.
W ślad za Papieżem biskupi wielu krajów Europy i Ame-

ryki ogłosili modły za Polskę, było bowiem życzeniem Piusa 
IX, by w całym świecie modlono się za nasz kraj. 

We Francji założono nawet specjalne stowarzyszenie 
Oeuvre du Catholicisme en Pologne, które zbierało także 
fundusze na pomoc walczącej Polsce.

Wezwanie Piusa IX skierowane do całego chrześcijań-
skiego świata o modlitwy za Polskę przyjęto w walczącym 
kraju z ogromną wdzięcznością. 

Adres dziękczynny przesłali 2 października 1863 r. Po-
lacy aż z dalekiego Witebska. Rząd Narodowy, a właści-
wie Romuald Traugutt, który ten rząd stanowił, skierował 
29 października 1863 r. do Ojca Świętego Piusa IX specjal-
ne podziękowanie, w którym pisał: „Ojcze Święty! Wal-
cząc przeciwko najzawziętszym nieprzyjaciołom spra-
wiedliwości i cnoty dla wywalczenia wolności Ojczyzny, 
otrzymaliśmy najweselszą wiadomość, że Ty, Ojcze Świę-
ty, dałeś dowód łaskawości Twojej względem nas i wzglę-
dem naszej sprawy, nakazując w Rzymie publiczne modły 
w celu uproszenia Miłosierdzia Bożego dla narodu pol-
skiego. Będąc u steru spraw publicznych, w tych najtrud-
niejszych okolicznościach zmuszeni jesteśmy, Ojcze Świę-
ty, złożyć Ci najgłębsze dzięki w imieniu całego ludu 
polskiego za postawienie sprawy naszej wobec Najwyż-
szej Sprawiedliwości i bronienie jej tam przez swoje                    
i wiernych, za przykładem Twoim idących, modlitwy”. 
Apel Piusa IX o modlitwy za Polskę zaniepokoił Rosję                      
i Prusy - donosił z Rzymu Władysław Kulczycki. 

Pius IX wyzwa do modlitwy za Polskę

Zaraz po ogłoszeniu przez kard. Patrizi papieskiego 
okólnika zawierającego prośbę o modły za Polskę, o czym 
ambasady wcześniej nie wiedziały, gdyż był trzymany do 
końca w ścisłej tajemnicy, „przylecieli razem” – pisze Kul-
czycki – do sekretarza stanu Giacomo Antonellego – char-
ge d´affaires ambasady rosyjskiej, baron Feliks Meyen-
dorff, oraz poseł pruski gen. Willisen. 

Każdy z nich trzymał w ręce egzemplarz okólnika. Po-
stawa ich była tak komiczna, że kard. Antonelli zapytał 
obu ze śmiechem, czy chcą się modlić razem z katolikami 
za Polskę.

W relacji czytamy: „Wówczas obadwaj głos zabierając 
zaprotestowali urzędownie i uroczyście przeciw doku-
mentowi i jego skutkom a następstwom. Dodali, iż Stolica 
Święta poduszcza tym sposobem Polaków, że rewolucji 
nowego bodźca dodaje, że to postępowanie niezgodne 
jest z międzynarodowymi prawowitych rządów obowiąz-
kami, że Polacy nie omieszkają użyć okólnika na swą ko-
rzyść. Sekretarz stanu odrzekł, iż dokument, o który spór 
się toczy, nie jest dyplomatyczną notą lub protokołem, 
lecz aktem kościelnym, że zatem jako taki nie podpada 
sądowi dyplomacji”.

Rosyjski dyplomata nie chciał od swego stanowiska 
odstąpić i przyznać racji papieskiemu sekretarzowi stanu, 
który w Rzymie nie był bynajmniej uważany za stronnika 
sprawy polskiej.

Odpowiedział więc kard. Antonellemu, nawiązując do 
toczącej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej wojny secesyjnej: „W Zjednoczonych Stanach krew 
się także leje, dlaczegóż więc papież nie nakazuje raczej 
modłów za Amerykanami?”. Kardynał odrzekł Meyen-
dorffowi: „Nie zmuszaj mnie pan do porównywania obra-
zu Zjednoczonych Stanów i Polski, bo by się na korzyść 
rosyjskiego rządu nie obrócił. W Ameryce Kościół używa 
całkowitej wolności, nie wywożą biskupów, nie wieszają 
księży i nie biją się za wiarę”.

Pius IX postawił więc sprawę polską na ostrzu noża, 
ponad przetargami dyplomatycznymi. Jego sekretarz sta-
nu, Antonelli, mimo braku sympatii do nas, okazał się lo-
jalnym ministrem papieskim. Interweniujących przedsta-
wicieli dyplomatycznych Petersburga i Berlina odprawił             
z niczym. To stanowisko Ojca Świętego i jego sekretarza 
stanu uznać należy za znamienne. Sprawa polska na are-
nie międzynarodowej nie stała wówczas najlepiej,                     
a mimo to Stolica Apostolska nie podjęła żadnych dyplo-
matycznych kompromisów kosztem Polski z przedstawi-
cielami Rosji i Prus. Zostali oni wręcz napomnieni. Wywo-
łało to przypuszczenie w Rzymie, że Rosja i Prusy mogą 
zerwać stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską                    
z racji Polski. Odpowiedzią Piusa IX na przestrogi Meyen-
dorffa i Willisena była obecność wraz z całym Kolegium 
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Kardynalskim, zaraz następnego dnia, w bazylice Naj-
świętszej Maryi Panny Śnieżnej. Tam Papież ponownie 
przewodniczył modłom za Polskę.

Najmocniej w sprawie Polski, a zarazem najbardziej 
krytycznie względem Rosji wypowiedział się Pius IX                       
w alokucji, którą wygłosił 24 kwietnia 1864 r., a więc już 
u schyłku powstania, po aresztowaniu Romualda Trau-
gutta, które nastąpiło w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r.

Było to w dniu poświęconym śmierci pierwszego mę-
czennika-misjonarza – św. Fidelisa z Sigmaringen.

Papież przybył w asyście 12 kardynałów, wielu bisku-
pów i licznego duchowieństwa do Kolegium Rozkrzewia-
nia Wiary. Odprawiwszy tam Mszę św., dokonał kanoni-
zacji bł. Marii Franciszki od Pięciu Ran oraz beatyfikacji 
Marii Małgorzaty Alacoque. Wstrząśnięty represjami ro-
syjskimi w Polsce, Pius IX okolicznościową homilię po-
święcił w całości sytuacji w naszym kraju. Jak relacjonu-
ją świadkowie, Papież powstawszy z tronu, z ręką 
wzniesioną do góry, z twarzą pełną wzruszenia, powie-
dział: „Słuchajcie! Poczuwam się do obowiązku potępić 
tego potężnego panującego, którego imienia nie wyma-
wiam w chwili obecnej tylko dlatego, by wyrzec je w in-
nym przemówieniu, a którego niezmierzone imperium 
rozciąga się aż po biegun północny. Ten władca, który fał-
szywie mianuje się katolikiem Wschodu, a jest tylko schi-
zmatykiem, wyrzuconym z łona prawdziwego Kościoła, 
ten władca prześladuje i morduje swych poddanych ka-
tolików, których pchnął sam do powstania przez swe dzi-
kie okrucieństwa. Pod pozorem tłumienia powstania tępi 
katolicyzm, skazuje na wygnanie rzesze ludności do krain 
lodowatych, gdzie pozbawia się ich wszelkiej pomocy re-
ligijnej, a na ich miejsce nasyła schizmatyckich awantur-
ników, odrywa kapłanów od ich owiec, wysyła ich na wy-
gnanie lub skazuje na ciężkie roboty i inne hańbiące kary. 
Szczęśliwymi są ci, którzy zdołali uciec i teraz błąkają się 
bez dachu i schronienia na obcej ziemi. Ten władca, acz 
nieprawowierny i schizmatyk, przywłaszcza sobie władzę, 
jakiej nie posiada nawet Namiestnik Chrystusowy, a mia-
nowicie władzę składania z urzędu biskupa przez nas le-
galnie ustanowionego. Bezrozumny! Nie wie, iż biskup 
katolicki czy na swej stolicy, czy też w podziemiach wię-
ziennych jest zawsze biskupem i że jego święcenia nie 
mogą mu być odjęte! I nikt nie ma prawa Nam zarzucić, iż 
powstając przeciw zamachom podsycamy płomień rewo-
lucji europejskiej. Umiemy bowiem odróżnić rewolucję 
socjalistyczną od walki o słuszne prawa narodu do nie-
podległości i wolności swej wiary”.

Słowa powyższe wypowiedział Pius IX spontanicznie, 
jak relacjonują świadkowie wydarzenia, w najwyższym 
uniesieniu. 

Stąd użycie względem cara, bo o niego przecież w wy-
stąpieniu chodziło, słowa „bezrozumny” (stolto), dosad-
niej tłumacząc – „głupi”, dotychczas w praktyce dyplo-
matycznej Stolicy Apostolskiej nie stosowanego. Nic więc 
dziwnego, że reakcja Petersburga na wystąpienie Piusa IX 
była też gwałtowna. Wspomniany już wyżej rosyjski char-
ge d´affaire – Feliks Meyendorff protestował przeciw sło-

wom użytym przez Papieża w sprawie polskiej. Kanclerz 
rosyjski Aleksander Gorczakow widział w wystąpieniu 
Piusa IX cios bolesny zadany Rosji, a zarazem zachętę dla 
polskich powstańców. Wkrótce Petersburg zerwał sto-
sunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.

Słowa Piusa IX obiegły cały świat. Przytaczała je prasa 
europejska i światowa. Powstania polskiego jednak nie 
uratowały.

 Zlekceważono papieskie wołanie o niepodległą Pol-
skę. Europie ówczesnej, zwłaszcza jej kręgom liberal-
nym, coraz bardziej znaczącym, Polska niepodległa nie 
była potrzebna.

Za:
http://www.pch24.pl/bl--pius-ix---obronca-tradycji-i-

przyjaciel-polski,20997,i.html
http://www.mariateresa.pl/artykuly/140-defensor-

poloniae-b-papie-pius-ix- 

Komentarz Redakcji:
Dzisiaj Polska niepodległa też nie jest potrzebna Euro-

pie, zwłaszcza jej kręgom liberalnym i socjalistyczym. Tym 
kręgom potrzebna jest Polska podległa, aby mogli ją gra-
bić. Dlatego ze wszechmiar ograniczają suwerenność Pol-
ski, posługując się rządem ustanowionym w Warszawie.

Niestety katolicy polscy nie dość wyraźnie artykuują 
swoją niechęć do antykatolickiej Unii Europejskiej, która 
nie dość, że pozbawiła Polaków dóbr narodowych, to te-
raz chce jeszcze zniszczyć duszę Narodu Polskiego przez 
ogłupianie ludzi, zwłaszcza młodych, zanim dojdą do 
własnego logicznego i głębokiego myślenia. 

Teraz sytuacja jest gorsza niż w latach 1863-1864, bo 
wtedy Polacy żyli na własnej ziemi. Polityka Uni Europej-
skiej oraz wewnętrzynych wrogów Polski jest taka, aby 
cała młodzież wyjechała z Polski a starzy wymarli z głodu 
i braku środków na lekarstwa i leczenie. W ten sposób 
dzisiejsi wrogowie Polski w Polsce chcą przejąć Polskę – 
tym razem na zawsze.  

Tym bardziej dzisiaj osoba, której udałoby się rozpo-
wszechnić modlitwę za Polskę w całym świecie miałaby 
wiekie miłosierdzie Marii Królowej Polski nad sobą.

To właśnie Bogurodzica powiedziała do Włocha – Ojca 
Juliusza Mancinellego te słowa:

„O pomyślność tej ziemi (polskiej) błagaj NIEUSTAN-
NIE, a ja ci zawsze będę, jako jestem teraz, miłościwą”.

Niepokalana Królowa Polski prosiła Włocha o modli-
twę za Polskę. Ojciec Święty Pius IX prosił katolickie naro-
dy świata o modlitwę za Polskę.

My, członkowie stowarzyszenia, prosimy wszystkich 
katolików na całym świecie o modlitwę za Polskę!

Dlaczego?
Dlatego, że Polska jest Narodem Wybranym Boguro-

dzicy. Jednakże zwycięstwo katolicyzmu w Polsce, przez 
który nastąpi wywyższenie Polski, jest warunkowe.

Jeśli katolicyzm przegra w życiu publicznym państwa 
polskiego, to przegra nie tylko Polska, ale przegra cały ka-
tolicki świat, bo katolicyzm w Polsce jest najsilniejszy.
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Pacyfizm to w zasadzie tyle co przekonanie, że po-
kój jest stanem godnym pożądania i że należy do niego 
dążyć. Ale w praktyce pacyfizm przejawia się zwykle              
w postaci dwóch zabobonów: 

1. że można osiągnąć pokój rozbrajając narody po-
kojowe i 

2. że żadna wojna nie jest moralnie dopuszczalna. 
Doświadczenie uczy, niestety, że rozbrajanie naro-

dów pokojowych prowadzi do opanowania ich przez 
inne, wojownicze, a te z kolei zaczynają toczyć wojny                 
z podobnymi do siebie drapieżnikami. Skądinąd twier-
dzenie, że każda wojna jest niesprawiedliwa, nie wy-
trzymuje krytyki, są bowiem okoliczności, w których – 
zgodnie z normalnym wyczuciem – istnieje oczywisty 
obowiązek bronienia orężem praw innych, powierzo-
nych naszej opiece.

Następujący, zmyślony przykład unaocznia tę praw-
dę. Do farmera na Dzikim Zachodzie przychodzi sąsiad 
i oddaje mu pod opiekę 6-letnią córeczkę, bo jedzie do 
miasta, a czasy są – powiada – niespokojne. Nasz far-
mer wyczyścił właśnie swój rewolwer i nabił go.

Dziewczynka bawi się koło drzwi, kiedy wchodzi ban-
dyta i podnosi pałkę, aby roztrzaskać główkę dziecka. 
Pytanie: czy wolno naszemu farmerowi strzelić? Odpo-
wiedź ze stanowiska zdrowego rozsądku brzmi: oczywi-
ście, nie tylko wolno mu strzelić, ale nawet, jeśli nie 
strzeli, zasługuje na naszą pogardę: jego świętym obo-
wiązkiem jest bronić życia powierzonego mu dziecka. 
Otóż w wojnie obronnej chodzi bardzo często – jak 
ostatnio podczas drugiej wojny światowej – po prostu                     
o życie naszych współobywateli. Stąd jest prawdą oczy-
wistą, że walka zbrojna w obronie grupy społecznej 
może być nie tylko dozwolona, ale i nakazana moralnie.

Piłsudski pisał w 1908 roku: „Chcąc zwyciężyć, a bez 
walki, i to bez walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem 
nawet, a wprost bydlęciem, okładanym kijem czy na-
hajką”.

Podłożem pacyfizmu jest sentymentalizm: byłoby 
tak ładnie, gdybyśmy mogli uniknąć wojen.

Wojna jest rzeczą nieładną, straszną. Miesza się te 
oceny estetyczne z moralnymi, zapominając, że nieraz 
rzeczy niepiękne są przecież dobre i nakazane (np. 
operacje).

Pacyfizm zasługuje więc w pełni na nazwę zabobo-
nu i to mimo szlachetności niektórych jego wyznaw-
ców. Niektórych, bo pacyfizm jest bardzo często uży-
wany przez przyszłych najeźdźców do moralnego 
rozbrajania ich ofiar.

o. Józef Maria Bocheński

Absurdalność pacyfizmu 
– o. Józef Maria Bocheński
Aktualizacja: �00�-0�-� �:�6 pm

Bp Napierała: 
Polacy mogą stać się 
parobkami we własnym kraju! 
Aktualizacja: �00�-0�-�� ��:�� am

– Sprzedając ziemię obcym sprzedaje się 
im cząstkę ojczyzny, jej wolności i niepodle-
głości – powiedział w niedzielę biskup Stanisław Na-
piera podczas diecezjalnych dożynek w Wójcinie koło 
Wieruszowa. – Za chwilę Polacy będą w swoim 
kraju parobkami u obcych i będą ich po rękach 
całować, że dadzą im pracę – przestrzegł hierar-
cha. Ordynariusz diecezji kaliskiej przewodniczył uro-
czystej Mszy św. dziękczynnej.

W homilii bp Napierała ocenił, że dziś zawód rolnika 
jest lekceważony, a nawet pogardzany, choć rolnicy 
otrzymują z Unii Europejskiej dopłaty bezpośrednie. – 
Lubią o nich często mówić media i niekiedy tak przed-
stawiają te dopłaty, żeby w społeczeństwie wzbudzić 
zazdrość. Rzadko natomiast informuje się społeczeń-
stwo o ciągłym wzroście cen nawozów, paliw, środ-
ków ochrony roślin, usług z jednej strony, a z drugiej 
strony o malejących cenach za produkty, które sprze-
daje rolnik – zaznaczył hierarcha.

Bp Napierała ubolewał nad sprzedawaniem ziemi                     
w obce ręce. – Nasi ojcowie za cenę najwięk-
szych ofiar i wyrzeczeń bronili polskiej ziemi. 
Dziś pojawia się niebezpieczeństwo, że my ich 
potomkowie z własnej woli sprzedamy zie-
mię potomkom naszych najeźdźców. Co nie 
udało się najeźdźcom orężem, może udać się 
ich potomkom pieniędzmi i to za niewielką 
ich sumę – wołał hierarcha.

Biskup diecezji kaliskiej apelował, aby zaprzestać 
sprzedawania polskiej ziemi. – Oby Polacy nie stra-
cili rozumu, oby Polacy zachowali mądrość, 
oby nie pozwolili się omamić liberalizmowi                    
i globalizmowi – apelował.

– Błędna jest ideologia, jaką dziś obserwuje-
my u nas: wszystko sprywatyzować, w praktyce 
wszystko sprzedać, najlepiej obcym i co dalej? – 
mówił hierarcha. – Za chwilę Polacy będą w swo-
im kraju parobkami u obcych i będą ich po rę-
kach całować, że dadzą im pracę – przestrzegł.

Hierarcha ocenił, że przy obecnej skali wysprzedaży 
majątku, państwo niewiele będzie miało do powiedze-
nia. – O gospodarce w Polsce będą decydować obcy, 
bo oni będą jej właścicielami – ocenił biskup kaliski. 
Podkreślił przy tym, że państwo winno zachować klu-
czowe dziedziny gospodarki, z którymi związana jest 
wolność i niepodległość kraju, a do tych dziedzin na 
pierwszym miejscu należy ziemia.

Źródło: KAI
Ze strony WWW.bibula.com
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Miałem okazję w maju wyjechać na dwa tygodnie do Polski. 
Mimo że od czasu pobytu w Kanadzie byłem już kilka razy                     
w kraju, to zawsze na taki wyjazd oczekuję z niecierpliwością.

Jest to za każdym razem konfrontacja mojej tęsknoty za 
ojczyzną z istniejącą rzeczywistością.

Wystarczyło kilka dni pobytu, obserwacji i krótkich rozmów 
ze znajomymi, obejrzenia kilku programów TV, żeby się zorien-
tować, że to nie jest to, za czym tęsknię. Kontakty z ludźmi 
uświadomiły mi, że to jest już inne społeczeństwo należące do 
innej cywilizacji. Szybko zorientowałem się, że moje wyobraże-
nia o kraju należą do świata wirtualnego urojonego i tak jak 
wspomnienia z dzieciństwa już nigdy nie powrócą.

Od dwudziestu lat wielkie zachodnie koncerny medialne sku-
piające radio, prasę, telewizję i niektóre wydawnictwa, kontrolują 
już cały obszar Polski. W tym czasie wszechobecnym mediom 
udało się przekonać Polaków, że żyją w kraju „wolnym” i „demo-
kratycznym”. Ta pozorna wolność jest podkreślana codziennie 
na każdym kroku we wszystkich środkach przekazu. Polacy nie 
potrafią jednak zauważyć tego, że w rzeczywistości we wszyst-
kich sferach życia społecznego, gospodarczego i prywatnego 
coraz bardziej są zniewalani i ograniczani.

Do tego dochodzi bezmyślne naśladowanie we wszystkim 
Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Większość popu-
larnych programów telewizji amerykańskiej ze swoimi destruk-
cyjnymi wartościami jest bezkrytycznie transmitowana w TV 
polskiej. Sposób prowadzenia audycji i poruszane tematy są 
dokładnie kopiowane z amerykańskich widowisk.

Kolejne ekipy rządzące wywodzące się z SLD, UW, AWS, 
PiS i PO prowadzą politykę zmierzającą do stopniowej likwida-
cji państwa polskiego. Właśnie w tym zakresie osiągają naj-
większe sukcesy. Zlikwidowano już kompletnie cały przemysł. 
Najbardziej wartościowe przedsiębiorstwa oddano właściwie 
za bezcen. To kupujący inwestorzy w wielu wypadkach decy-
dowali o cenie negocjowanych przedsiębiorstw, a kolejne rzą-
dy na wszystko się godziły, bojąc się, żeby tylko „strategiczny 
inwestor”, jak to się ładnie nazywało, nie rozmyślił się. To samo 
uczyniono z wszystkimi polskimi bankami.

Czy sytuacja polityczna i ekonomiczna pozwala Polakom 
na taką obojętność i beztroskie życie? Bezrobocie rośnie                     
w szybkim tempie. Deficyt budżetowy jest ogromny. Nie istnieje 
żaden rządowy plan wyjścia z kryzysu. Nie ma takiej potrzeby, 
zapewnia premier i kompetentni przedstawiciele rządu, kryzys 
do Polski na pewno nie dojdzie, mówią.

Oczywiście Polska kompletnie pozbawiona własnego prze-
mysłu i banków z kryzysem, wbrew zapewnieniom premiera, 
tak szybko sobie nie poradzi.

A więc, czym naprawdę żyje Polska? Czy Polacy myślą                
i troszczą się o przyszłość własnego kraju? Jak widać              
z obserwacji, jest im to zupełnie obojętne. Interesują się tyl-

ADAM KURZAJ – CZYM NAPRAWDĘ ŻYJE POLSKA?
„Powinniśmy dbać o młodzież!” 
Stanisław Michalkiewicz: „Jan Kochanowski wszystko przewidział”
Opublikował/a redakcja wp w dniu 2009-06-06

ko tym, o czym mówi się w mediach, a najczęściej poruszane 
tematy w ostatnim czasie to:

- Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r.;
- Wybory do PE;
- Wystąpienia Wałęsy w kampanii wyborczej nowej partii 

Libertas;
- 20. rocznica „obalenia komunizmu”.
Na temat piłki nożnej rozmawiano we wszystkich mediach 

prawie przez dwa tygodnie.
Niekończące się wywiady z działaczami sportowymi i przed-

stawicielami rządu o tym, które miasto zostanie zakwalifikowa-
ne jako gospodarz rozgrywek, a które odpadnie i dlaczego.

To, czy obiekty sportowe zostaną oddane na czas, czy będą 
wybudowane drogi dojazdowe, parkingi i hotele, to jest obecnie 
dla wszystkich sprawa drugorzędna. Mówi się tylko o promocji 
wybranych miast i ich wizerunku na zewnątrz, o tym jak oceni 
to wszystko UE i jak wypadnie Polska na tle Ukrainy. Wśród 
miast wstępnie zakwalifikowanych w Polsce znalazł się Kra-
ków, który podczas ogłaszania ostatecznej decyzji odpadł. 
Przedstawiciele samorządu miasta po tej decyzji płakali przed 
kamerami. Tyle włożyli pracy w promocję miasta i klapa, 
wszystko na nic.

Jeszcze kilka lat temu, jak na żądanie UE likwidowane były 
największe zakłady pracy, a tysiące pracowników z dnia na 
dzień zostało bez środków do życia, nie pokazywano wtenczas 
żadnego przedstawiciela samorządu lokalnego płaczącego                    
z tego powodu.

Kolejny temat wypełniający media to wybory do Parlamentu 
Europejskiego.

Nikt nie wspominał o tym, że Parlament Europejski liczący 
ponad siedemset członków nie posiada żadnej władzy ustawo-
dawczej, jest tylko ciałem doradczym opiniującym ustawy i ma 
bardzo ograniczony wpływ na politykę UE. Sprawą najważniej-
szą dla polskich mediów w tym temacie były kandydatury by-
łych premierów Buzka na przewodniczącego PE i Cimoszewi-
cza na sekretarza PE. Nieistotne było to, że obaj panowie jako 
politycy sprzeniewierzyli się społeczeństwu, rujnując polską 
gospodarkę, służąc obcemu kapitałowi.

Prawdopodobnie nadal nie będą działać w interesie Polski, 
ale to obecnie nikomu nie przeszkadza.

Wielkim zaskoczeniem dla całego lewactwa                     
w Polsce jest występowanie Lecha Wałęsy w kampanii wybor-
czej nowej europejskiej partii Libertas, która nie akceptuje 
Traktatu lizbońskiego i obecnego Socjalistycznego Związku 
Europy. Preferuje natomiast Unię Gospodarczą Państw Naro-
dowych. Wałęsa, zapytany przez dziennikarzy, powiedział, że 
nie zgadza się z programem tej partii, ale przyznał, że wystą-
pienia jego są nieźle opłacane, a on przecież musi szukać 
środków na utrzymanie swojej licznej rodziny.
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Twierdzi również, że poprzez swoje wystąpienia chce ich 
przekonać, że nie mają racji, i nawrócić ze złej drogi. Jak wi-
dać, nic się w jego postępowaniu przez te lata nie zmieniło.

Za pieniądze jest gotów zrobić wszystko, nawet zdradzić na 
pewien czas swoich lewicowych mocodawców. Po kampanii 
wyborczej do PE znowu do nich wróci i za odpowiednią opłatą 
będzie im wiernie służył.

W tym roku w czerwcu przypada dwudziesta rocznica ob-
rad „okrągłego stołu”. To właśnie tam podczas negocjacji ko-
munistycznego rządu z wybranymi przedstawicielami społe-
czeństwa ustalono zasady podziału władzy w Polsce i sposób 
„obalenia komunizmu”.

Wałęsie przydzielono rolę odgrywania bohatera tych wyre-
żyserowanych przemian.

Cała Polska, UE i reszta świata przygotowują się do tych 
wielkich uroczystości, które miały się odbyć przed pomnikiem 
poległych stoczniowców  w Gdańsku.

Tak niefortunnie się złożyło, że w tym samym czasie likwi-
dowane są trzy największe polskie stocznie, w Szczecinie, 
Gdańsku i Gdyni, i tysiące stoczniowców zostanie bez pracy. 
Właśnie w ten sam dzień i w tym samym miejscu zapowiedzia-
no demonstrację pracowników likwidowanych stoczni.

Rząd Donalda Tuska jest tą zapowiedzią oburzony. Wszyst-
kie media grzmią, że stoczniowcy, zamiast cieszyć się z roczni-
cy „obalenia komunizmu”, swoim aroganckim występkiem po-
psują dobry wizerunek Polski w Europie i na świecie.

W końcu stoczniowcy pod presją mediów ustąpili, demon-
stracji nie będzie, o stoczniach niedługo się zapomni, a wizeru-
nek jest najważniejszy.

O tym, jaką opinię o Polsce będą mieli nasi przeciwnicy                    
i konkurenci, troszczą się wszystkie partie polityczne zasiada-
jące w Sejmie. Nie widać kompletnie troski o własną gospodar-
kę i poziom życia Polaków.

W przeciwieństwie do Polski prezydent Francji powiedział 
niedawno w związku z obecnym kryzysem, że będzie wspierał 
rodzimy przemysł i gospodarkę i nigdy nie dopuści do tego, 
żeby Francja była skansenem w Europie, a UE nie jest w stanie 
mu w tym przeszkodzić.

Można śmiało powiedzieć, że Polska pod tym względem                 
w stu procentach zrealizowała już to, przed czym Francja tak 
bardzo się broni, stworzyła w samym środku Europy turystycz-
ny skansen chwilowo nazywany Polską. Jak ten obszar nad 
Wisłą po zatwierdzeniu Traktatu lizbońskiego będzie się nazy-
wał, jeszcze nie ustalono. Obecnym partiom mającym wpływ 
na politykę w Polsce jest to zupełnie obojętne, liczą się tylko ich 
prywatne i partyjne interesy.

Adam Kurzaj
Scarborough

www.goniec.net

Ten wpis został dodany w 2009-06-06 @ 11:05 i znajduje 
się w kategorii Wiadomości.

Odpowiedzi: 26 do “Adam Kurzaj: Czym naprawdę żyje 
Polska?”

1.
Wojwit powiedział/a

2 009-06-06 @ 12:23
Czy Szanowny Autor powyższego artykułu nie rozróżnia, 

że między gadzinowymi, polskojęzycznymi mediami a tym, co 
myśli (nawet w większości ogłupiony) naród jest jednak pewna 
różnica? Stado agenciaków poprzebieranych za dziennikarzy 
pisze to czego oczekują od nich (tworzących to stado), moco-
dawcy, którzy przy pomocy „merdiów” chcą narzucić, co Polacy 
mają myśleć i czym żyć. Sterują “merdiami” zza kulis, działając 
w interesie państw i narodów nie tylko ościennych, ale wszyst-
kich tych, którzy źle Polsce życzą i pragną jej całkowitego 
upadku a narodowi polskiemu gotują zgubę w unijnym tyglu. 
To, że naród pod wpływem tego „merdialnego” nacisku głupie-
je, to inna sprawa, że wybiera do władz zdrajców i sprzedaw-
czyków – to efekt ich działań. Nasza – obudzić Polaków zanim 
obcy nas całkowicie zniszczą jako naród katolicki i przegonią                 
z naszej polskiej ziemi. Jeżeli tego nie uda nam się zrobić, wte-
dy to, co Autor napisał stanie się dokładnym odzwierciedleniem 
rzeczywistości. Ale wtedy już nie będzie Polski…

24.
Konrad powiedział/a
2009-06-08 @ 21:36
Polacy po roku 1989 znacznie zatracili zdolność rozróżnia-

nia i wlaściwej oceny tego, co sie wokół nas dzieje. Panuje 
dezinformacja medialna i zmęczenie ludzi, ktorzy niewiele ro-
zumieją. Nie ma elit intelektualnych, politycznych, kościelnych 
myślących interesem Polaków i Polski. Sytuacja na świecie, 
który kroczy w stronę socjalizmu i jednego rządu światowego, 
nie sprzyja Polakom myślącym interesem narodowym.

Młode pokolenie jest ksztaltowane przez wrogów prawdy                  
i Polski, przyklad minister Edukacji Narodowej Hallowa – osoba 
z obcej cywilizacji bez kręgoslupa moralnego, na usługach glo-
balistów.

Uważam, że w najblizszych latach bedzie jeszcze gorzej. 
Ktokolwiek uczciwy myślący interesem narodowym pojawi się 
na scenie politycznej zostaje przez media (również RM) na-
tychmiast opluty, wyśmiany i skłócony we własnym srodowisku 
patriotycznym.

Polska jest w szponach ludzi z Synagogi Szatana.
Moja propozycja, aby to zmienić jest taka;
-  robić wszystko odwrotnie niż mówią to media,
-  wyłączyć na czas nieokreślony telewizor,
-  zacząć samemu czytać i szukać prawdy,
-  zostawić autorytety samym sobie,
- modlić się codziennie o ukazanie przez Boga prawdy                     

i umysł, który jest w stanie tę prawdę pojąć (raz w tygodniu 
pościć - to pomaga jaśniej myśleć),

-  wrócić do tradycji w Kościele Katolickim m.in. komunia na 
klęcząco i do ust.

-  wybierać zawsze dobro i prawdę,
-  nie chodzić na kompromisy ze złem i kłamstwem,
-  udać się do IPN i poprosić o swoją teczkę.
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Słowo „narodowy” w Polsce – bo gdzie indziej nie – 
jest dziś spośród wszystkich innych słów tym naj-
bardziej znienawidzonym, niepożądanym, niechcia-

nym, “opluwanym”, ośmieszanym, pogardzanym,                              
z celowo przypisywanymi mu fałszywymi kontekstami 
znaczeniowymi, na przykład: szowinizmem, a przez jesz-
cze „gorliwszych” – nazizmem. Oczywiście nie przez 
wszystkich tak traktowany jest ten przymiotnik. Tak na-
prawdę przez mniejszość. Ale właśnie ta mniejszość ma 
możliwość wpływania na opinię publiczną poprzez me-
dia, działalność dziennikarską, kulturalną, artystyczną,                 
a nawet naukową.

Owa mniejszość jest tak szalenie eksponowana, tak 
hałaśliwa i tak wiele może zdziałać, że wbrew zdrowemu 
rozsądkowi i logicznemu porządkowi rzeczy stała się 
większością. I próbuje nas „zatupać”, zakrzyczeć, postra-
szyć trybunałami (nie)sprawiedliwości. A już Instytut Pa-
mięci Narodowej to według owej mniejszości-większości 
powinno się jak najprędzej puścić z dymem. W nazwie 
wszak ma przymiotnik „narodowy”, a do tego jeszcze 
„pamięć”.

Niedawno w pewnej komercyjnej stacji telewizyjnej, 
na kanale Religia.tv (ale tylko z nazwy, bo miast uboga-
cać, rozwijać duchowo, oddala ludzi od Kościoła), w osłu-
pienie wprawił mnie dziennikarz kreujący się na show-
mana. Otóż ów dziennikarz-showman zgodnie z duchem 
(o nie, wcale nie religijnym) tzw. poprawności politycznej 
powiedział, że nie jest ważne, kim się jest: Polakiem, 
Niemcem czy Francuzem, bo dla Boga wszyscy jesteśmy 
równi. Podparłszy się sprytnie Pismem Świętym, słowami 
św. Pawła: „Nie ma Żyda ani Greka”, podjął temat tożsa-
mości narodowej. Właściwie – rozmyśla dziennikarz – po 
co nam tożsamość narodowa? Nie mam nic przeciw te-
matowi rozmyślań dziennikarza, natomiast mój sprzeciw 
budzi celowe „rozmydlenie” tematu i zawarta między 
słowami, a czytelna przecież konkluzja deprecjonująca 
pojęcie tożsamości narodowej. Czyż trzeba owemu „spe-
cjaliście” od religii przypominać, iż słowa: „nie ma Żyda 
ani Greka” użyte były w zupełnie innym kontekście, in-
nym czasie i w innym celu aniżeli telewizyjny show dzien-
nikarza.

Jak widać, przymiotnik „narodowy” w pewnych śro-
dowiskach działa niczym płachta na byka. Powyższy przy-
kład nasuwa paralelę – może nieco odległą – z Teatrem 
Narodowym. W Polsce – jeśli chodzi o scenę dramatycz-
ną – mamy dwa Teatry Narodowe: jeden w Warszawie, 
drugi w Krakowie (Stary Teatr im. Heleny Modrzejew-
skiej). Niestety, oba tylko z nazwy są narodowe, żaden 
nie realizuje misji, która spoczywa na teatrze jako pla-
cówce narodowej. Przy czym Staremu Teatrowi w Krako-
wie natychmiast powinna być odjęta nazwa „narodowy” 
i w to miejsce wpisana „antynarodowy”. Swoją działal-

nością wszak teatr ten ośmiesza, deprecjonuje i kompro-
mituje wszystko to, co wiąże się z nazwą „narodowy”. 
Promuje antysztukę, antyteatr. To, co prezentuje na sce-
nie, nierzadko przypomina dom publiczny czy tzw. przy-
bytek uciech (i to raczej jednopłciowych). A jeśli już                      
w repertuarze tego teatru pojawi się tytuł z naszej wiel-
kiej literatury, jak choćby „Trylogia” Henryka Sienkiewi-
cza „przerobiona” przez Jana Klatę w stylistyce i na pozio-
mie „wychodka”, to tylko po to, by – zgodnie z ideologią 
politpoprawnościową, że użyję terminu znakomitego fi-
lozofa, profesora Bogusława Wolniewicza – powiedzieć 
światu, że Sienkiewicz był idiotą i że krakowski Stary Te-
atr wstydzi się za naszego noblistę.

Teatrowi Narodowemu w Warszawie też jakoś nie za 
bardzo po drodze z realizowaniem programu, misji, która 
na nim spoczywa jako na placówce narodowej. W jego 
repertuarze w sposób naturalny powinny znajdować się 
przede wszystkim te dramaty, te pozycje, które stanowią 
o wielkości polskiej literatury: Norwid, Mickiewicz, Kra-
siński itd. Tymczasem wystarczy spojrzeć na repertuar 
najbardziej prestiżowej sceny dramatycznej w Polsce i żal 
serce ściska. Jest przecież Rok Słowackiego, a właściwie 
za nieco ponad miesiąc już się kończy. I co? Teatr Narodo-
wy w grudniu da premierę „Balladyny”. Żadna łaska, to 
obowiązek wobec nas, widzów. Pewnie teraz gorączkowo 
się przygotowują, żeby tylko zdążyć z premierą chociaż              
w grudniu. No bo jakiż byłby to wstyd, gdyby Teatr Naro-
dowy w Roku Słowackiego nie wystawił żadnego dzieła 
wieszcza.

Ale żeby oddać sprawiedliwość warszawskiej Scenie 
Narodowej, trzeba powiedzieć, że pomysł zrealizowania 
niedawnego przeglądu teatrów narodowych z różnych 
krajów, to ważne i potrzebne przedsięwzięcie. Szkoda je-
dynie, że zaproszono tylko sześć teatrów, no ale względy 
finansowe są nieubłagane. Wszystkie zaproszone zespoły 
przyjechały z Europy: Rosji, Rumunii, Bułgarii, Francji, Au-
strii i Włoch. I właściwie spośród przygotowanych sześciu 
sztuk tak naprawdę tylko o dwóch przedstawieniach 
można powiedzieć w całym tego słowa znaczeniu: naro-
dowe. To znaczy takie, które nie są eksperymentalną, 
bełkotliwą wypowiedzią, ale realizują misję powinności 
narodowej sceny, czyli pielęgnują narodową tradycję, 
grają głównie swoją rodzimą literaturę, realizują wymóg 
doskonałości artystycznej, przywiązują ogromną wagę 
do słowa, dykcji i podawania tekstu, nie wprowadzają 
obscenów, wulgaryzmów, brutalizmów itp.

Pierwsze z tych dwóch przedstawień to rosyjski „Oże-
nek” Mikołaja Gogola, znakomicie wyreżyserowany przez 
Walerija Fokina i doskonale zagrany przez aktorów Teatru 
Aleksandrinskiego z Sankt Petersburga (pisałam o tym 
spektaklu w oddzielnej recenzji). A drugi spektakl to sztu-
ka włoskiego osiemnastowiecznego komediopisarza Car-

Wymazać słowo „narodowy” z użycia?
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la Goldoniego „Trylogia letniskowa” w reżyserii Toniego 
Servillo, zaprezentowana przez legendarny zespół Piccolo 
Teatro z Mediolanu. Niesamowite tempo, w jakim toczy 
się akcja, perfekcja reżyserska i wykonawcza, dbałość o 
każdy detal w tym na wskroś włoskim spektaklu, brawu-
rowa gra aktorska, wyrazistość postaci, bezbłędna dykcja 
(mimo iż aktorzy podawali tekst z szybkością kałaszniko-
wa, nie straciła na tym wspaniała melodyjność włoskiego 
języka). Wszystko to pracuje na jakość spektaklu i zasłu-
guje na miano teatru narodowego.

Patrzyłam na sztukę Goldoniego i zazdrościłam Wło-
chom, że mają taki teatr, kochają go i na jego scenie kul-
tywują swoją narodową tradycję. Żal, że to nie Aleksan-
der Fredro na scenie naszego Teatru Narodowego. 
Zazdrościłam też Włochom rozkoszy, z jaką wypowiadali 
tekst w swoim języku, i zastanawiałam się, kto u nas do-
prowadził do zatracenia poprawnej mowy ojczystej na 
scenie. Dlaczego w naszym kraju aktorzy podają tekst 
tak, jakby wstydzili się używać języka polskiego? Nie mó-
wię tu o rynsztokowych wulgaryzmach, bo te akurat wy-
mawiają nadzwyczaj wyraziście i, o dziwo, z dobrą dyk-
cją! Ale przede wszystkim należy spróbować odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego bogactwo naszego dziedzictwa na-
rodowego w zasadzie zostało wyrugowane z teatru na 
rzecz nierzadko obcych nam kulturowo, historycznie, 
mentalnie i obyczajowo tekstów? Czyżby teatry w ten 
sposób realizowały program tępienia instynktu patrio-
tycznego Polaków?

Temida Stankiewicz-Podhorecka

Komentarze (1)
Komentarze przez RSS 

1. Heh! napisał: 
2009-11-30 12:19:31 
Co do kanału religia.tv. ITI i wszystko jasne. Co do sztu-

ki, dawno zauważyłem że sztuka jest tworzona nie aby 
pokazać nam inny światopogląd tylko aby nam wyprać 
umysły. Najczęściej skrajnie lewacka. Oglądając filmy                      
w których jest pełno seksu i przemocy, chodząc do teatru 
na sztukę gdzie jest ukazany skrajny liberynizm jako coś 
normalnego człowiek zaczyna działać tak jak postrzegane 
przez niego obrazy.I dlatego mamy wszechobecne skoki 
w bok (bo przecież czego oczy nie widzą...), awantury, za-
fascynowanie przemocą. Za pomocą sztuki mamy wpie-
rane wszystkie idee NWO. Sztuka zawsze była wykorzy-
stywana do prania umysłów i obecnie jest to bardzo 
widoczne. Zwrócicię uwagę, że najwybitniejszymi arty-
stami są zazwyczaj wykolejeńcy lub osoby pokrzywdzone 
których nikt nie potrafi zrozumieć, zaakceptować. Oczy-
wiście nie mam nic przeciwko, natomiast to oni są ci naj-
wybitniejsi często nie wiadomo dlaczego. A jak nie wiesz 
dlaczego to wg krytyków nie znasz się na  sztuce i nie ro-
zumiesz artysty.

Źródło:www.newworldorder.com.pl
Komentarz Redakcji:
„Nie ma Żyda ani Greka ani Polaka” gdy są zjednocze-

ni w Duchu Świętym czyli w porządku nadprzyrodzonym. 
W naturze jest Żyd, Grek i Polak – jako narody różne.

Kilka uwag do tekstów o Mancinellim
- nadesłał Andrzej Dzierzyński

Andrzej Dzierzyński napisał i wysłał do nas list mai-
lem w roku 2010. Ten list pocztą zwykłą dotarł do nas                
w roku 2015. W liście tym czytamy, m.in.:

Najprawdopodobniej Państwo się przygotowują te-
raz do 400-letniej rocznicy śmierci wizjonera Ojca GIUL-
lO MANCINELLI (1537-1618), urodzonemu w Macerata 
k/Loreto, gdzie późniejszy król Jan Kazimierz wstąpił do 
SJ i został mianowany Kardynałem, więc chciałbym się 
podzielić paroma uwagami co do powyższych tekstów. 

Ks. ANDRZEJ GEMBICKI (+1654), był biskupem Łu-
ckim (na Wołyniu), a wcześniej sufraganem GNIEŹNIEŃ-
SKIM (a nie krakowskim). Jego doskonały biogram, pió-
ra prof. Adama Przybosia (1906-1990), jest w Polskim 
Słowniku Biograficznym (PSB), PAU t.VII. str. 375-376, 
Kraków 1948-1958. Także tam nie bez pomyłek, autor 
pisze, że biskup Gembicki, studiowal m.in. w Padwie 
(1617), potem (? !) brał udział w podróżach zagranicz-
nych odbywanych w towarzystwie „Juliusza” Mancinelli! 
Prawdopodobnie podróże te były po pobycie O. M.                    
w Polsce w I. 1585-1586, a nie na rok jego przed śmier-
cią. Adam Przyboś nie podaje daty ur. biskupa Gembi-
ckiego, ale pisze o jego wspaniałym grobowcu w Krako-
wie, gdzie ta data pewno jest, jeśli nie to jest w księgach 
archiwalnych. 

Drugą osobą wymienioną w Pańskim wydawnictwie 
jest ALBRYCHT STANISŁAW RADZIWIŁŁ (1593-1656). 
Jego imiona tak powinny być podane, bo Radziwiłłowie 
mieli wielu Albrychtów (NIE Albertów). Jego obszerny 
biogram, również pióra Adama Przybosia (PSB t. XXX 
str.143-148, 1987) przy końcu podaje jego działalność 
piśmienną dot. historii jak również religii. Był on ORDY-
NATEM na OLYCE (Wołyń nie Ukraina), a nie na Nieświe-
żu. Jak okropna może być Wikipedia, gdzie jest wymie-
nienie pod jego nazwiskiem „wnuka” Heronima R., a on 
nie miał dzieci (vide: jego skrócony życiorys w książce: 
Teresa Złelińska - Poczet Polskich Rodów Arystokratycz-
nych, W-wa 1997 str. 315-316). 

Sądzę, że Stowarzyszenie M.  w rocznicę Objawienia 
w Katedrze Wawelskiej 8 maja 1610 r., odprawi w ten 
dzień Msze Św. NMP Królowej Polski, oddając Jej Opie-
ce wybory 10 maja, które D.V. staną się początkiem Jej 
trumfu nad złem panującym i starciem głowy węża. 

Łaczę serdeczne pozdrowienia 

Andrzej Leszek Dzierżyński
www.dzierzynski.com
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ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM 
 
Jak długo będą nas Polaków pozbawiać pamię-

ci Narodowej ? Ruszmy tyłki Polacy !
No cóż dzisiaj od przyjaciół dowiedziałem się, iż 

Minister Obrony w 2007 roku ustalił oficjalnie 
Pieśń Reprezentacyjną WP tym samym Bogurodzi-
ca nie jest już Pieśnią która będzie śpiewana ofi-
cjalnie, co czyni ją formą zakazaną przy wszelakich 
uroczystościach.

BOGURODZICA POLONIAE
15.08.2012
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=dcQQk7vfVr4

DECYZJA Nr 374/MON MINISTRA OBRONY NA-
RODOWEJ z dnia 15 sierpnia 2007 r. w sprawie 
ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego w sprawie ustanowienia Pieśni Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. d oraz § 2 pkt 14 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94 poz. 426),                    
w celu nawiązania do polskich tradycji niepodle-
głościowych i orężnych - ustala się, co następuje:

1. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadza się Pieśń Reprezentacyjną Wojska Pol-
skiego.

2. Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego sta-
nowią wybrane fragmenty Marsza Pierwszej Bry-
gady, według tekstu oraz zapisu nutowego, sta-
nowiących załącznik do decyzji.

3. Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego wy-
konywana jest podczas obchodów Święta Wojska 
Polskiego oraz w czasie uroczystości wojskowych 
organizowanych w jednostkach Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

Zakaz śpiewania Bogurodzicy w wojsku w Polsce! 
9 Czerwiec 2015

4. Podczas wykonywania Pieśni Reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego obowiązuje zachowanie 
powagi i spokoju. Pododdziały zwarte i umundu-
rowani żołnierze zachowują się zgodnie z Cere-
moniałem Wojskowym”.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
 (-) Aleksander SZCZYGŁO (PiS!)

(...)
P.S.: Swoją drogą to Bogurodzicę musimy się 

nauczyć. To będzie nasza pieśń, gdy będziemy szli 
do walki przeciw wszelkim duchom Złego.

Bogurodzica
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kirielejson.
Twego dziela Krzciciela, bożyce,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kirielejson.
Nas dla wstał z martwych syn boży,
Wierzyż w to człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bog swoj lud
Odjął diablej strożej.

Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominął
Człowieka pirwego.
Jenże trudy cirzpiał zawiernie,
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne,
Aliż sam Bog z martwych wstał.

Maria-Teresa Kogowska 
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Jezus przychodzi przez Marię. 
Jezus Król przychodzi przez Marię Królową.
Jezus Król Polski przychodzi 
przez Marię Królową Polski.
Jezus Król Państwa Polskiego przychodzi 
przez Marię Królową Państwa Polskiego.
Tymczasem Bogurodzica Maria Królowa Polski 

ostatni raz została potwierdzona jako Królowa Pań-
stwa Polskiego w dokumencie Sejmu z roku 1764.

Bogurodzica Maria jako Królowa Państwa Pol-
skiego nie została potwierdzona:

– ani w Konstytucji 3 Maja w 1791 roku (przed 
rozbiorami)

- ani w Konstytucji marcowej z 1921 roku (po 
odzyskaniu niepodległości i po zwycięstwie nad 
bolszewikami w roku 1920 określanym jako „Cud 
nad Wisłą”, bo PIłsudski sprowokował wojnę z Ro-
sją, aby sejm nie mógł państwa uporządkować 
prawnie i przywrócić w państwie Bogurodzicę jako 
Królową Państwa Polskiego).

- ani w Konstytucji z 1935 roku (po przewrocie 
majowym w roku 1926)

- ani  w Konstytucji z 1997 roku (po rzekomym 
odzyskaniu wolności, ale od Boga i Królowej Polski, 
bo Królową Polski nieformalnie i niepublicznie -                      
w ukryciu przed Narodem Polskim - uznano jako per-
sona non grata w państwie polskim, przeciwko czemu 
nikt z najwyższych hierarchów ani władz państwa 
polskiego nie zaprotestował. Nikt z hieraerchów nie 
zabiegał o odnowę Intronizacji Lwowskiej w Państwie 
Polskim).

Tak więc nie została Bogurodzica potwierdzona 
jako Królowa Państwa Polskiego przez żaden rząd 
postsolidarnościowy (podobno ludzi wierzących), 
bo każdy rząd postsolidarnościowy uznaje rozdział 
Kościoła od Państwa, co w praktyce oznacza, że 
Maria Królowa Polski jest Królową wyłącznie dla 
Kościoła polskiego i Narodu Polskiego zaś Królową 
Państwa Polskiego nie jest wcale, bo dzisiejsze 
władze Polski wydały Polskę na łup Węża zamiast 
poddać ją Niewieście. Żaden rząd postsolidarnoś-
ciowy dotąd nie oddał Polski pod władzę Bogurodzi-
cy publicznie. Tym samym każdy rząd postsolidar-
nościowy oddał i oddaje Państwo Polskie na łup 
potomstwa Węża. Każda partia polityczna w Sej-
mie i Senacie bez wyjątku. Tym samym katolicy 
polscy nie mają ŻADNEJ reprezentacji w Sejmie                  
i Senacie, bo ulegają złudzeniu ukrytych pseudo-               
i antykatolików oraz tzw. „pożytecznym idiotom”.

A Matka Boża powiedziała do Sługi Bożej Wandy 
Malczewskiej:

Gdyby Polacy ulegli naciskom zła i zgodzili się 
na potraktowanie wiary jako sprawy prywatnej, 
to Polska utraci niepodległość na zawsze.  

Publiczne wyznawanie wiary to nie wyznawanie 
wiary w Kościele wśród swoich, ale w Państwie, 

K I E D Y  J E Z U S  C H R Y S U S 
Z O S T A N I E  K R Ó L E M  P A Ń S T W A  P O L S K I E G O ?

wśród obcych, nie na terenach Kościoła, ale na te-
renach Państwa.

Jeśli Naród Polski nie zawalczy o PUBLICZNE 
poddanie państwa polskiego Bogurodzicy przez 
władze Państwa Polskiego – to Polacy przestaną być 
potomstwem Niewiasty a Polska zostanie wydana 
na całkowitą zagładę, której dokona potomstwo 
Węża z powodu bierności Narodu Polskiego w tej 
sprawie. Polska już tonie z powodu bierności Naro-
du Polskiego, który nawet nie chce rozmawiać na 
te tematy, a co dopiero działać. 

Nie będzie Jezusa Chrystusa jako Króla Pań-
stwa Polskiego bez potwierdzenia Bogurodzicy 
Marii jako Królowej Państwa Polskiego wypowie-
dzianego przez władze Państwa Polskiego w Imie-
niu Narodu Polskiego.

Jezus nie chce być Królem Polski tylko w Koście-
le Polskim, ale chce być w pełni Królem w Kościele 
i w Państwie Polskim – w całym Kościele i w całym 
Państwie a nie tylko w pojedyńczych kościołach czy 
w pojedyńczych miastach.

Przede wszystkim Jezus chce być intronizowany 
w sercach wszystkich Polaków, chce przemiany 
serc, uwolnienia serc od nienawiści, nieczystości                  
i morderstw.

Potem lub przedtem chce być intronizowany                 
w państwie polskim.

Najlepiej byłoby intronizować Jezusa w Polsce 
jako w królestwie. Jednak w demokracji ważna in-
tronizacja też jest możliwa w państwie, jeśli doko-
na się na podstawie referendum narodu w tej spra-
wie. Dlatego cały Naród - tylko rdzenni Polacy 
-  powinien wyrazić swą wolę w tej sprawie w Koś-
ciele i w Państwie, nie czekając na głos władz koś-
cielnych i państwowych oraz wyrażając swój sprze-
ciw wobec ich sprzeciwu. Sprawa bowiem jest zbyt 
poważna wobec tragicznego obecnie losu Polski                 
i tragedii, jaka czeka świat z powodu grzechów na-
rodów i państw.

Jeśli Polacy naprawdę chcą Jezusa Chrystusa jako 
Króla Państwa Polskiego muszą Go najpierw introni-
zować w swoich sercach przez Osobiste Poświęcenie 
siebie Sercu Jezusowemu oraz dokonać natychmiast 
intronizacji publicznej w Kościele i w Państwie. 

Intronizacja publiczna bez prywatnej nie będzie 
miała znaczenia podobnie jak intronizacja prywat-
na bez publicznej. Jednostronność nie jest bowiem 
dobrem.

Niech powstanie Polska jako Królestwo Jezusa 
Chrystusa Króla Polski w Kościele i w Państwie Pol-
skim i jako Królestwo Bogurodzicy Marii Królowej 
Polski w Kościele i w Państwie Polskim!

Najświętsze Serce Jezusa – bądź królem i zjed-
noczeniem serc wszystkich Polaków!

Stowarzyszenie Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski
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„Sam Wszechpotężny zwrócił Polakom ich 
zwycięskie znaki”

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis” 

Wzmianki o znaku białego orła można znaleźć w po-
chodzącej z XII w. kronice Wincentego Kadłubka, opisują-
cej bitwę, w której uczestniczyli Polacy pod dowództwem 
Kazimierza Sprawiedliwego. Kazimierz II Sprawiedliwy 
(ur. 28 października 1138, zm. 5 maja 1194 w Krakowie)

Także w kronikach czeskich wspomina się o wizerunku 
tego ptaka używanym przez polskie wojska. 

W 1295 r. orzeł stał się także znakiem całej Polski.  
Podczas koronacji Przemysława II i jego żony Małgorza-
ty, monarcha umieścił  na swojej pieczęci majestatycz-
nej wizerunek orła w koronie oraz napis „ Reddidit ipse 
pronic victricia signa Polonis”, czyli „Sam Wszechpotęż-
ny zwrócił zwycięskie znaki Polakom”. 

O herbie państwa polskiego można mówić dopiero od 
czasów Przemysława II. Od jego koronacji w 1295 roku 
srebrny orzeł w koronie na czerwonej tarczy stał się rze-
czywistym herbem Królestwa Polskiego, podczas gdy 
wcześniej występujące formy Orła Białego były raczej tyl-
ko książęcymi godłami osobistymi.

Orzeł Biały pozostał herbem Królestwa Polskiego przez 
cały czas jego istnienia. 

Herb Królestwa Polskiego 
z czasów Przemysława II (1295)

Za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wiel-
kiego symbol orła był  powszechnie stosowany na pol-
skich monetach, pieczęciach oraz chorągwiach...

Orzeł był już znakiem Cesarstwa Niemieckiego, z któ-
rym Bolesław Chrobry miał znakomite relacje, wychowa-
ny  na dworze Cesarza Ottona I i Sw Adelajdy... 11 lat star-
szy od Cesarza  Ottona III. 

„Sam Wszechpotężny zwrócił Polakom 
ich zwycięskie znaki”

Orzeł polski pojawił się za już panowania Bolesława I 
którego koronację z 1000 r. odnowiono 18 kwietnia 1025 
r. w Gnieźnie. Orzeł jest spuścizną po Rzymianach, którzy 
na szczytach sztandarów nieśli orła.  

(Mieszko po przyjęciu chrztu dał Rzymowi do Watyka-
nu syna na wychowanie, jako gwarancję, że nie sprzeciwi 
się papieżowi. Stąd znak orła został przyniesiony do Pol-
ski z Rzymu - dop. red.)

Rzymianie pomogli zbudować Kalisz (w tamtych czasach 
Calisię) i stworzyli szlak bursztynowy. Słowianie dawali im 
bursztyn i futra leśnych zwierząt, a przybysze z południa ofe-
rowali złoto, broń i różne wyroby rzemieślnicze.

Król Przemysław II
Prawnuk Henryka Brodatego (potomka 1. Królowej Pol-

ski Rychezy ) i św. Jadwigi (wnuczki Jadwigi Wittelsbach z 
Dachau). Książę wielkopolski – Przemysław II  podporząd-
kował sobie Pomorze Gdańskie w 1294 roku. Rok później 
został koronowany w Gnieźnie wraz z żoną na króla Polski 
przez arcybiskupa Jakuba Świnkę. Na jego pieczęci widniał 
napis: „Sam Wszechpotężny zwrócił Polakom zwycięskie 
znaki”. Jego panowanie trwało zaledwie kilka miesięcy – 
został wkrótce zamordowany na zlecenie Brandenburczy-
ków w lutym 1296 roku w Rogoźnie

Nadesłała: Maria Teresa Tuszyńska-Thrun

Panie Boże, zwróć jeszcze raz Polakom 
ich zwycięskie znaki - Orła Białego w koro-
nie zamkniętej z krzyżem a może nawet                  
z imieniem MARIA, która jest przecież nie-
bieską Królową Polski – jest prawną Kró-
lową Narodu i Państwa Polskiego! Redakcja

 
 

Król Przemyslaw II - płaskorzeźba w Katedrze 
Poznańskiej
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Dlaczego orzeł jest znakiem zwycięskim?
Edu - Tractus
Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii
Polsk Oplysnings Forbund i Danmark
(obszerny fragment)

Mitologia narodowa
jako wyznacznik tożsamości narodu
i świadomości swoich korzeni
na lekcjach przedmiotów ojczystych
(na przykladzie znaku białego orła)
„Wszechmocny przywrócił Polakom
ich zwycięskie znaki”
(napis na tarczy Przemysława II)

1. Pojęcie mitu narodowego
• „Mity to uproszczone przekonania, które nie muszą 
być oparte na faktach, ale zapewniają nam poczucie 
przynależności: dają nam świadomość początków, po-
czucie tożsamości i celu” 
(Norman Davies; „Smok Wawelski nad Tamizą”)

• Narody tworzą swoje mitologie, które żyją w nich po 
to, by mogły odczuć i przeżywać swoją kulturową toż-
samość. Dzięki mitom naród może zakorzenić się                 
w dziejach ze swoją własną odrębną historią, swoją 
własną tradycją przekazywaną z pokolenia na pokole-

Koronacja Przemysława II na króla Polski w Gnieżnie 26 czerwca 1295 roku - 720 lat temu

Collage (fragmenty): Maria Teresa Tuszyńska-Thrun
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nie. W czasie trudnym dla narodu to właśnie jego mi-
tologia jest źródłem, z którego czerpie on siły do wal-
ki, dumę i poczucie godności.

• Polacy stworzyli przez wieki swojej historii rozwinię-
ty system wyobrażeń, dzięki którym zapewniali tożsa-
mość swojej wspólnocie, system wartości w niej cenio-
ny, moc zdolną chronić wspólnotę przed utratą jej 
terytorium, czy innych cenionych wartości, a także 
przekazywali wspólnocie prawa i prawdy uniwersalne.

2. Formy przekazu narodowych idei i koncepcji
· symbole zwierzęce
· symbole roślinne
· symbole kosmiczne
· symbole artystyczne i rzemieślnicze
· symbole graficzne
· symboliczne koncepcje i idee
(Klasyfikacja za J. Tresidder: Symbole i ich znaczenie. (Sym-
bols and their meannings)Warszawa 2001).

3. Znak orła białego 
jako symbol polskiej państwowości
a. Orzeł w funkcji uniwersalnego symbolu.
• Orzeł to symbol w swej naturze jednoznaczny. Ozna-
cza władzę na nad przestworzami i jest pradawnym 
symbolem solarnym związanym z ideą zmartwych-
wstania. W systemach antycznych można kojarzyć go              
z Feniksem - ptakiem powstającym z popiołów. Znane 
jest także wyobrażenie orłów krążących nad cesar-
skim stosem pogrzebowym. Orzeł staje się wykonaw-
cą wyroku najwyższego bóstwa greckiego, Zeusa i z 
jego rozkazu wyrywa Prometeuszowi, przykutemu do 
skał Kaukazu, wątrobę, jako symbol kary za kradzież 
ognia.
• Motyw orła pojawia się także w Biblii – Psalm 103.5 
Dawidowy:
„On Twoje dni nasyca dobrami:
Odnawia się młodość twoja jak orła”,
a także w chrześcijańskiej rzeźbie, w symbolice chrztu 
i jako symbol Jana Ewangelisty.
b. Orzeł w funkcji dynastycznego znaku
• W ikonografii zachodniej orzeł występuje często jako 
symbol twórczej energii słońca. Ten solarny kontekst 
zwierzęcy widzimy w mitologiach wielu narodów.
Oprócz orła pojawia się łabędź – narodowy zwierzęcy 
symbol Duńczyków, kogut – narodowy symbol Fran-
cuzów, lew – symbol Brytyjczyków, jak i wiele innych 
wierząt.
• Oznacza moc, potęgę, majestat, siłę, panowanie, 
wielkość, wzniosłość, jasność, kreatywność, zwycię-
stwo. Zachodnie rycerstwo sięgało do motywu orła 
jako jednego ze swoich znaków identyfikacyjnych. 

Stąd częsta obecność orła na zachodnich herbach dy-
nastycznych.
c. Orzeł w funkcji narodowego symbolu
• Po pojawieniu się w Polsce herbów orzeł zostaje wpro-
wadzony na heraldyczne tarcze. Następuje to po raz 
pierwszy w pierwszej połowie XIII w. na pieczęci księcia 
opolskiego Kazimierza I. Następnie wprowadzają go 
książęta śląscy, krakowscy, wielkopolscy, kujawscy. 
(Szerzej czyt.Kuczyński S. Orzeł Biały – herb Polski i znak Po-
laków. „Kwartalnik Polonicum” 2006 nr 1)
• Orzeł polski był zawsze orłem białym w przeciwień-
stwie do czarnych i złotych orłów obcych znaków.
c. Orzeł w funkcji polskiego znaku państwowego.
Funkcja ta pojawia się prawdopodobnie wraz z zało-
żeniem orłowi korony, czego dokonał książę wielko-
polski, Przemysław II, podczas walki o koronę polską. 
Orzeł z koroną symbolizował jedność państwa i cią-
głość królestwa. Odtąd w różnych wariantach i bar-
wach i pojawiał się na ceremoniach i uroczystościach
królewskich, państwowych, w sztuce i orderach za-
wsze w majestacie korony.
•  Niezależnie od swoich rozlicznych manifestacji speł-
niał trzy podstawowe funkcje państwotwórcze: sym-
bolizował państwo polskie, osobę władcy i wspólnotę 
Polaków.
• Orzeł utracił swoją niezależność po trzecim rozbio-
rze Polski i odtąd został zakazany na wiele długich lat. 
Jego biel zastąpiono czernią obcych mocarstw.
• Odzyskał swą biel, moc i majestat symbolizowany 
przez koronę w 1918 r. w już odrodzonej Rzeczpo-
spolitej.
•  Po II wojnie światowej stracił swą koronę, by po po-
nad 40. latach, dnia 29 grudnia 1989 r. zajaśnieć w niej 
na nowo (ale bez krzyża oraz w innej formie niż                     
w roku 1919  - dop. red.).

4. Polskie orły bieliki
• W całej Unii Europejskiej orły mają się najlepiej 
właśnie w Polsce !!!.
• A w całej Europie jest ich więcej tylko w Norwegii.
• W Polsce zwiększyły swoją populację dzięki bardzo 
skutecznemu systemowi ochrony. Żyje tam i cieszy się 
wolnością ponad 700 orlich par.
• Ich waga dochodzi do 6 kg, mierzą około 95 cm a ich 
rozpiętość skrzydeł wynosi 250cm.
• „Widziałam orła cień...” – nad dużymi zbiornikami 
wodnymi i stromymi urwiskami morskimi krążą wol-
ne orły.... 

Źródło:
http://www.edu-tractus.dk/wb/pages/salonik-dydak-
tyczny/mitologia-narodowa.php
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W dziewiętnastej wiośnie życia była już po-
trójną wdową, jeśli pamiętać o śmierci jej 
narzeczonego, margrabicza brandenbur-

skiego Ottona, jej pierwszy mąż Wacław II miał liczne 
słabości. Ale dzięki niemu, jako pierwsza Piastówna 
włożyła na skronie koronę królowej Polski i zasmako-
wała w przepychu świetnego praskiego dworu. Drugi 
mąż Rudolf, noszący tytuł króla Czech i Polski, zosta-
wił jej na otarcie wdowich łez bogatą schedę. Młoda, 
piękna i bogata Polka, nazywana „królową hradecką” 
spędziła resztę swojego życia na pierwszej scenie wy-
darzeń politycznych i kulturalnych ówczesnych Czech, 
u boku swojego kochanka, magnata Henryka z Lipy.

Ryksa, córka Przemysława II księcia wielkopolskie-
go, urodziła się 1 września 1288 roku w Poznaniu. Jest 
ona pierwszą w naszych dziejach nie tylko Piastówną, 
lecz Polką, której datę urodzin tak dokładnie zanoto-
wały źródła. Imię Ryksa otrzymała po matce, córce 
zdetronizowanego króla szwedzkiego Waldemara. 
Matkę straciła bardzo wcześnie, bo prawdopodobnie 
już w trzecim roku życia. W tym samym czasie zarę-
czono ją z Ottonem, synem margrabiego brandenbur-
skiego Albrechta III. Rolę swata odegrał w tym wypad-
ku najprawdopodobniej jej przyszły mąż, król czeski 
Wacław II.  

Królowa Polski Ryksa

Ojciec Ryksy po śmierci jej matki poślubił w 1292 
roku Małgorzatę, córkę wspomnianego już Albrechta 
III. I temu małżeństwu patronował również Wacław II, 
zaprzyjaźniony z tzw. linią salzwedelską margrabiów 
brandenburskich, do której należał Albrecht III.  

Małgorzata, macocha młodziutkiej Ryksy, kuzynka 
jej matki była zatem siostrą jej narzeczonego, Ottona.  

Ryksę  po zawarciu narzeczeństwa wysłano do po-
bliskiego klasztoru cysterek w Owińskich. Mniszką                
a następnie ksienią w tymże klasztorze była ciotka 
Ryksy, imieniem Anna, siostra Przemysława II. Pobyt 
młodziutkiej Piastówny w rodzimej fundacji (klasztor 
owiński założył dziad Ryksy, Przemysław I) miał wy-
wrzeć doniosły wpływ na jej późniejsze zaintereso-
wania malarstwem miniaturowym.  

W Owińskich bowiem zetknęła się z bogato ilumi-
nowanym modlitewnikiem, tak zwanymi Godzinkami 
Panny Marii.  

Pochodzący z pierwszej ćwierci XIII wieku rękopis 
stanowił niegdyś własność królewny czeskiej Agniesz-
ki, a następnie Piastówien śląskich przebywających              
w klasztorze trzebnickim, od których z kolei przejęły 
go Piastówny wielkopolskie.  

26 czerwca 1295 roku ojciec Ryksy koronował się 
w Gnieźnie na króla Polski. Niedługo jednak cieszył 
się godnością królewską. 8 lutego 1296 roku został za-
mordowany w Rogoźnie-opuszczająca Wielkopolskę 
wdowa po Przemyśle, Małgorzata, zabrała ze sobą 
Ryksę na dwór swego ojca. Udając się do Brandenbur-
gii otrzymała niejako w posagu wspomniane „Godzin-
ki Panny Marii”.

http://ruinyizamki.pl/poczet-zon/ryksa.htm

Narzeczony Ryksy zmarł 11 marca w 1298 lub 
1299 roku, a więc zanim osiągnęła ona wiek sprawny. 
Mimo tego Ryksa nadal przebywała na dworze swego 
niedoszłego teścia. W 1300 roku stała się ona nieocze-
kiwanie przedmiotem kombinacji politycznej na „naj-
wyższym szczeblu”. Otóż ubiegający się o godność 
króla polskiego Wacław II tuż przed wyprawą do Pol-
ski (głównie do Wielkopolski – zakończonej jego ko-
ronacją w Gnieźnie w listopadzie 1300 roku), dla 
wzmocnienia swych uprawnień do spuścizny po Prze-
myśle II, postanowił poślubić Ryksę jako jego jedyną 
dziedziczkę. Wacław II był od 1297 roku wdowcem po 
śmierci swej pierwszej żony Guty habsburskiej.

Ryksa została w lipcu 1300 roku sprowadzona do 
Pragi, co było równoznaczne z zawarciem zaręczyn. 
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Została ona oddana pod opiekę Gryfiny, wdowy po 
księciu małopolskim i sieradzkim Leszku Czarnym,                  
a ciotki Wacława. Ryksa była już w wieku, w którym 
mogła zawrzeć małżeństwo. Wacław jednak umyślnie 
odwlekał tę chwilę, odpowiadał mu bowiem dotych-
czasowy, frywolny tryb życia. Na dworze praskim nie 
brakło przedstawicielek płci pięknej, chętnych do na-
wiązania miłostek z królem. 

O jednej z nich imieniem Agnieszka zachowały się 
nawet bardziej szczegółowe informacje w źródłach. 
Po wielu jednak nagabywaniach dał się wreszcie Wac-
ław namówić opatowi klasztoru cysterskiego w Zbra-
sławiu (fundacji Wacława) do poślubienia Ryksy                     
w dzień Zielonych Świątek w 1303 roku (26 maja). 
Równocześnie odbyła się koronacja Ryksy na królową 
czeską i polską. Obie uroczystości odbyły się w kate-
drze św. Wita w Pradze. Na polecenie Wacława przyję-
ła Ryksa imię Elżbieta. Pod tym imieniem występuje 
ona odtąd w źródłach, chociaż Czesi zwali ją nadal po-
tocznie Rejczką (Rejčka). 

Nie wiemy, jak układało się małżeństwo Ryksy – El-
żbiety z Wacławem II, można wątpić, aby darzyła ona 
swego męża szczególniejszą sympatią. Był od niej, li-
czącej wówczas niespełna 15 lat, o 17 lat starszy, co 
nie było jednak w małżeństwach dynastycznych jakąś 
rażącą różnicą wieku. Wacław był jednak człowiekiem 
już mocno schorowanym (w dwa lata później zmarł),         
a od samego dzieciństwa nerwowym i pełnym kom-
pleksów. Nie znosił miauczenia kotów, bal się burzy                 
i ciemności. Nie bez wpływu na pożycie małżeńskie 
Wacława z Ryksą mogły być jego miłostki uprawiane 
pod bokiem przyszłej małżonki w latach 1300-1303.            
Z drugiej jednak strony Ryksa zawdzięczała Wacławo-
wi, niewątpliwie wybitnemu władcy, swą wielką ka-
rierę królewską, pobyt na pełnym przepychu dworze 
praskim, reprezentującym wysoki poziom kultury 
dworskiej, co niewątpliwie schlebiało ambitnej Pia-
stównie. Z małżeństwa z Wacławem pochodziło jej je-
dyne dziecko, mianowicie córka Agnieszka, urodzona 
na kilka dni (15 czerwca) przed śmiercią ojca, która 
nastąpiła 21 czerwca 1305 roku. To dzięki Wacławowi 
była Ryksa pierwszą Piastówną, która została królową 
polską. Poprzednie królowe polskie, żony Bolesława 
Chrobrego, Mieszka II, Bolesława Szczodrego i Prze-
mysła II były cudzoziemkami. Wacław w swej ostat-
niej woli wyznaczył Ryksie tytułem wiana 20 tysięcy 
grzywien srebra. Został on pochowany w ufundowa-
nym przez siebie klasztorze zbrasławskim. 

Po jego śmierci władzę w Czechach i Polsce, w któ-
rej panowanie czeskie chyliło się gwałtownie ku upad-
kowi, objął jego syn z pierwszego małżeństwa, Wac-
ław III, ostatni w linii męskiej przedstawiciel czeskiej 
dynastii narodowej, Przemyślidów. W sierpniu 1306 
roku został skrytobójczo zamordowany przez wrogów 

wewnętrznych w Ołomuńcu, gdy wyprawiał się do 
Polski z myślą przywrócenia tamże panowania cze-
skiego. Po spadek po Przemyślidach zgłosiło się dwóch 
pretendentów, mianowicie zięć Wacława II, żonaty                
z jego córką Anną, książę karyncki Henryk oraz Ru-
dolf, syn króla niemieckiego Albrechta I Habsburga. 
Albrecht jako władca Rzeszy, nadał swemu synowi 
Rudolfowi królestwo czeskie jako lenno Rzeszy Nie-
mieckiej. Aby wzmocnić uprawnienia Rudolfa do spuś-
cizny po ostatnich Przemyślidach, wyznaczył mu Al-
brecht a żonę wdowę po Wacławie II, Ryksę – Elżbietę.

Urodzony około 1282 roku Rudolf był od 1305 
roku wdowcem po swej pierwszej żonie Blance, kró-
lewnie francuskiej. Współczesne źródło, kronika Oto-
kara Styryjskiego, dość szeroko opisuje, jak to bardzo 
podobała się Rudolfowi młoda (wówczas 18-letnia)                
i piękna wdowa po Wacławie II i jak bardzo się w niej 
Rudolf zakochał. Nie ma powodu odrzucać tej relacji. 
Należy jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia                    
z małżeństwem dynastycznym o motywacji wybitnie 
politycznej. Decyzja o zawarciu małżeństwa była naj-
częściej podejmowana przed wzajemnym zapozna-
niem się przyszłych małżonków. Ryksa, co wyraźnie 
potwierdzają źródła, miała przenieść na Rudolfa nie 
tylko prawa do Czech, lecz także i do Polski, ponieważ 
jej pierwszy mąż Wacław II był władcą panującym                
w obydwóch państwach. 

Małżeństwo Ryksy z Rudolfem zostało zawarte (po 
uprzednim pokonaniu Henryka karynckiego) 16 paź-
dziernika 1306 roku w Pradze. Rudolf przybrał tytuł 
króla Czech i Polski. Tytuł króla polskiego był w wy-
padku Rudolfa jedynie czczą formułą, ponieważ w Pol-
sce po upadku rządów czeskich władzę objął Włady-
sław Łokietek. Nie należy natomiast kwestionować 
tytułu królewskiego Rudolfa w odniesieniu do Czech, 
chociaż nie był on jeszcze władcą koronowanym. 
Ostatni Przemyślidzi używali tytułu królewskiego od 
chwili objęcia władzy w państwie czeskim, niekiedy 
na wiele lat przed koronacją. Niekoronowanym kró-
lem czeskim był Wacław III, poprzednik Rudolfa. Mał-
żeństwo Rudolfa z Ryksą było krótkotrwałe. Zachoro-
wał on w czasie walk z opozycją czeską i zmarł dość 
nieoczekiwanie 3 lipca 1307 roku. Został pochowany 
w katedrze św. Wita w Pradze. Zachowały się jego po-
grzebowe insygnia koronacyjne, które kazała sprawić 
Ryksa. Ona również ufundowała dla uczczenia pamię-
ci Rudolfa ołtarz pod wezwaniem świętych Szymona               
i Judy we wspomnianej katedrze. Są to pierwsze prze-
jawy mecenatu artystycznego, z którego później Ryk-
sa zasłynęła. Rudolf zapisał swej tak uwielbianej żonie 
20 tysięcy grzywien srebra. W ten sposób uzyskała 
Ryksa od swych obu mężów łącznie 40 tysięcy grzy-
wien. Pozwoliło to jej na uzyskanie we wschodnich 
Czechach oprawy wdowiej składającej się z pięciu 
miast, z których najważniejszym było Hradec Králo-
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wé. Jej drugiego męża, unikającego w przeciwieństwie 
do ostatnich Przemyślidów wystawnego stylu życia, 
bardzo oszczędnego i korzystającego ze skromnego 
jadłospisu, dowcipni Czesi obdarzyli przezwiskiem 
„król Kasza” (král Kaše).

Ryksa w wieku zaledwie 19 lat została już po raz 
drugi wdową, a trzeba jeszcze pamiętać, że obydwa jej 
małżeństwa poprzedziło narzeczeństwo z Ottonem, 
margrabiczem brandenburskim, synem margrabiego 
brandenburskiego Albrechta III. 

Po śmierci Rudolfa, nie lubianego przez Czechów, 
doszło ponownie do walk między Henrykiem karyn-
ckim i Habsburgami, Albrechtem oraz jego synem Fry-
derykiem o opanowanie Czech. Ten ostatni był kolej-
nym synem króla niemieckiego, którego upatrzył on 
na władcę Czech. Z rozgrywki tej zwycięsko wyszedł 
Henryk karyncki, który zajął przeważającą część Czech 
wraz ze stołeczną Pragą. Zajęcie Pragi przez Henryka 
nastąpiło wkrótce po śmierci Rudolfa, kiedy przeby-
wała w niej jeszcze wdowa po Rudolfie, Ryksa. Sprzy-
jała ona Habsburgom i z tego powodu musiała znosić, 
jak podaje źródło, różne „obelgi i przykrości” ze stro-
ny księcia karynckiego. W tej krytycznej dla siebie sy-
tuacji zdecydowała się Ryksa na uzgodnioną z Fryde-
rykiem Habsburgiem ucieczkę z Pragi. Wymknęła się   
z niej pewnej jesiennej nocy 1307 roku w towarzy-
stwie zaufanej służącej, zabierając ze sobą dwuletnią 
Agnieszkę. Na peryferiach Pragi oczekiwał na ucieki-
nierki niewielki poczet jazdy dowodzonej przez same-
go Fryderyka, który uwiózł je do swego obozu położo-
nego przed Kutną Horą. Stamtąd została Ryksa 
przewieziona do Klosterneuburga w Austrii. Po poko-
ju zawartym w sierpniu 1308 roku, przyznającym 
Henrykowi Czechy, a zarazem gwarantującym Ryksie 
oprawę wdowią we wschodnich Czechach, wróciła do 
Czech, wybierając na swą rezydencję Hradec Králowé. 
Przebywała tu przez 10 lat, co spowodowało, że zwa-
no ją „królową hradecką”. Za jej sprawą przystąpiono 
wówczas w Hradcu do budowy kościoła pod wezwa-
niem św. Ducha. Na okres hradecki przypadają rów-
nież początki jej mecenatu w zakresie malarstwa 
książkowego.

Tymczasem w Czechach nastąpiła zmiana panowa-
nia. Nowym królem czeskim został w 1310 roku Jan 
Luksemburski, któremu nadał Czechy w lenno jego oj-
ciec Henryk, król niemiecki a następnie cesarz rzym-
ski. Żoną Jana została w tymże roku córka Wacława II 
z jego pierwszego małżeństwa, Elżbieta, pasierbica 
Ryksy. Obie Elżbiety (jak wiemy, pod tym imieniem 
spotykamy Ryksę od 1303 roku) nienawidziły się. El-
żbieta Wacławówna była zaledwie o 3 lata młodsza od 
Ryksy, której ustępowała zdecydowanie pod wzglę-
dem urody. Córka Wacława widziała w swej macosze 
intruza na dworze praskim. Szczególnie mocno mu-

siała odczuć upokorzenie, które ją dotknęło w okresie 
rządów Rudolfa, męża jej macochy. Rudolf usunął El-
żbietę z ojcowskiego grodu, umieszczając ją w mieście. 
Nie wiemy, jaką rolę odegrała w tym wypadku Ryksa, 
lecz nawet gdyby była to rola bierna, jej rywalka wi-
działa przyczynę sprawczą swego upokorzenia w oso-
bie Ryksy. Obie Elżbiety były ambitne i dumne. 

W początkowym okresie swych rządów w Cze-
chach Jan miał ciągłe zatargi z miejscową opozycją 
możnowładczą. Nowy król czeski zamierzał ograni-
czyć do minimum współudział możnych w rządach 
krajem. Wynikły na tym tle spór, przeradzający się 
niekiedy w walkę zbrojną trwał aż do 1318 roku. Na 
czele opozycji stanął ambitny a przy tym zdolny mag-
nat czeski, Henryk z Lipy. W bliżej nieokreślonym cza-
sie, między 1310 i 1315 rokiem, doszło do nawiązania 
stosunku miłosnego między Henrykiem a „królową 
hradecką”, liczącą wówczas niewiele ponad 20 lat.                   
W ten sposób obie Elżbiety, żona króla Jana i „milen-
ka” Henryka z Lipy znalazły się znowu w przeciwstaw-
nych obozach. Kronikarz zbrasławski (sprzyjający żo-
nie Jana Luksemburskiego) pisze, że Henryk, aby 
jeszcze bardziej przypodobać się swej miłośnicy, od-
nosił się z widoczną pogardą do Elżbiety Wacławów-
ny.  W 1315 roku Henryk z Lipy został przez króla cze-
skiego uwięziony; wówczas to Ryksa poparła 
zwolenników uwięzionego przyjaciela, co spowodo-
wało, że jej terytorium wienne zostało wciągnięte do 
walk między zwalczającymi się stronami. Gdy Henryk 
z Lipy został wypuszczony z więzienia (w pierwszej 
połowie 1316 roku), doprowadził on bez wiedzy króla 
do wydania Agnieszki, córki Ryksy, za mąż za Henryka 
księcia jaworskiego (Piastowic śląski). Za zgodą Ryksy 
umieścił jej zięć swą załogę w Hradcu. W 1318 roku 
zostało zawarte porozumienie między Janem Luksem-
burskim a opozycją możnowładczą. Rozwiązanie spo-
ru było kompromisowe, w rzeczywistości jednak zwy-
cięsko z zatargu wyszła opozycja. Odtąd bardzo dobrze 
układały się stosunki króla czeskiego z Henrykiem                
z Lipy. Jan Luksemburski darzył swą przyjaźnią rów-
nież i przyjaciółkę pana z Lipy, Rejczkę.

W 1318 roku nabył od niej za wynagrodzeniem 
pieniężnym jej wdowie uposażenie wienne we 
wschodnich Czechach. Nie wiemy, gdzie przebywała 
Ryksa bezpośrednio po ustąpieniu z Hradca i pozosta-
łych jej miast. Najpóźniej z końcem 1320 roku prze-
niosła się do Brna (dokładnie do Starego Brna), gdzie 
przebywała już do końca swego życia. Mniej więcej                 
w tym samym czasie pojawia się w Brnie również 
Henryk z Lipy, który został starostą morawskim. W ży-
ciu Ryksy okres starobrneński jest najlepiej poświad-
czony źródłowo. Wypełnia go działalność Ryksy zwią-
zana z założeniem przez nią klasztoru cysterek                              
w Starym Brnie. Przywilej fundacyjny pochodzi                            
z 1 czerwca 1323 roku. Fundacja starobrneńska sta-
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nowi w całym tego słowa znaczeniu jej dzieło życia – 
opus vitae. W wypadku Ryksy na uznanie zasługuje 
nie tyle sam fakt fundacji, co wykazane przez nią zaan-
gażowanie, zapobiegliwość i konsekwencja w tej spra-
wie. Fundacji swej poświęciła właściwie wszystko, 
czym dysponowała. Stworzyła i wzbogaciła ją nie tyl-
ko poprzez własne, jakże liczne nadania, lecz zadbała 
o to, że i inni czynili nadania na rzecz klasztoru staro-
brneńskiego. Do dobrodziejów tego klasztoru należeli 
Henryk z Lipy, a przede wszystkim sam król Jan Luk-
semburski. W niektórych dokumentach występuje on 
jako współfundator klasztoru. Czynił to bynajmniej 
nie w celu zakwestionowania roli Ryksy jako funda-
torki, lecz dla podkreślenia swego poparcia dla jej 
dzieła i umocnienia pozycji klasztoru. Nic też dziwne-
go, że Ryksa zwie w jednym ze swych dokumentów 
Jana Luksemburskiego „swym najdroższym synem”, 
co mimo formalnego charakteru tego zwrotu ma swo-
ją niewątpliwą wymowę. Dzięki zapobiegliwości i hoj-
ności Rejczki klasztor cysterek w Starym Brnie stał się 
najbogatszym klasztorem żeńskim na całych Mora-
wach. Jakże skromnie w porównaniu z tym klasztorem 
przedstawia się klasztor dominikanek w Brnie, fundo-
wany przez jej rywalkę, Elżbietę, żonę Jana Luksem-
burskiego. Klasztor otrzymał wezwanie Aula Sanctae 
Mariae – Dwór św. Marii. Ryksa nie tylko zabezpieczy-
ła podstawy materialne swej fundacji, lecz postarała 
się o zabezpieczenie podstaw prawnych klasztoru 
dzięki uzyskaniu potwierdzeń królewskich i papie-
skich. W 1333 roku mimo, jak się zdaje, nie najlepsze-
go już wówczas zdrowia, udała się wraz z córką Ag-
nieszką do Nadrenii, odwiedzając tamże Kolonię                          
i Trewir, gdzie podjęła starania, uwieńczone pomyśl-
nym skutkiem o odzyskanie dla swej fundacji relikwii 
świętych. Postarała się również o wyposażenie swego 
klasztoru w księgi liturgiczne. Z jej inicjatywy powsta-
ło co najmniej 9 (z pewnością było ich więcej) ksiąg 
liturgicznych, między innymi lekcjonarze, antyfonarze 
i martyrologium. Wszystkie te księgi, bogato ilumino-
wane, stanowią cenne dzieła malarstwa miniaturowe-
go. Z tego względu przypisuje się Ryksie ważną rolę                  
w rozwoju gotyckiego malarstwa książkowego                          
w Czechach.  

26 sierpnia 1329 roku zmarł Henryk z Lipy, które-
go śmierć Ryksa bardzo głęboko przeżyła. Został on 
pochowany zgodnie z wyrażonym jeszcze za swego 
życia życzeniem w klasztorze cysterek w Stary Brnie. 
W następnym roku, 28 września, zmarła jej antago-
nistka Elżbieta, żona Jana Luksemburskiego, od wielu 
lat pozbawiona wpływu na rządy swego męża.

Ryksa zmarła 19 października 1335 roku w wieku 
47 lat. Została pochowana w ufundowanym przez sie-
bie klasztorze. W sporządzonym w 1335 lub najpóź-
niej z końcem 1334 roku testamencie (testament nie 
ma daty) uczyniła Ryksa egzekutorem swej ostatniej 

woli córkę Agnieszkę i konwent cysterek starobrneń-
skich. Testament zawiera liczne zapisy na rzecz róż-
nych instytucji kościelnych, a także i dla osób prywat-
nych. Z testamentu dowiadujemy się, że dysponowała 
ona licznym dworem. Są również wzmianki o mala-
rzach, których zatrudniała ona w celu sporządzania 
iluminowanych ksiąg. Ryksa zastrzegła sobie skromny 
pogrzeb, pochowanie jej w szarych szatach oraz na-
krycie trumny szarym suknem, które miało być po po-
grzebie rozdane między ubogich. Historyka polskiego 
najbardziej zainteresują wiadomości testamentu do-
tyczące kraju rodzinnego testatorki. Zobowiązała ona 
za pewne sumy pieniężne katedrę poznańską, w któ-
rej pochowani zostali jej rodzice, oraz klasztory cyste-
rek w Owińskich i klarysek w Gnieźnie, do uroczyste-
go obchodzenia aniwersarzy jej i jej rodziców.

Losy Rejczki związane były przede wszystkim                        
z dziejami Czech, w których spędziła znakomitą więk-
szość swego ciekawego życia. Polskę opuściła jeszcze 
jako dziecko, co tłumaczy, dlaczego jej związki z ro-
dzinnym krajem tak słabo zaznaczają się w jej póź-
niejszej działalności. Jej polskie pochodzenie znajduje 
niekiedy odbicie w źródłach.

Jako przykład można tu wymienić wyeksponowa-
nie w niektórych iluminowanych rękopisach Ryksy, 
niewątpliwie za jej sprawą, kultów polskich świętych, 
św. Jadwigi i św. Stanisława w sposób niespotykany                
w czeskich zabytkach liturgicznych.

Ryksa była osobą wykształconą, znającą kilka języ-
ków. Była przede wszystkim hojną donatorką i pro-
tektorką sztuk pięknych. Trudno nie zapisać na jej 
plus urody, z której słynęła. W literaturze czeskiej czę-
sto występuje z określeniem „piękna Polka”.  

Zdaniem współczesnego historyka czeskiego                         
J. Spěváčka, Jan Luksemburski, jeżeli chodzi o czeską 
elitę feudalną cenił tylko dwie osoby, mianowicie Hen-
ryka z Lipy i Rejczkę, ponieważ imponowały mu nie-
zwykłymi zdolnościami, politycznym i kulturalnym 
horyzontem oraz zainteresowaniami. Uważam, że ta 
ocena w odniesieniu do Ryksy zasługuje w pełni na 
akceptację.

http://ruinyizamki.pl/poczet-zon/ryksa.htm

Nadesłała: Maria Teresa Tuszyńska-Thrun
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Ślub królewski na Jasnej Górze króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburg 27 lutego 1670 
roku. Collage: Maria Teresa Tuszyńska-Thrun
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Niektóre daty czerwcowe ważne dla Polaków

4 czerwca 1652 Sarmacki Katyń
4 czerwca 1952 r urodził się ich Bronisław Maria Ko-

morowski ...
1 i 2 czerwca 1652 r. na uroczysku Batoh w pobliżu 

wsi Czetwertynówka, na dzisiejszej Ukrainie doszło do 
wielkiej bitwy pomiędzy wojskami polskimi a wojskami 
kozacko – tatarskimi. Bitwa zakończyła się klęską wojsk 
polskich, ale nie to okazało się ostatecznie najtragicz-
niejsze, otóż zaraz po bitwie, w ciągu dwóch kolejnych 
dni, wymordowano tam 8 tysięcy polskich jeńców.

Po rozgromieniu wojska w poniedziałek i wtorek 
wszystkich niewolników ścinano. Powiązanych i bez-
bronnych jeńców – wśród nich był starosta krasno-
stawski Marek Sobieski, brat późniejszego polskiego 
króla (byli razem w Hamburgu) - wyprowadzono na 
majdan i zaczęła się egzekucja, a ściślej mówiąc rzeź. 
‘Tak wylana niewinna krew wielu tysięcy woła o pomstę 
do Boga’ – rozpaczał w swoim Pamiętniku Albrycht 
Stanisław Radziwiłł.

4 czerwca 1133 – Papież Innocenty II wydał bullę 
Sacrosanta Romana, która potwierdzała prawa 
zwierzchnie arcybiskupstwa magdeburskiego nad koś-
ciołem polskim i planowanymi diecezjami pomorskimi.

4 czerwca 1294 – Litwini pod wodzą księcia Witene-
sa dotarli do Łęczycy, gdzie spalili gród wzniesiony 
jeszcze przez Bolesława III Krzywoustego w czasie za-
targów ze Zbigniewem.

4 czerwca 1413 – Książę mazowiecki Janusz I Starszy 
potwierdził i rozszerzył prawa miejskie Warszawy.

4 czerwca 1652 – Sarmacki Katyń – Powstanie 
Chmielnickiego: drugi dzień mordu na około 8000 pol-
skich jeńców pojmanych po bitwie pod Batohem.

4 czerwca 1745 – Wojna o sukcesję austriacką: zwy-
cięstwo wojsk pruskich nad austriacko-saksońskimi               
w bitwie pod Dobromierzem (Hohenfriedebergiem).

4 czerwca 1752 – Biskupi Wojciech Stanisław Leski                    
i Fabian Franciszek Pląskowski koronowali koronami 
papieskimi figurę Matki Boskiej Łąkowskiej w kościele 
klasztoru franciszkanów w Łąkach Bratiańskich.

4 czerwca 1926 – MASON Ignacy Mościcki został za-
przysiężony na urząd prezydenta RP.

4 czerwca 1943 – Niemcy dokonali brutalnych pacy-
fikacji wsi Krajno Pierwsze w powiecie kieleckim i Na-
siechowice w powiecie miechowskim w Małopolsce.

4 czerwca 1979 – Papież Jan Paweł II odprawił mszę 
św. na Jasnej Górze w Częstochowie.

4 czerwca 1989 – Pierwsze po II wojnie światowej 
częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne 
do Senatu. 

4 czerwca 1989 - Miażdżące zwycięstwo odniósł 
obóz „Solidarności” ... (oszukano Polaków z Solidarno-
ści powstałej 17 sierpnia 1980 r w Gdańsku. Oni to na-

śladowcy Solidarności z 13 grudnia 1913 r., gdy w Mos-
kwie połączyło się 60 zakładów pracy i założyli ich 
SOLIDARNOŚĆ .

1992 – Sejm RP odwołał w nocy z 4/5 czerwca mniej-
szościowy rząd MASONA Jana Olszewskiego (tzw. noc 
teczek).

4 czerwca 774 – Karol Wielki zdobył Pawię.
4 czerwca 1039 – Henryk III Salicki został królem 

Niemiec.
4 czerwca 1055 – Papież Wiktor II zwołał synod we 

Florencji.
4 czerwca 1133 – Król Niemiec Lotar III został koro-

nowany w Rzymie na cesarza przez papieża Innocente-
go II.

Król Niemiec Lotar III - DZIADEK Henryka Lwa ...
przodek 3. i 4. Polskiej Królowej Polski  

4 czerwca 1365 – Cesarz Karol IV Luksemburski ko-
ronował się w Arles na króla Burgundii.

4 czerwca 1719 – III wojna północna: zwycięstwo 
floty rosyjskiej nad flotą szwedzką w bitwie morskiej 
pod Ozylią.

4 czerwca 1792 – George Vancouver przyłączył do 
korony brytyjskiej tereny wokół Puget Sound w dzisiej-
szym stanie Waszyngton na zachodnim wybrzeżu 
USA.

4 czerwca 1796 – I koalicja antyfrancuska: zwycię-
stwo wojsk francuskich nad austriackimi w bitwie pod 
Altenkirchen.

4 czerwca 1802 – Król Sardynii Karol Emanuel IV ab-
dykował na rzecz swego brata Wiktora Emanuela I.

4 czerwca 1814 – Król Francji Ludwik XVIII nadał Kar-
tę Konstytucyjną.

4 czerwca 1917 – We Francji została utworzona Ar-
mia Polska od koloru mundurów nazywana Błękitną 
Armią.

4 czerwca 1945 – TEOZOF zdarajca katolickich Pola-
ków, Gen. Tadeusz Bór-Komorowski nadał, na cześć 
gen. Stanisława Maczka, miastu Haren (Dolna Sakso-
nia) w polskiej strefie okupacyjnej w Niemczech nową 
nazwę Maczków, która obowiązywała aż do 1948 
roku.

4 czerwca 1870 – Maria Elżbieta Hesselblad, szwedz-
ka zakonnica, założycielka Zakonu Najświętszego Zba-
wiciela Świętej Brygidy, błogosławiona (zm. 1957)

4 czerwca 1887 – Józef Trynidad Rangel, meksykań-
ski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony 
(zm. 1927)

4 czerwca 1952 –  ur. Bronisław MARIA Komorow-
ski, polski polityk, minister obrony narodowej, marsza-
łek Sejmu, prezydent RP

4 czerwca 800 – zmarła Luitgarda, królowa Fran-
ków (ur. ?)
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4 czerwca 1039 – zmarł Konrad II, król Niemiec, 
Święty Cesarz Rzymski (ur. ok. 990)

4 czerwca 1102 – zmarł wnuk Bł. Królowj Rychezy 
Władysław I Herman, książę Polski (ur. ok. 1043)

4 czerwca 1257 – zmarł Przemysł I, książę wielkopol-
ski  i poznański (ur. 1220/1221)

4 czerwca 1304 – zmarł Sambor, książę rugijski (ur. 
ok. 1267)

4 czerwca 1410 – zmarła Małgorzata Luksemburska, 
królewna czeska (ur. 1373)

4 czerwca 1608 – zmarł Franciszek Caracciolo, wło-
ski duchowny katolicki, współzałożyciel Kanoników 
Regularnych Mniejszych, święty (ur. 1563)

4 czerwca 1789 – zmarł prawnuczek Polskiej Królo-
wej Opalinskiej-Leszczyńskiej .. Ludwik Józef Burbon, 
delfin Francji (ur. 1781)

4 czerwca 1872 – zmarł Stanisław Moniuszko, polski 
kompozytor (ur. 1819)

4 czerwca 1902 – zmarł Aleksander Kazimierz Bereś-
niewicz, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy 
żmudzki, biskup kujawsko-kaliski (ur. 1823)

4 czerwca 1904 – zmarła Maria, księżniczka hano-
werska (ur. 1849)

4 czerwca 1909 – zmarł Apolinary Wnukowski, pol-
ski duchowny katolicki, biskup płocki (ur. 1848)

4 czerwca 1941 – zmarł Wilhelm II Hohenzollern, 
ostatni król Prus i cesarz Niemiec (ur. 1859)

4 czerwca 1942 – zmarł Reinhard Heydrich, niemie-
cki dygnitarz nazistowski (ur. 1904)

4 czerwca 1942 w Dachau zamęczono Ks. Antonie-
go Zawistowskiego z Lublina , (ur. 1882)

4 czerwca 1943 – Franciszek Pianzola, włoski du-
chowny katolicki, błogosławiony (ur. 1881)

Życiorysy 

Bł Maria Elżbieta Hesselblad, (ur. 4 czerwca 1870                 
w Fåglaviku w Szwecji, zm. 24 kwietnia 1957 w Rzymie) 
– szwedzka brygidka (O.SS.S), założycielka Zakonu 
Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy w Rzymie,

Urodziła się w luterańskiej rodzinie. Mając 18 lat wy-
emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Pracowała 
jako pielęgniarka w szpitalu na Manhattanie. Za spra-
wą jezuity J. G. Hagena (1847-1930) nawróciła się na 
katolicyzm i w 1904 roku udała się do Rzymu. 25 marca 
1904 r dzięki pozwoleniu pierwszego Polskiego papie-
ża Piusa X, przywdziała habit i osiedliła się w domu św. 
Brygidy Szwedzkiej tymczasowo zajmowanym przez 
karmelitanki.

W 1911 roku założyła nowe odgałęzienie zakonu 
brygidek w Rzymie, Zakon Najświętszego Zbawiciela 
Świętej Brygidy. W czasie II wojny światowej uratowa-
ła życie wielu Żydom i innym prześladowanym przez 
hitlerowców, zapewniając im schronienie.Zmarła ma-
jąc 86 lat w opinii świętości. Beatyfikowana 9 kwietnia 
2000 roku.

Bł Józef Trynidad Rangel, h (ur. 4 czerwca 1887                 
w Dolores Hidalgo, zamordowany 25 kwietnia 1927                   
w Rancho San Joaquín [Sakrament święceń przyjął                  
13 kwietnia 1919 roku. Gdy nasiliło się w Meksyku prze-
śladowanie Kościoła przez antychrześcijańską dyktatu-
rę, Józef został w kraju i potajemnie sprawował litur-
gię w Rincón. Został aresztowany 22 kwietnia 1927 
roku i sprowadzony do León. Po 3 dniach rozstrzelano 
go wraz z Andrzejem Solą Molistem i Leonardem Pere-
zem Lariosem-beatyfikowany w grupie trzynastu mę-
czenników meksykańskich w dniu 20 listopada 2005 
roku.

Bł. Ks Antoni Zawistowski (ur. 10 listopada 1882                   
w Święcku-Strumiany na Podlasiu, zm. 4 czerwca 1942 
w Dachau) 

Prorektor (1918-1929) i wykładowca teologii Metro-
politalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, 
aresztowany w listopadzie 1939 i uwięziony w hitle-
rowskim obozie koncentracyjnym Dachau. 

Zmarł w obozie z wycieńczenia.
Współwięźniowie zapamiętali jego słowa:
„Jesteśmy tu za wiarę, Kościół i Ojczyznę; za tę 

sprawę świadomie oddajemy życie”
Beatyfikowany 13 czerwca 1999 r .

Bł. ks. Franciszek Pianzola, Francesco Pianzola (ur. 5 
października 1881 w Sartirana Lomellina, zm. 4 czerw-
ca 1943 w Mortarze) założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Niepokalanej Królowej Pokoju i diecezjal-
nego stowarzyszenia Oblatów Niepokalanej.

Franciszek Pianzola urodził się 5 października 1881 
roku w Sartirana Lomellina. Zanim został kapłanem 
ewangelizował w północnych Włoszech robotników 
na polach ryżowych. Został założycielem Zgromadze-
nia Sióstr Misjonarek Niepokalanej Królowej Pokoju, 
jak również diecezjalnego stowarzyszenia Oblatów 
Niepokalanej. Zmarł 4 czerwca 1943 roku w opinii świę-
tości. Został beatyfikowany 4 października 2008 r

Luitgarda (zm. 4 czerwca 800) – królowa Franków,
W 796r ., po śmierci Fastrady została piątą żoną Ka-

rola Wielkiego. W 800 wraz z mężem i pasierbami Lu-
dwikiem i Karolem wyruszyła na wyprawę za Alpy, za-
chorowała i trzy dni później zmarła. Królowa uchodziła 
za najpiękniejszą z żon Karola i najbardziej przez niego 
ukochaną

Praprawnuk Ottona I Konrad II (Konrad Starszy) ..
tak jak w Polsce młodszy od niego 16 lat „Kazimierz 
Odnowiciel”

Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 
19 marca 1058 w Poznaniu) władca Polski w latach 
1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.

*   *   *   
Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 

1102) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w la-
tach 1079-1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela             
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i jego żony Dobroniegi.Władzę objął po wygnaniu bra-
ta, króla Bolesława Szczodrego... zawarł pokój z Cze-
chami i wznowił uległość wobec Świętego Cesarstwa, 
wyrażoną niepodejmowaniem starań o koronę królew-
ską oraz popieraniem go w sporze z papieżem. Dążył, 
wraz z wojewodą Sieciechem, do wzmocnienia autory-
tetu monarchy i zapobieżeniu potencjalnej interwencji 
ze strony Czech i Niemiec. Wkrótce jednak w ręce pala-
tyna przeszła faktyczna władza w państwie. Wobec 
sprzeciwu możnych, wrogo nastawionych do wszech-
władzy Sieciecha, książę został zmuszony do jego od-
dalenia i podziału państwa między swoich synów: Zbi-
gniewa (otrzymał Wielkopolskę, Kujawy, ziemie 
sieradzką i łęczycką) i Bolesława (przypadły mu                      
w udziale Śląsk i Małopolska) w 1097 roku. Herman do 
śmierci (1102) zachował jedynie Mazowsze i władzę 
zwierzchnią.

Przemysł I (ur. 4 czerwca 1221 w Trzebnicy, zm.                    
4 czerwca 1257 w Poznaniu), książę wielkopolski w la-
tach 1239-1247 (współrządy z bratem), (według niektó-
rych historyków w latach 1239-1241 tylko książę na Uj-
ściu), 1247-1249 w Poznaniu i Gnieźnie, 1249-1250                    
w Poznaniu i Kaliszu, 1250-1253 w całej Wielkopolsce, 
1253-1257 w Poznaniu.latach 1254-1255 Przemysł I usiło-
wał nawiązać cieplejsze stosunki z Brandenburgią, do 
czego miało przyczynić się małżeństwo jego córki Kon-
stancji z synem margrabiego Jana – Konradem (zawar-
te dopiero po śmierci księcia w 1260 roku),  

W 1253 władca Wielkopolski dokonał lokacji swojej 
stolicy – Poznania na lewym brzegu Warty na prawie 
magdeburskim Lokowanie miasta wspólnie z Bolesła-
wem Pobożnym powierzył Tomaszowi z Gubina.Roz-
począł również wznoszenie zamku królewskiego na 
górze Przemysła.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_
Poznaniu

8 maja 1254 roku Przemysł I wziął udział w ogólno-
polskim zjeździe książąt piastowskich odbytym w Kra-
kowie z okazji kanonizacji św. Stanisława (obecni tam 
byli: Bolesław Pobożny, Kazimierz I kujawski, Siemowit 
I mazowiecki, Władysław opolski i gospodarz Bolesław 
V Wstydliwy). Nawiązane tam przyjazne kontakty przy-
dały się już rok później, kiedy książę gdański Mściwój II, 
opanował na skutek zdrady gród w Nakle. Toczona 
wówczas wojna nie przyniosła jednak sukcesu i dopie-
ro po zapłaceniu przez Przemysła I okupu 500 grzy-
wien srebra Nakło powróciło w 1256 roku do Wielko-
polski. Przemysł I zmarł 4 czerwca 1257 w Poznaniu 
Został pochowany w tutejszej katedrze. Z małżeństwa 
Elżbietą pozostawił pięcioro dzieci:

Konstancję (1245 lub 1246 - 8 października 1281) póź-
niejszą żonę Konrada, margrabiego brandenburskiego, 
Eufrozynę (? - 17 lutego 1298) ksienię w klasztorze                   
w Trzebnicy, Annę (1253 - po 26 czerwca 1295) mniszkę 
w Owińskiej, później ksienię, Eufemię (1253 - 5 września 
1298) mniszkę u klarysek we Wrocławiu, Prawnuk św 
Jadwigi  Król Przemysła II (urodzonego już po jego 

śmierci - 14 października 1257 - 8 lutego 1296, króla pol-
skiego w latach 1295-1296.  

Księstwo poznańskie do czasu osiągnięcia przez 
Przemysła II pełnoletniości objął jego brat Bolesław 
Pobożny - PRAPRADZIADEK KRÓLOWEJ Jadwigi. Jego 
portret znajduje się na zworniku sklepiennym z Kościo-
ła Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Po-
cieszenia w Poznaniu, który znajduje się obecnie w Mu-
zeum Historii Miasta Poznania w poznańskim ratuszu.

Opinia o księciu przekazana w Kronice Wielkopol-
skiej:

Był więc ten książę młody wiekiem, miał (bowiem) zale-
dwie 36 lat, lecz dojrzały ze względu na (swój) charakter, 
sposób życia i postępowanie, (toteż) w licznych okolicznoś-
ciach cieszył się wielką i zadziwiającą łaską Boga.  

Był człowiekiem najwstydliwszym wśród duchow-
nych i świeckich. Nikt nie słyszał nigdy z ust jego słowa 
brzydkiego lub sprośnego. Wcale nie umiał gniewać się; 
a jeżeli niekiedy ktoś pobudzał go do gniewu, nigdy nie 
mógł poznać się na nim, czy się gniewa,a to z powodu 
pogodnego oblicza jego, które każdemu okazywał. Za-
wsze gotów był nakłonić ucha swego dla wielkiego i ma-
łego, do ubogiego i bogatego i serdecznie wysłuchiwał 
ich, gdy mówili do niego. Rzetelnie też, jeśli mógł, zała-
twiał ich sprawy. Wśród książąt polskich mego czasu był 
najłagodniejszy, opanowany i pokorny,pojednawczy i ła-
skawy, pobożny i żarliwy w szczerym miłowaniu Boga                 
i ludzi. Z nikim nie chciał się spierać, chyba że ktoś wtar-
gnął mu na jego ziemie; wtedy bronił się jak mógł. W cią-
gu swego życia obwarował swój kraj ze wszystkich stron 
pokojem,przez zjednywanie sobie sąsiednich książąt 
jako przyjaciół nie mieczem, lecz mądrością, której uży-
czył mu Jezus Chrystus i której zawsze przestrzegał. Nie 
chciał zajmować obszaru żadnego księcia, lecz raczej 
pragną pokoju ze wszystkimi ludźmi. Był bardzo poboż-
ny. Nigdy nie opuszczał, gdy mógł służby Bożej. Rozko-
szował się pięknym śpiewem. W miarę możności odpra-
wiał godzinki o chwalebnej Pani i otaczał ją największą 
czcią. I to było u niego godne podziwu, że gdy nocną porą 
kładł się do łóżka i nieco pokrzepił się snem, gdy inni my-
śleli, że śpi całą noc, on wstawał, czasem o północy, cza-
sem wcześniej i siedząc ze świecą pod swoją kotarą trzy-
mał psałterz i czytał niektóre psalmy i modlitwy, które 
umiał lub mógł mieć pod ręką; a czynił to często i chętnie. 
Pychą gardził, pijaństwa zupełnie unikał. Jadł umiarko-
wanie, miodu przez wiele lat nie pił, lecz piwo i wino. 
Było ono tak rozcieńczone, że ledwie miało smak wina. 
Kąpieli przez dobre cztery lata przed śmiercią nie używał. 
W każdym Wielkim Poście, jak mówiono, pod innymi sza-
tami nosił włosiennicę, i to potajemnie. Ja Baszko, ku-
stosz poznański, widziałem, że po jego śmierci pewien 
kapłan nosił tę włosiennicę, a była bardzo gruba. Boga 
bardzo miłował, a święty Kościół czcił i uwielbiał. I brał w 
obronę całe (świeckie) duchowieństwo, a także wszyst-
kich zakonników miał w wielkim poważaniu i dosyć czę-
sto przyjmował ich wielkim uszanowaniu na swoim dwo-
rze ... Oby Bóg duszę jego umieścić raczył w królestwie 
niebieskim, a Jezus Chrystus tam go wprowadził. Amen  
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Przemysł I był najstarszym synem Władysława Odo-
nica i Jadwigi, która była córką Mściwoja I, namiestnika 
Gdańska. Ojciec Przemysła I Władysław Odonic naka-
zał bardzo gruntownie wykształcić syna,

Dziadek Przemysława I Odon (Odo) poznański 
(wielkopolski, Mieszkowic) (urodzony pomiędzy 1141              
a 1149 – zmarł 20 kwietnia 1194), książę poznański 
1177/79-1182, książę w południowej Wielkopolsce 
1177/79-1194, książę kaliski w latach 1193–1194.Odon był 
najstarszym synem księcia wielkopolskiego Mieszka 
Starego i jego pierwszej żony Elżbiety węgierskiej.

Pradziadek Przemysława – Praprawnuk Ryczezy –
Mieszko III Stary (wielkopolski) (ur. między 1122 a 1125, 
zm. 14 marca 1202 w Kaliszu.

Dziadek Przemysława I.
Mściwój I gdański (Mszczuj, Syn Sobiesława I z dy-

nastii Sobiesławiców... miał umrzeć w 1220 r. W 1248 r. 
jego syn Świętopełk oświadczył, iż przez 12 lat opieko-
wał się bratem Samborem, po czym wydzielił mu dziel-
nicę. Po śmierci brata Sambora I około 1205 został mia-
nowany, przez ówczesnego księcia krakowskiego 
Władysława Laskonogiego, księciem/namiestnikiem 
gdańskim.

Przemysł praprawnuk Bolesława Chrobrego  I.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_I

8 czerwca
Święta Jadwiga Królowa
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-08a.php3

15 czerwca 2015  Hamburg 
Dziś proszę o wsparcie dla naszej Ojczyzny  Bł Jolantę, 

praprababcię św Jadwigi Królowej, wychowującą Króla 
Polski Przemysława II i jego córkę Królowę Polski Ryksę.

Jolanta była wzorową żoną Bolesława Pobożnego 
- brata Przemysława I (zięcia św Jadwigi (wnuczki Ja-
dwigi Wittelsbach z Dachau) i Henryka Brodatego (po-
tomka 1. Polskiej Królowej Rychezy. 

 W roku 1257 zmarł książę  Przemysł I, prawem spad-
ku całe jego dziedzictwo przeszło pod panowanie 
męża Jolanty Bolesława.

 Kochający książę Bolesław wciągał do swoich rzą-
dów także bł. Jolantę. W dokumentach podpisuje się 
sformułowaniem „umiłowana małżonka, pani Jolan-
ta”. Książę okazał się dobrym opiekunem Kościoła. 
Sprowadził razem z Jolentą  franciszkanów do Kalisza, 
Gniezna, Obornik, Pyzdr i Śremu; uposażył w trzy wsie 
klaryski w Zawichoście, gdzie ksienią była wówczas bł. 
Salomea; powiększył także uposażenie cystersek                     
w Ołoboku i benedyktynów w Mogilnie.

Po śmierci męża w kwietniu 1279 r. i szwagra, męża 
św. Kingi, Bolesława Wstydliwego, zwolniona już od 
obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać się wy-
łącznie zbawieniu własnej duszy. Wraz z siostrą Kingą 
wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Po 
śmierci Kingi przeniosła się w 1284 r. do klarysek                            
w Gnieźnie,  gdzie zmarła w opinii świętości dzień                   

17 czerwca 1298 roku. Jej grób zasłynął wkrótce łaska-
mi i cudami i stał się miejscem pielgrzymek.

http://ruda_parafianin.republika.pl/swi/j/jolanta.htm
http://kosciol.wiara.pl/doc/490836.Klaryska-z-krolewskie-

go-rodu-bl-Jolanta

15 czerwca 1305 urodziła się córka Polskiej Królowej 
z Poznania Ryksy wychowywanej w Owińskach, wnucz-
ka Króla Polski z Poznania Przemysława II,

Agnieszka Przemyślidka 
http://mariateresa.pl/artykuly/294-15-czerwca-1305-agniesz-

ka-przemylidka-corka-polskiej-krolowej-ryksy-z-poznania-

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko  beatyfikowany 6 czerwca 
2010 roku w Warszawie. 

Wojciech Edward Leszczyński zabrał głos na IV Kon-
gresie „Społeczne Panowanie Chrystusa Króla” w Po-
znaniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=rWvrGCH3xEA
Przez Pana Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego do-

wiedziałam się o nieznanym mi Patronie Polski Bł. Bi-
skupie Gniezna i Poznania Bł. Bogumile 

http://mariateresa.pl/artykuly/288--10-czerwca-b-bogumi-
patron-polski-

Zapomniana Polska Królowa 1513-1515 
Barbara Zápolya w Poznanu urodziła córkę, utrata 

Smoleńska 
http://mariateresa.pl/artykuly/292-krolowa-polski-krolo-

wa-polski-barbara-zapolya-i-strata-smoleska-

6 czerwca 2015 Poznań
Hrabia polski Aleksander Pruszyński przekazał mi 

ważną publikację 
https://www.youtube.com/watch?v=T71oBaEkZCQ
zaproszony zostałem na kongres „Dla społecznego 

panowania Chrystusa Króla” w sprawie Intronizacji 
Chrystusa na Króla Polski, co uważam za sprawę prio-
rytetową dla Ojczyzny, zarówno Polski jak i Białorusi,                  
a dla popularności tej sprawy wydałem konkretnie 500 
dolarów kanadyjskich. Dodam, że gdy król Jan Kazi-
mierz w katedrze lwowskiej w 1656 r. intronizował 
Matkę Chrystusa na Królową Polski, Jej władanie miało 
dotyczyć całej  I Rzeczpospolitej, czyli też dzisiejszej Li-
twy, Białorusi i Ukrainy.

http://www.goniec.net/goniec/teksty/aleksander-graf-pru-
szynski.html

Nadesłała: Maria Teresa Tuszyńska-Thrun 
www.mariateresa.pl, www.ojczyzna.pl 
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Czerwiec kojarzy się nieodparcie z   przedwakacyjnym 
słońcem, końcówką roku szkolnego oraz 

Uroczystością Bożego Ciała. Każdy katolik powinien 
jednak pamiętać także o tym, że w czerwcu Kościół 
ofiarowuje nam Nabożeństwo ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Dlaczego warto w nim 
uczestniczyć?

 Czerwiec z Najświętszym Sercem Jezusowym. 
Poznaj 7 sposobów na uczczenie Go!  

 
 W samym centrum chrześcijańskiego przesłania 

znajduje się miłość – poprawnie rozumiana jest ona 
de facto całym przesłaniem Kościoła. W chrześcijań-
skiej miłości chodzi bowiem o umiejętność złożenia 
ofiary z samego siebie, tak dla Boga jak i dla innych 
ludzi. Im dłużej studiujemy dzieje chrześcijaństwa 
tym bardziej zaczynamy sobie zdawać sprawę, iż 
Ewangelia skupia się nie tyle na miłości człowieka do 
Boga, ale na miłości Jego do nas. Z tego właśnie po-
wodu Kościół zdecydował się poświęcać każdy czer-
wiec na przypominanie o głębi Boskiej miłości. Otrzy-
maliśmy też narzędzie do tej miłości kultywowania: 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 
Papież Leon XIII uważał to nabożeństwo za „naj-

bardziej wypróbowaną formę religijności”, za „sku-
teczne lekarstwo dla uleczenia chorób naszych cza-
sów”, które dzisiaj o wiele szerzej i ostrzej atakują                    
i rujnują pojedynczych ludzi i całe społeczeństwa. „To 
jest nabożeństwo, które doradzamy wszystkim, bo 
wszystkim ono przyniesie pożytek” – dodawał. W jaki 

Czerwiec z Najświętszym Sercem Jezusowym. 
Poznaj 7 sposobów na uczczenie Go!
Aktualizacja: �0��-06-� �:�� am

więc sposób możemy czcić Najświętsze Serce Chrystu-
sowe?

 
1. Poświęcenie się Najświętszemu Sercu
 
Poprzez Najświętsze Serce Pana Jezusa realizuje się 

głębia Bożej miłości i poświęcenia dla człowieka. 
Chrystus wszak nie tylko ofiarował nam siebie całko-
wicie na Krzyżu, ale także udowadnia nam naszą mi-
łość nadal, każdego dnia, podczas Najświętszej Ofiary 
Mszy Świętej.

 
Tak więc Chrystus po raz kolejny ofiarowuje nam 

swoje serce, każdego dnia na nowo, a jedyną rzeczą ja-
kiej oczekuje w zamian, jest ofiarowanie Jemu naszych 
serc. Najpiękniejszą drogą ku temu jest ofiarowanie się 
Jego Najświętszemu Sercu. Akt osobistego poświęcenia 
się Najświętszemu Sercu Jezusowemu znajdziemy we 
wszystkich dobrych modlitewnikach, a także w Interne-
cie. Pozostaje tylko pobożnie go odmówić i ze wszyst-
kich sił starać się żyć zgodnie z jego treścią.

 
2. Intronizacja Pana Jezusa
 
Ważnym aspektem nabożeństwa do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa jest rozpoznanie i zaakceptowanie 
autorytetu Jezusa Chrystusa w każdym aspekcie na-
szego życia. Nasz Zbawiciel jest prawdziwym Królem, 
nie tylko Królem Kościoła, ale i Królem naszych rodzin 
i społeczeństwa w ogóle. Doskonale ten fakt obrazuje 
przepiękna Tradycja przedstawiania Najświętszego 
Serca na tronie.
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Ale Pan Jezus domaga się od nas nie tylko uczynie-
nia zeń Króla naszych serc, ale także Króla naszego 
kraju. Chciał, by uczynić to publicznym aktem. Do tej 
pory nikt jednak się na to nie zdecydował – naszym 
obowiązkiem jest więc nie tylko modlitwa, by taki akt 
się dokonał, ale i działać na rzecz realizacji prośby 
Chrystusa. By o niej nie zapomnieć, warto powiesić   
w swoim domu obraz Najświętszego Serca!

 
3. Wynagradzanie Najświętszemu Sercu
 
Imię Pana Jezusa jest regularnie znieważane, nie tyl-

ko w prywatnych rozmowach, ale również coraz częś-
ciej w przestrzeni publicznej. Każde bluźnierstwo jest 
ponowny ciosem w tak miłujące nas Serce. Aby poka-
zać naszą miłość do Niego, powinniśmy również mod-
lić się słowami wynagradzania Sercu Jezusowemu.

 
Sam Pan Jezus podał trzy sposoby wynagradzania 

Jego Najświętszemu Sercu. Prosił by: często przyjmo-
wać Komunię Świętą w intencji wynagrodzenia, 
zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, prosił o  modli-
tewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby to-
warzyszyć Chrystusowi w Jego śmiertelnym smutku 
na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzesz-
ników, a także o oddawanie czci obrazowi Serca Jezu-
sowego.

 
4. Pierwsze piątki
 
Kiedy nasz Zbawiciel ukazał się świętej Małgorza-

cie i wyjawił prośbę o ustanowienie nowego Nabo-
żeństwa, zażądał także uczęszczania na Mszę Świętą, 
do sakramentu spowiedzi oraz przyjmowania Eucha-
rystii w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć mie-
sięcy z rzędu. W piątki wspominamy przecież Mękę                
i Śmierć Pana Jezusa.

 
Cóż, liczni katolicy są dziś zabiegani i tłumaczą 

swoją słabnącą pobożność brakiem czasu i dobrej or-
ganizacji. Czy nie warto jednak sięgnąć, nawet w tej 
chwili, po swojego smartfona i ustawić w nim przypo-
mnienie na najbliższe dziewięć pierwszych piątków 
miesiąca?

 
5. Częsta modlitwa
 
Modlitwa jest oddechem życia duchowego i pod-

stawowym sposobem w jaki możemy wzrastać w mi-
łości do Boga i bliźniego. Zwrócenie się do Najświęt-
szego Serca stanowi doskonały sposób na modlitwę, 
na odwołanie się do miłości i miłosierdzia Pana Jezu-
sa. Modlitwa do Najświętszego Serca może być tak 
długa jak nowenna lub litania, czy tak prosta jak spon-
taniczne westchnienie „Najświętsze Serce Pana Jezu-
sa, zmiłuj się nad nami.

 6. Naśladowanie miłości Serca Jezusowego
 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca ma na celu 

nie tylko uzyskanie łask, ale powinno również zainspi-
rować w czcicielach próby naśladowania tej niezwy-
kłej postawy, jaką jest nieustanna miłość Boga do 
człowieka. Nasze modlitwy mogą okazać się niewy-
starczające, jeśli w codziennym życiu nie będziemy 
próbować ofiarowywać daru z samych siebie innym, 
naśladując przy tym ofiarną miłość Chrystusa.

 
Naśladowanie Najświętszego Serca zaczyna się 

oczywiście od umiłowania Chrystusa i gotowości po-
święcenia się dla Niego. Ale pobożny człowiek musi 
także wykazywać się postawą miłości do innych ludzi, 
spotykanych każdego dnia, nawet tych, za którymi 
nie przepadamy.

 
7. Działalność misyjna
 
Z punktem szóstym, przekazywaniem miłości in-

nym ludziom, wiąże się także punkt siódmy – dziele-
nie się naszą wiarą z tymi, którzy mogli od niej odejść, 
lub tymi, którzy nigdy nie mieli okazji usłyszeć Dobrej 
Nowiny. W dzisiejszym świecie sporo jest też osób, 
które imię Chrystusa słyszały, ale nie otrzymały łaski 
pojęcia kim On jest. Musimy więc, w imię Najświęt-
szego Serca dawać świadectwo całemu światu, że Pan 
Jezus jest naszym królem, któremu chcemy ofiarnie 
służyć. Za każdą cenę.

 
PODSUMOWANIE
 
Gdy w czerwcu zasypiasz, lub z niecierpliwością 

wiercisz się podczas wygłaszania ogłoszeń parafial-
nych, gdyż na zewnątrz czeka na Ciebie piękne słoń-
ce, uczyń mocne postanowienie. Posłuchaj ogłoszeń                
i dowiedz się, o której godzinie w Twojej parafii od-
prawiane jest Nabożeństwo Czerwcowe. Przyjdź – to 
tylko około pół godziny. A możesz zanurzyć się w Bo-
żej miłości.  

 
 malk

 
Opracowano na podstawie: catholicgentleman.net
 
Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-06-01)
 
http://www.bibula.com/?p=81727
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Miesięcznik „Egzorcysta” alarmuje:
Oddawanie duszy diabłu 
w podręcznikach VI klasy....
O zgrozo!...
Szatańskie plany niszczenia!

Miesięcznik Egzorcysta na swoim profilu poinformował                      
o strasznym zagrożeniu w podręcznikach dla kl VI
https://www.facebook.com/MiesiecznikEgzorcysta?fref=ts
http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/09/17/bi-
jemy-na-alarm-w-podreczniku- do-klasy-vi-uczniowie-w-za-
mian-za-zdrowie-oddaja-diablu-dusze/
Kto jest odpowiedzialny za nauczanie w 6. klasie podsta-
wówki oddawania duszy szatanowi?.
Czy Rodzice wiedzą, czego uczą się ich dzieci? 

Przekaż dalej
  
Treść czytanki pod nadanym przez nas tytułem: 
W zamian za zdrowie oddaj diabłu duszę
 
Tego wieczoru diabełek siedział pod sosną. Właśnie zjadł kil-
ka okruchów ciasteczka, które dał mu piekarz.
Zaczął nasłuchiwać – w pobliżu płakała jakaś dziewczynka. 
Diabełek postanowił ją namówić, by oddała mu duszę. Pod-
szedł do niej.
- Jesteś taka smutna. W zamian za twoją duszyczkę obdarzę 
cię wszystkim co zechcesz.
- Mój braciszek jest chory, cały czas leży w łóżku, a lekarz nie 
daje nadziei.
Uzdrów go, a oddam ci duszę i pójdę z tobą choćby do same-
go piekła.
Diabełek wymamrotał zaklęcie. Zaszumiały drzewa…
- Braciszku! Wyzdrowiałeś! Masz zdrowe nóżki! Możesz cho-
dzić ! ......
To nie jedyna czytanka o diable w tej książce. Na następnej 
stronie  znowu diabeł –  tym razem spaceruje gdzieś z Kry-
styną (sfotografowaliśmy tę książkę w księgarni) -
 
Przekaż dalej
 
GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe......
Nie na darmo mówią, że najciemniej pod latarnią.

Boże, 
jestem członkiem Rady Sekcji Oświaty i Wychowania  
Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność –
chciałabym ten temat przedstawić na najbliższych zebra-
niach.
 

(imię i nazwisko znane redakcji)

Oddawanie duszy diabłu w podręcznikach VI klasy!
Opublikowano 17  Wrzesień 2014 by wobroniewiary

KOMENTRAZ REDAKCJI:
W Wielkim Poście 1872 roku Matka Boża powiedziała 
do świątobliwej Wandy Malczewskiej:

Zbliżają się przewrotne czasy, wasza Ojczyzna będzie 
wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale ją opanują 
wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą 
wziąć w swe ręce młodzież szkolną, dowodziż będą, że 
religia w szkołach niepotrzebna [...], bo ogranicza samo-
dzielność myślenia. Krzyże i obrazy religijne z sal szkol-
nych będą chcieli usunąć, aby te chrześcijańskie wizerun-
ki nie drażniły Żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary, 
zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. 
*Jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci 
przywróconą Ojczyznę*.[...] 

Niech ojcowie i matki protestują przeciwko usuwa-
niu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko na-
uczycielom dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwy-
znaniowej. Nauka bez wiary nie zrodzi świętych ani 
bohaterów narodowych, zrodzi szkodników. Módl się               
o dobrą chrześcijańską szkołę.

*   *   * 
Natura nie znosi próżni. Jeśli rodzice nie zawlaczą 

skutecznie o Boga w szkole, jak śpiewają w pieśni „My 
chcemy Boga”, to z powodu bezczynności katolików 
do szkoły coraz bradziej będzie wchodził diabeł.

Przypomnijcie sobie przypowieść o wypędzonym 
złym dychu. Gdy dom po wyrzuceniu złego ducha nie 
został wypęłniony duchem dobrym lecz pozostał pu-
sty, wówczas złe duchy powróciły do niego z jeszcze 
większą siłą.

Wypędzenie zła nie zabezpiecza przed jego powro-
tem z większą siłą, jeśłi zło nie zostanie zastąpione do-
brem.

Bezczynni katolicy będą temu winni, bo Bóg daje 
siłę do zwycięstwa. Trzeba tylko we wprowadzaniu do-
bra dać z siebie wszystko.
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Królowa Polski z Rokitna  (Bledzewska) 
Królowa Polski /upload.wikimedia.org

Szczęśliwe narody, które mają taką historię, jak   
Polska, szczęśliwszego od was nie widzę  państwa,  
–  gdyż wam jedynym zechciała być Królową Mary-
ja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście 
niewymowne – obyście to tylko zrozumieli sami.

(papież Innocenty XII  do hetmana Stanisława Jabło-
nowskiego)

Maryja Królowa Polski

Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje 
samego narodu. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była 
zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku 
ojczystym to pieśń Bogarodzica. 

Pełne jednak upowszechnienie i unarodowienie 
kultu Matki Bożej przypada na epokę Wazów. 

Zanim jednak w katedrze lwowskiej padły uroczy-
ste słowa Jana Kazimierza,   oddającego   koronę   pol-
ską   Maryi,   Najświętsza Panna sama ogłosiła się Kró-
lową Polski.

Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu 
sławny ze swej świętości jezuita, o. Giulio Mancinelli.  
Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepo-
kalanej i świętych polskich. 

8 maja 1610 r. w Krakowie – Najświętsza Maria Panna 
ogłosiła się KRÓLOWĄ POLSKI
Opublikowano Maj �, �0�� by emjot

14 sierpnia 1608 r.  – w wigilię Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, ukazała mu się Maryja z Dzie-
ciątkiem Jezus.  U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. 
O. Juliusz nigdy nie widział Matki Bożej w tak wielkim 
majestacie. Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem, jakim 
jeszcze nikt Jej nie uczcił. 

Wtedy Maryja powiedziała:
– Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? – Ja 

to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla 
niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie 
płoną jego synowie. 

W krótkim czasie potem, za pozwoleniem swych 
przełożonych, którzy objawienie to zbadali,  o. Manci-
nelii przekazał tę radosną wiadomość ks. Piotrowi 
Skardze i jezuitom w Polsce.  Oni z kolei donieśli o tym 
królowi.

*  *  *
Juliusz miał już 72 lata, kiedy objawiła mu się Mat-

ka Boża, lecz pomimo swego podeszłego wieku posta-
nowił odwiedzić ten kraj, który Maryja szczególnie 
umiłowała.  Wybrał się więc piechotą do Polski.

 8 maja 1610 r. doszedł do Krakowa, gdzie był entu-
zjastycznie witany przez króla i wszystkie stany. 

Swoje pierwsze kroki skierował do Katedry Wa-
welskiej. 

Tutaj ponownie ukazała mu się Maryja w wielkim 
majestacie i powiedziała: 

 Ja   jestem   Królową Polski.  Jestem Matką Tego Na-
rodu, który jest mi bardzo drogi , więc  wstawiaj się do 
Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nie-
ustannie,  a   Ja   będę   ci   zawsze,   tak   jak  teraz miło-
sierną.

Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Krako-
wa umieścili na wieży kościoła Mariackiego koronę. 

(prostujemy-red: aktualna korona na Kościele Ma-
riackim pochodzi z roku 1666 i była założona w 10. 
rocznicę Intronizacji Lowskiej. Jest to druga korona.                   
O pierwszej i drugiej koronie opowiada nasz artykuł               
z 2011 roku opublikowany w kwartalniku MARYJA 
KRÓLOWA POLSKI Nr 2-2011:

PRIMA APRILIS 
zamiast ŚWIĘTA 
KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ

Prima Aprilis oznacza Pierwszy Kwietnia. Jest to 
dzień powszechnie uznawany za dzień żartów i blef-
fów, mających na celu zabawę z faktów, poprzez ich 
przekłamywanie – podawanie faktów istniejących za 
nieistniejące a nie istniejących za istniejące. Tak dzieje 
się zarówno w środkach masowego przekazu jak i w 
życiu codziennym wielu ludzi. Dopóki to przekłamy-



www.smkp.pl / ��MARIA REGINA POLONIAE  NR 5 / 17 / 2015

wanie jest w konwencji żartu, podobnie jak kabaret, 
nie ma w tym nic złego, gdyby nie ten właśnie dzień.

Dla prawdziwych Polaków nie jest to bowiem dzień 
żartów, ale dzień radosnej powagi, wynikającej z pa-
mięci o ogłoszeniu NMP Królową Korony Polskiej. 
Dziwnym trafem, chyba jednak nie przypadkowo,  
środki masowego przekazu o tym fakcie nie wspomi-
nają, tak jakby to był dzień nic nie znaczący dla Pola-
ków. Ani w Sejmie, ani w Senacie, ani w Rządzie ani                 
u Prezydenta Polski nie ma żadnej informacji o tym 
pamiętnym dniu. Wynika stąd, że dla rządzących Pol-
ską żarty mają przyćmić pamięć o Królowej Korony 
Polskiej, bo władze Polski nie chcą poddać Królowej 
Polski swoich rządów. Wolą je poddać obcym, niepol-
skim lub antypolskim wpływom, zarówno antynaro-
dowym jak i antykościelnym. Pozornie kościół i pań-
stwo współpracują ze sobą, a w każdym razie 
stwarzają złudzenie współpracy, bo władze kościoła                
i państwa razem i zgodnie obchodzą różnego rodzaju 
uroczystości. Niestety, drogi państwa i kościoła roz-
chodzą się w prawie, które w zbyt wielu przypadkach 
jest antykościelne i antypolskie.

Gdyby władze polski były katolickie, jak to głoszą, 
odnowiły by Śluby Lwowskie króla Jana Kazimierza                 
i poddały państwo polskie pod duchową władzę Bo-
gurodzicy Marii wyrażoną w polskim prawie. Skoro 
nie chcą tego uczynić, same o sobie wydają świade-
ctwo.

Dlatego w Polsce całkowicie wolnej od złego,                  
w której wszyscy wrogowie Polski zostaną całkowicie 
zwyciężeni, dzień 1 kwietnia będzie świętem pań-
stwowym, upamiętniającym ogłoszenie NMP Królową 
Korony Polskiej, czyli Królową Władz Państwa Pol-
skiego – wszystkich władz bez wyjątku. Nikt, kto pub-
licznie nie uzna Marii za Królową Polski nie będzie 
miał prawa sprawować władzy w Polsce. Taka jest od-
wieczna wola Polaków, posługujących się w sprawach 
polskich rozumem oświeconym wiarą. 

Druga korona na wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie założona               
w roku 1666 na pamiątkę Intronizacji Lwowskiej króla Jana Kazimierza.
Pierwsza konora była założona w 1628 roku w dziesiątą rocznicę 
śmierci Ojca Giulio Mancinelli.

Konfesja św. Stanisława bpa 
w Katedrze na Wawelu / pl.wikipedia.org

Kościół Mariacki z koroną na wieży w Krakowie 
/en.wikipedia.org
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lat kilku mieszkał w Neapolu, oddany modlitwie po 
całych dniach i nocach. 

Nie pomijał jednak i publicznych procesji, które lu-
bił. Dziś wprawdzie czuł się nieco słabszy, a procesja 
trwała dłużej, ale poszedł na nią.

Dzień Wniebowzięcia przypominał starcowi naj-
pierw rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki,  którego 
kochał i starał się naśladować. 

Wśród cnót świętego „małego Polaka”, jak go nazy-
wano, jaśniała niezwykłym blaskiem jego miłość                         
i cześć dla Królowej nieba. 

Nazywał Ją najmilszą Matką swoją, dla Niej starał 
się wynajdywać nowe, nieznane dotąd tytuły.

Tę właśnie cnotę jego anielskiego życia upodobał 
sobie szczególnie ks. Juliusz Mancinelli i starał się ją 
usilnie naśladować.

Zaraz po śmierci św. Stanisława powziął myśl sze-
rzenia czci Królowej Wniebowziętej. 

Zwłaszcza spotęgował się w nim ów zamiar po 
chorobie, z której niemal cudem podźwignęła go 
Wniebowzięta.

Przyszła mu teraz do głowy myśl, że jednak tytuł 
„Królowa Wniebowzięta” wyraża bardziej wieczną 
chwałę Maryi w niebie niż na ziemi. 

A przecież i ta ostatnia jest wielka!
Dni moje ku zachodowi idą, o Pani, jak te zorze… 
Daj stojącemu nad grobem starcowi dorzucić do 

wieńca Twego różę jedną więcej… 
Nagle zdało się patrzącemu, jakby  jakaś niewidzial-

na dłoń wzięła z nieba połowę blasków zachodu, ode-
rwała je od widnokręgu, zlała w jeden obłok, przecud-
nie świecący i natchnęła życiem. 

Ks. Mancinelli ujrzał wyraźnie, jak z tego gorejące-
go obłoku wyłoniła się słodka Dziewica z Dzieciątkiem 
na ramionach okrytych płaszczem purpury.

U Jej stóp klęczał piękny młodzian w aureoli.
Wniebowzięta! – wyszeptał wzruszony zakonnik                  

i osunął się na kolana.  
Tymczasem Wniebowzięta znalazła się przy nim                     

i pochylając się ku klęczącemu, mówiła: 
 – Juliuszu! – Za cześć, jaką masz do mnie, Wniebo-

wziętej, ujrzysz mnie za rok w chwale niebios. 
Tymczasem nazywaj mnie tu, na ziemi, KRÓLOWĄ 

POLSKI. 
– Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je 

przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie 
jego synowie – i wzrok Jej pełen słodyczy i miłości spo-
czął na młodzieńcu, który był z Nią. 

Raz jeszcze zwróciła się do ks. Mancinellego, mówiąc:
– Jemu zawdzięczasz łaskę dnia dzisiejszego!
Cisza zapanowała w celi. Radość i szczęście zale-

wały duszę zakonnika. 
A on tulił się u stóp umiłowanej Królowej Wniebo-

wziętej i okrywał je pocałunkami wdzięczności. —  
Łkanie z nadmiaru szczęścia wstrząsnęło całą jego 
istotą, a wargi szeptały w uniesieniu: 

– Królowo Polski…  módl się za nami! 

A Prima Aprilis, jako dzień żartów, zostanie prze-
sunięty na inny dzień lub odejdzie w niepamięć.

Na wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, w roku 
1666, w dziesiątą rocznicę Intronizacji Lwowskiej 
króla Jana Kazimierza została założona druga korona.

Pierwsza korona (która potem została zdjęta) zosta-
ła założona w roku 1628, w 10. rocznicę śmierci Ojca 
Giulio Mancinellego na znak wdzięczności ówczesnego 
pokolenia Polaków wobec tego Sługi Bożego.

 Dziwne, że nawet w Krakowie a także w żadnym 
przewodniku nie informują o tej niezwykłej symbo-
lice.

Kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się 
Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza grani-
ce kraju, zrozpaczeni biskupi pisali do papieża: 

Zginęliśmy,   jeśli   Bóg   nie   zlituje   się  nad  nami!
Wtedy Ojciec Święty Aleksander VII, powołując się 

na objawienie o. Giulio Mancinelli odpowiedział: 
Nie, Maryja was uratuje, to Polski Pani. Jej się poświęć-

cie. Jej oficjalnie ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, prze-
cież sama tego chciała.

Król   Jan   Kazimierz,   stosując się do rady papieża, 
–  1 kwietnia 1656 r. złożył uroczysty ślub –  ogłasza-
jąc Maryję Królową Polski.

Od tej chwili Matka Boża wzięła losy naszego naro-
du w Swoje dłonie.

Ocaliła Polskę nie tylko od potopu szwedzkiego, 
lecz wiele razy okazywała nam Swoją potęgę i miło-
sierdzie. 

Nuncjusz apostolski Pignatelli, późniejszy papież 
Innocenty XII powiedział do hetmana Stanisława Ja-
błonowskiego: 

Szczęśliwe narody, które mają taką historię, jak Pol-
ska, szczęśliwszego od was nie widzę państwa, gdyż 
wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to jest 
zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne; obyście 
to tylko zrozumieli sami.

(„Mały Apostoł” – maj – 1993 r. – Pallotyni – Maria Choj-
nowska)

Zwolna słońce chyliło się ku zachodowi. Na falach 
morza i Zatoki Neapolitańskiej  rozpostarła się olbrzy-
mia smuga światła, rytmicznym ruchem wód idąca                
w dal ku słońcu. – Neapol patrzył na morze i śpiewał. 

Właśnie gasł dzień 15 sierpnia 1617 r. – i kończyła 
się uroczystość ku czci Wniebowziętej. 

– Dzwony we wszystkich świątyniach już umilkły.
Nawet w kościele Gesu Nuovo, należącym do Towa-
rzystwa Jezusowego, zakończyła się uroczysta proce-
sja wśród dźwięku dzwonów i śpiewu litanii do Boga-
rodzicy.

Po ukończeniu procesji razem z braćmi zakonnymi 
powrócił do swej celi 80-letni starzec, jezuita, ks. Giu-
lio Mancinelli. 

Długoletni misjonarz na Wschodzie, szczególnie               
w Konstantynopolu, wsławiony świętością życia, od 
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 Znikło  widzenie.  Ale w duszy starca zakonnika 
długo jeszcze świeciła cudna zorza. 

W miesiąc potem kurier z Neapolu przywiózł ks. 
Mikołajowi Łęczyckiemu w Wilnie list od ks. Mancinel-
lego. 

– Ja rychło odejdę – kończył piszący – ale   ufam,   że   
przez   ręce   Wielebności  sprawię,   iż   po  moim zgonie 
w sercach i na ustach polskich mych współbraci żyć bę-
dzie w chwale Królowa Polski Wniebowzięta.

Podstawą tekst ks. Stanisława Maciątka TJ z Kółka 
Różańcowego, redagowanego przez Sługę Bożego ks. 
Ignacego Kłopotowskiego, nr 8 (1923), s. 10-12.

O szczególnym miejscu Maryi w naszej narodowej 
religijności ostatecznie zadecydowało następujące 
zdarzenie. 

W roku 1635 książę Albrycht Radziwiłł, Kanclerz 
Wielki Księstwa Litewskiego ogłosił drukiem ksią-
żeczkę pt. Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysła-
wianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Maryjnej.

Treścią jej jest objawienie, jakie od Matki Bożej                  
w Neapolu otrzymał włoski jezuita o. Juliusz Mancinelli. 

Kiedy ukazała mu się Maryja zapytał Ją: – pod jakim 
imieniem jeszcze chciałaby być czczona? 

Maryja poleciła mu by ją nazwano – Królową Polski. 
Książeczka z wezwaniem Matki Bożej zrobiła na 

Polakach tak wielkie wrażenie, że już wtedy, przed ofi-
cjalnym Jej uznaniem za Królową wszyscy w Polsce 
tym tytułem Ją nazywali.

Z kolei cystersi w Bledzewie wykonali mnóstwo 
obrazów Matki Bożej z polskim Godłem na Jej pier-
siach.  Jednym z nich jest prezent jaki sprawili sio-
strom cysterkom z St. Marienstern  w roku 1640. 

W ich klasztornych kronikach jest informacja, że na 
terenie całej Polski jest dużo tych właśnie bledzew-
skich kopii. 

Kopia bledzewska z 1640 roku

Identyczne kopie są dzisiaj na plebaniach: w pocy-
sterskim Bledzewie i poaugustiańskim Wieluniu, oraz 
w Kalsku k/Rokitna. 

Kopia bledzewska z Orłem Białymw w Wieluniu

Kopia bledzewska z Orłem Białymw w Kalsku

W tych obrazach wyrażono akt oddania Polski pod 
szczególną opiekę Maryi jako Królowej. 

Bledzewskie kopie, stały się zapowiedzią zwycię-
stwa nad Szwedami na Jasnej Górze. 
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Identyczna jego kopia jest w konkatedrze Lwowa               
w Lubaczowie. Oryginał jest zamknięty w skarbcu ka-
tedry w Krakowie.

Następnie król Michał Wiśniowiecki  na znak zgody 
narodowej w Gołębiu k/Puław i Dęblina, w 1671 r. 
umieścił godło naszej Ojczyzny na bledzewskim orygi-
nale od dawna już cudownym wizerunku Matki Bożej 
przeniesionym teraz do Rokitna.

(patrz początek artykułu)
Konsekwentnie powstają nowe kopie już rokitniń-

skie podobne do wcześniejszych bledzewskich. 
Dzisiaj znane są w następujących miejscowościach: 

Koszuty Małe k/ Słupcy, w Łęgowie k/Pruszcza Gdań-
skiego, w Obrzycku k/Szamotuł, w Grodzisku Wlkp.,   
–  i w najbardziej znanym – Licheniu. 

Poza tym oryginalna kopia, – ale bez naszego Godła 
jest w Luszynie k/Żychlina.

(...)
Opracowała emjot
Z a ; h t t p : / / w w w . d a k o w s k i . p l / i n d e x .

php?option=com_content&task=view&id=183&Itemi
d=46 /11.07.2009

h t t p s : / / f o r u m d l a z y c i a . w o r d p r e s s .
com/2015/05/08/8-maja-1610-r-w-krakowie-najs-
wietsza-maria-panna-oglosila-sie-krolowa-polski/
#more-30670 OBRAZ MB Licheńskiej_www.lichen.pl

Od Redakcji: Dodaliśmy obrazy kopii bledzewskich 
i rokitniańskich

A l kwietnia 1656 r. we Lwowie, ukląkł król Jan Kazimierz z narodem u stóp Najświętszej Dziewicy, by Ją po 
raz pierwszy publicznie nazwać wobec nieba i ziemi  Królową Polski.

Obraz ze Lwowa (skanokopia) przed którym król Jan Kazimierz  
1 kwietnia 1656 ogłosił publicznie Najświętszą Pannę Marię  Królową Polski 

i złożył u Jej stóp  insygnia swojej władzy królewskiej
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Msza św. O POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ
8 maja 2015 roku w Poznaniu
w 405. rocznicę objawienia się Królowej Polski 
w Krakowie na Wawelu 8 maja 1610 roku

Cały dzień był piękny. Od rana świeciło słońce. Nie-
bo było prawie bezchmurne. Msza święta  w inten-
cji POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ była zamówio-

na na godz. 18.00 w Kościele pw. Ofiarowania Pańskiego 
w Poznaniu przy ul. Bluszczowej. Przybyło nas kilka osób: 
Jolanta Dembowska, Wojciech Deresiński, Janusz Ko-
złowski, Edward Szymański, Ryszard Żelazny.

Przed Mszą świętą odmówiliśmy Różaniec Święty – 
Tajemnice Bolesne – w intencji POMYŚLNOŚCI ZIEMI 
POLSKIEJ. Modlitwę pięknie prowadziła Jolanta Dem-
bowska. W czasie różańca przychodzili parafianie na 
mszę. Do końca naszej modlitwy kościół, a raczej koś-
ciołek, był pełen.

Po zakończeniu modlitwy, bezpośrednio przed Mszą 
świętą, nasz kolega Edward Szymański odczytał wpro-
wadzenie do tej Mszy świętej. Oto co powiedział:

Dnia 8 maja 1610 roku Matka Boża objawiła się                    
w Krakowie na Wawelu Słudze Bożemu Juliuszowi 
Mancinellemu i powiedziała:

JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI. 
JESTEM MATKĄ TEGO NARODU, 
KTÓRY JEST MI BARDZO DROGI,
WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO MNIE ZA NIM 
I O POMYŚLNOŚĆ TEJ ZIEMI 
BŁAGAJ NIEUSTANNIE 
A JA CI BĘDĘ ZAWSZE, 
JAKO JESTEM TERAZ, MIŁOŚCIWĄ.
Objawienie to ma kilka imprimatur.
Matka Boża trzykrotnie objawiła się Juliuszowi 

Mancinellemu jako Królowa Polski. Na podstawie tych 
objawień papież Aleksander VII zlecił intronizację Bo-
gurodzicy w czasie potopu szwedzkiego, którą zreali-
zował król Jan Kazimierz ogłaszając Bogurodzicę Kró-
lową Polski 1 kwietnia 1656 roku.

Sługa Boży, włoski jezuita, Juliusz Mancinelli, jest 
orędownikiem pomyślności ziemi polskiej – orędował 
za Polską na ziemi a teraz oręduje w niebie. 

Dzisiaj Polacy mogą utracić ziemię polską z powodu 
jej systematycznego wyprzedawania przez władze                
w Polsce a od 1 maja 2016 roku ta wyprzedaż, jeśli jej 
nie zatrzymamy, będzie odbywała się bez ograniczeń.

Gdy stracimy własną ziemię, będziemy musieli ziemię 
polską opuścić. Obcy bowiem chcą ją przejąć dla jej wiel-
kich jawnych i ukrytych bogactw oraz innych przyczyn.

Jeśli katolicy polscy nic w tej sprawie nie zrobią – 
nie będą modlić się, pościć, dawać ofiar na inicjaty-
wy dążące do zachowania ziemi polskiej jako włas-
ności Narodu Polskiego, to Bóg nam nie pomoże 
zachować ziemi polskiej jako naszej narodowej włas-
ności.

Przede wszystkim trzeba dawać publicznie świade-
ctwo katolickiej wiary, pokazać, że Polacy z wiary żyją 
a nie tylko z mamony.

Matka Boża powiedziała:
Gdyby Polacy ulegli naciskom zła i zgodzili się na po-

traktowanie wiary jako sprawy prywatnej, to Polska 
utraci niepodległość na zawsze.

Powiedziała również:
Jak wy jesteście ze Mną to i ja jestem z Wami i nic 

wam się nie stanie. 
Bóg nam pomoże, jeśli damy z siebie wszystko – 

prywatnie i publicznie – aby obronić ziemię polską 
przed jej utratą.

Jeśli Polacy będą bierni w tej sprawie, to Bóg nie 
uczyni nic, aby nam pomóc, bo Bóg pomaga tym, któ-
rzy pomagają sobie. 

Dlatego zamówiliśmy Mszę św. w intencji POMYŚL-
NOŚCI ZIEMI POLSKIEJ i prosimy wszystkich obecnych       
o gorliwą modlitwę w tej sprawie i o rozmawianie na ten 
temat a potem o przejście do chwalebnych czynów. 

Jeśli z tej Mszy św. nic nie wyniknie, Polacy dalej 
będą głusi i ślepi – będą bierni  i będą udawać, że nic się 
nie dzieje lub, że ich ta sprawa nie dotyczy, to spełnią 
się słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział:

Ten kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. 
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Mt 25,29

Jeśli Naród Polski będzie miał słowa i czyny w sprawie 
pomyślności ziemi polskiej, aby ją zachować na własność, 
to ziemia polska będzie Polakom dana, a jeśli nie będzie 
miał słów i czynów w sprawie pomyślności ziemi polskiej, 
aby ją zachować na własność, to ziemia polska będzie Po-
lakom odebrana, choć teraz wydaje im się, że ją mają.
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Rozpoczynając Mszę świętą ks. proboszcz cele-
brans wypowiedział piękne wprowadzenie do tej mszy. 
Zaczął od przypomnienia, że dnia 8 maja obchodzimy 
święto św. Stanisława biskupa i męczennika, który jest 
patronem Polski. Wielkim czcicielem św. Stanisława 
był Ojciec Juliusz Mancinelli, który odprawił Mszę świę-
tą 8 maja właśnie przy jego grobie.

Wtedy Niepokalana ogłosiła się Królową Polski                     
i Matką Narodu Polskiego oraz Panią Ziemi Polskiej. 
Naszą Matkę i Królową interesuje bowiem nie tylko du-
chowość Polaków, ale również materialne sprawy Na-
rodu Polskiego, szczególnie ziemia polska i wszystko, 
co ją napełnia.

Dzisiaj ziemia polska jest zagrożona wyprzedażą. 
Dlatego trzeba modlić się do naszej Matki  i Królowej, 
aby cała ziemia polska pozostała własnością Narodu 
Polskiego. I nie tylko trzeba się o to modlić, ale trzeba 
też czynić odpowiednio więcej, aby pomyślność ziemi 
polskiej stała się rzeczywistością.

W czasie Mszy świętej lektor oczytał naszą modli-
twę wiernych. W modlitwie tej zawarte były następują-
ce prośby:

1. Dnia 8 maja 1610 roku – 405 lat temu – Niepokala-
na objawiła się w Krakowie na Wawelu Słudze Bożemu 
Juliuszowi Mancinellemu i powiedziała do niego:

JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI.
JESTEM MATKĄ TEGO NARODU, 
KTÓRY JEST MI BARDZO DROGI, 
WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO MNIE ZA NIM 
I O POMYŚLNOŚĆ TEJ ZIEMI
BŁAGAJ NIEUSTANNIE, A JA CI ZAWSZE BĘDĘ, 
JAKO JESTEM TERAZ, MIŁOŚCIWĄ.
Módlmy się, aby wszyscy Polacy poznali treść obja-

wień Marii Królowej Polski danych Słudze Bożemu Ju-
liuszowi Mancinellemu i zrozumieli znaczenie tych ob-
jawień – ich szczególną aktualność dzisiaj, kiedy ziemia 
polska jest wyprzedawana obcym.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
2. Módlmy się  o odnowę intronizacji i koronacji 

lwowskiej w Kościele i Państwie przez najwyższe wła-
dze kościelne i państwowe.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
3. Módlmy się o wystawienie publiczne bez przerwy 

obrazu Matki Bożej Łaskawej, przed którym król Jan Ka-

zimierz ogłosił Bogurodzicę Królową Państwa Polskie-
go, a który znajduje się w zakrystii Katedry na Wawelu.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
4. Módlmy się, aby Polacy, którzy są potomstwem 

Niewiasty, dawali nieustannie świadectwo PRAWDZIE     
i zwyciężali potomstwo Węża  w Polsce!

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
 5. Matko Narodu Polskiego! Ofiarujemy Tobie na-

sze polskie, Boże dzieci, zarówno młodych jak i starych, 
bo wiemy, że chcesz je wszystkie zgromadzić przy 
Twoim Niepokalanym Sercu.

Boże w Trójcy Świętej jedyny, przyjmij od Niepokala-
nej Matki Narodu Polskiego wszystkie dzieci polskie, któ-
re ona Tobie ofiarowuje i spraw, aby wzrastały dla Twojej 
chwały i dla chwały Niepokalanej Królowej Polski!

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
 6.  Módlmy się o pomyślność ziemi polskiej!
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
7. Módlmy się o pokój Boży, który przewyższa 

wszelki umysł, aby stał się udziałem wszystkich Pola-
ków dążących w słowie i czynie do pomyślności ziemi 
polskiej.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
8. Módlmy się o wznowienie procesu beatyfikacyj-

nego Sługi Bożego Ojca Juliusza Mancinellego.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
9. Módlmy się, aby katolicy polscy przekraczali swo-

je możliwości duchowe tak, abyśmy wszyscy otrzymali 
dar zjednoczenia w Duchu Świętym!

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
 10.  Módlmy się, aby powstała Polska jako Katoli-

ckie Królestwo Narodu Polskiego z Polakiem jako kró-
lem Polski!

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
 11. Módlmy się, aby Jezus Chrystus nad Polakami 

królował w Kościele, Narodzie i Państwie!
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Zaraz po Mszy świętej rozpoczęła się adoracja Naj-

świętszego Sakramentu połączona z odśpiewaniem 
Litanii Loretańskiej. My śpiewaliśmy litanię w intencji 
pomyślności ziemi polskiej.

Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się przed 
kościół, aby wykonać kilka fotografii.

 Z podrowieniem w Duchu Świętym!  Wojciech Deresiński
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Każdy naród powinien pilnować swojej ziemi, 
bo to jest czynnik, który tworzy jego tożsa-
mość. Chcemy budować świadomość Polaków, 

uświadamiać, że dostaliśmy ziemię w spadku od oj-
ców, którzy jej bronili. To jest nasze i mamy obo-
wiązek o to dbać — mówi w rozmowie z portalem 
wPolityce.pl Wojciech Jachymiak — reżyser, zało-
życiel Uniwersytetu człowieka „Ognik” i organiza-
tor kampanii „Nie rzucim ziemi”, której celem jest 
obrona polskiej ziemi przed niekontrolowaną sprze-
dażą obcokrajowcom. Patronem honorowym prof. 
Andrzej Nowak, a wspierającym prof. Jan Szyszko. 

wPolityce.pl: Kampania „Nie rzucim ziemi” to 
oddolna akcja obywatelska, którą uruchomili gó-
rale – artyści. Skąd pomysł na taką inicjatywę? 

Wojciech Jachymiak: Myślałem o tym od lat, ale 
teraz to ostatnia szansa na działania. Odsunąłem 
wszystkie projekty, nad którymi pracuję i przez ten 
rok poświęcam się tylko kwestii ratowania polskiej 
ziemi. Bo jeśli Polska straci ziemię, bezpowrotnie 
straci wolność. Zaborcę zawsze można wygonić, 
ale akty własnościowe to sprawa znacznie poważ-
niejsza i będzie ciężko Polskę odzyskać. To było 
głównym powodem, żeby się zastanowić jak jesz-

Górale apelują o włączenie się do akcji „Nie rzucim ziemi”. 
Jachymiak: „Jeśli Polska straci ziemię, bezpowrotnie straci 
wolność”. 
opublikowano: 25 kwietnia · aktualizacja: 26 kwietnia 

cze obudzić w Polakach tę chęć podniesienia się                
i jak się zjednoczyć, by wspólnie znaleźć sposób na 
obronę polskiej ziemi. 

Jaki jest cel waszej akcji?

Mamy dwa główne cele. Po pierwsze żądamy 
ustawy, która ochroni ziemię przed sprzedażą 
jej  w ręce obcokrajowców. Chcemy, by Polska 
wprowadziła ustawę, która nie pozwoli na wy-
przedaż polskich gruntów. Taką ochronę mają 
inne kraje UE: Bułgaria, Węgry, Słowacja, Litwa, 
ale także kraje zachodnie, jak Niemcy, Francja, 
Hiszpania, Dania. Nasze postulaty nie są fanabe-
ryjnymi żądaniami Polaków, którzy znowu krzyczą 
w Europie. To są rzeczy podstawowe, za którymi 
idzie bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeń-
stwo żywnościowe i najważniejsze bezpieczeństwo 
niepodległościowe, czyli to, że my wpływamy na 
kształt Polski. Spróbujemy znaleźć różne sposoby 
na to, by władza wprowadziła ustawę zabezpiecza-
jącą polską ziemię przed wykupem przez obcokra-
jowców. Chcemy, by rząd wprowadził dłuższy okres 
ochronny albo wrócił do zapisów z 1920 roku, kiedy 
dwa lata po odzyskaniu niepodległości Polacy wie-
dzieli, że muszą bronić ziemię. Ustawa wyznaczała 

Fot. humanuniversity.pl
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bardzo restrykcyjne warunki zakupu ziemi przez 
cudzoziemców. 

Taki postulat znalazł się we wniosku referen-
dalnym, który prof. Jan Szyszko złożył w Sej-
mie. Mimo, że podpisało się pod nim 2,5 miliona 
Polaków, rząd nie wziął go pod uwagę. Czy za-
mierzacie w kampanii „Nie rzucim ziemi” wyko-
rzystać ten potencjał? 

Współpracujemy z prof. Janem Szyszko. Stara-
my się wykorzystać jego doświadczenie i ogromny 
wkład w ochronę polskiej ziemi i Lasów Państwo-
wych. Będziemy szukać sposobu na to, by te 2,5 
mln osób włączyło się w nasze działania.

A jaki jest drugi cel kampanii?

To kwestia budowy świadomości przywiązania 
do polskiej ziemi. To oczywiście kwestia długofalo-
wa, będziemy szukać różnych pomysłów jak zna-
leźć w Polakach wspólnotę narodową, czyli to, co 
w przyszłości będzie uniemożliwiało wszelkie głu-
pie pomysły na sprzedaż polskiej ziemi. Każdy na-
ród powinien pilnować swojej ziemi, bo to jest 
czynnik, który tworzy jego tożsamość. Chcemy 
budować świadomość Polaków, to że dostaliśmy 
ziemię w spadku od ojców, którzy jej bronili. To 
jest nasze i mamy obowiązek o to dbać. Dotyczy 
to także Lasów Państwowych, bo jeśli jest ich 26 
proc. powierzchni – i to jest nasze, Polaków - jeśli 
to zostanie sprywatyzowane, to nasze już nie bę-
dzie. Ta idea wspólnotowa zawiera się w tym, że 
możemy pójść do lasu na grzyby, jagody i mamy 
swoją wspólną część Polski. Stracimy ją, gdy doj-
dzie do prywatyzacji. Już dziś mamy doniesienia               
o wykupach gruntów przez podstawione „słupy”.                
W Niemczech czy Danii są dofinansowania dla osób, 
które chcą w Polsce wykupić ziemię. Tamte pań-
stwa pomagają wręcz osobom prywatnym czy rolni-
kom w zakupie naszych gruntów.

Jak wygląda sytuacja na Podhalu? Docierają 
niepokojące informacje o próbach prywatyzacji 
tamtejszych gruntów. Sprawa prywatyzacji Pol-
skich Kolei Linowych też przebiegała drama-
tycznie. Czy mamy do czynienia z próbą przeję-
cia ziemi na Podhalu?

Z prywatyzacją PKL był skandal, ponieważ tuż 
przed sprywatyzowaniem wyłączono 40 hektarów 
lasu z Parku Krajobrazowego. Gdyby tego nie zrobio-
no, nie udałoby się sprywatyzować PKL-u. Widać 
ewidentnie, że sprawa została tak wymyślona, by 
oddać koleje w obce ręce. Górale próbowali się 
przed tym obronić, ale okazuje się, że inwestor któ-

ry to kupił, dziwnym trafem jest powiązany z kapi-
tałem wschodnim. Prawdopodobnie Rosja będzie 
miała kontrolę nad Polskimi Kolejami Linowymi.

Co rusz pojawiają się też powolne próby eli-
minowania Krzyża z Giewontu. Można odnieść 
wrażenie, że on komuś przeszkadza. Może za 
bardzo manifestuje polskość?

Ten krzyż, który powstał w okresie, gdy Polska 
była pod zaborami, jest naszym fundamentem. Był 
mocnym spoiwem, które połączyło ludzi. Ciekawe, 
że w czasie, gdy byliśmy w niewoli, więcej było 
patriotyzmu, niż w okresie tuż po odzyskaniu nie-
podległości. Władysław Orkan wygłosił wówczas 
odezwę do górali, którą przypominamy w naszej 
kampanii. W 4 lata po odzyskaniu niepodległości,             
w 1922 roku wygłosił płomienną mowę do Związku 
Podhalan, bo już wtedy widział, że górale odcho-
dzą od ducha walki o swoje. Zabrakło myślenia, 
że wolności trzeba nadal bronić. 

Porównuję to do odzyskania wolności w 1989 
roku, kiedy wszyscy szybko zapomnieli o koniecz-
ności obrony wolności i niepodległości. To, co wy-
darzyło się przez ostatnie 25 lat sprawiło, że Po-
laków trudno teraz poderwać do obywatelskiego 
zrywu, a kwestia obrony ziemi jest najważniej-
sza w tym roku. Pojawia się pytanie, czy uda nam 
się przez tę kampanię zmobilizować Polaków, aby-
śmy wspólnie walczyli o nasze fundamenty.

Jaki jest plan?

Jeśli uda się pobudzić świadomość Polaków, 
przekonać że to wspólna sprawa, możemy zrealizo-
wać wiele inicjatyw. W rozmaite wydarzenia, które 
już są w Polsce, chcemy wpisywać postulaty, które 
mamy w kampanii. Nawiązujemy kontakty z organi-
zacjami, które zajmują się budowaniem świadomo-
ści polskiej, aby przez ten rok mówiły jak najwię-
cej o polskiej ziemi, ponieważ w maju 2016 roku 
kończy się okres ochronny i będzie mogła zostać 
wyprzedana obcokrajowcom, jeśli nie zmienimy 
prawa. To będzie dla Polaków całkowicie nowa rze-
czywistość. Mamy szerokie plany w zakresie dzia-
łań budujących świadomość. Ich koordynatorem 
będzie Marcin Stawicki, który zajmie się realizacją 
działań edukacyjnych, konkursów. Powstaną mate-
riały filmowe, krótkie spoty, w których znani Polacy 
będą mówić o trosce o ochronę polskiej ziemi. 
Mamy nadzieję, że nasza kampania będzie dowo-
dem na to, że jesteśmy Polakami twórczymi, któ-
rzy potrafią się spotkać, zjednoczyć i w imię szczyt-
nych idei stworzyć coś pięknego i pożytecznego.                 
O wszystkim będziemy informować na bieżąco za 
pomocą portali społecznościowych. 
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Ruszacie 2 maja. Inauguracja kampanii „Nie 
rzucim ziemi” odbędzie się w Nowym Targu na 
Oleksówkach, tuż przy żółtym szlaku na Tur-
bacz. Co planujecie?

Impreza składa się z trzech części: ma wymiar 
duchowy, artystyczny i merytoryczny. Część ducho-
wa otworzy całą imprezę. Zaczynamy porządnie, 
po polsku, Mszą św. w intencji ochrony polskiej zie-
mi. Bardzo ciekawa będzie część artystyczna. An-
drzej Dziubek z De Press skomponował utwór inau-
guracyjny, kampanijny, zbudowany na słowach 
Władysława Orkana – odezwy do Polaków w kontek-
ście walki o niepodległość. W części artystycznej 
jest też koncert Katy Carr - Brytyjki polskiego po-
chodzenia, piosenkarki, która zainteresowała się 
polskimi bohaterami, szczególnie z II wojny świato-
wej, z Podziemnego Ruchu Oporu. Poświęciła im 
płytę „Paszport”. Ta brytyjska gwiazda jest dla nas 
wskazaniem jak można być patriotą, nie będąc                 
w Polsce i nie być w pełni Polakiem. Mamy piękną 
historię, z której powinniśmy być dumni, a ciągle 
jesteśmy atakowani i wprowadzani w kompleksy. 
Katy Carr pokaże nam, jakich wspaniałych bohate-
rów mamy i jak bardzo możemy być z nich dumni. 
Nie zabraknie też namacalnej historii. Będą dwie 
grupy rekonstrukcyjne – rycerzy i partyzantów. Bę-
dzie też kapela góralska, śpiewy patriotyczne i pie-
czenie barana.

Co w części merytorycznej?

Zaprosiliśmy ekspertów, z którymi będziemy mo-
gli porozmawiać o zagrożeniach związanych ze 
sprzedażą polskiej ziemi. Będzie Jan Kosiakowski               
z Lasów Państwowych, Witold Gadowski – publicysta 
tygodnia wSieci i wPolityce.pl, Zygmunt Hortmano-
wicz - były minister ochrony środowiska. Będziemy 
mówić o tym co zrobić i jak działać, by uratować 
polską ziemię. Naszym duchowym wsparciem jest 
prof. Andrzej Nowak, który namawia Polaków do 
walki o polską ziemię. Jako jeden z najwybitniej-
szych historyków polskich, doskonale osadza nasze 
działania na przestrzeni naszych dziejów. 

 Do kogo kierowane jest zaproszenie? Kto 
może przyjechać?

Zaproszenie jest kierowane do wszystkich. Jeśli 
ktoś z Polski ma ochotę przyjechać w Gorce, ser-
decznie zapraszam. Impreza jest otwarta dla 
wszystkich. Im będzie nas więcej, tym będzie przy-
jemniej. Dobrze wiemy, że tyle wolności, ile włas-
ności. Ja zaczynam u siebie, na mojej gazdówce, 
gdzie są owce, pszczoły, tuż nad nami jest pań-
stwowy las. To jest miejsce, w którym człowiek 
może się poczuć prawie jak w raju. Będą wspaniali 

artyści, będzie ognisko, pieczony baran, śpiewanie 
pieśni góralskich, patriotycznych. Wszystkich, któ-
rzy chcą poczuć polskość i narodową jedność ser-
decznie zapraszam. 

Rozmawiała Marzena Nykiel

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl 
autor: Zespół wPolityce.pl 

Komentarze internautów:
Fot. St. Markowski 
Gadowski: PO zrobiła gigantyczny przekręt sprze-

dając PKL. Komorowski okazał się dewastatorem. 
Fot. PAP/Momot 
Komorowski zadowolony ze sprzedaży PKL spół-

ce z Luksemburga: „Trzeba było złożyć atrakcyj-
niejszą ofertę cenową!”

fot. prezydent.pl/Wojciech Grzędziński 
Słynna góralka wygarnia Komorowskiemu! Zofia 

Bigos: ”Pan kłamie! Pan jest patriotą?”
Fot. sxc.hu / Facebook 
Korwin-Mikke chce sprywatyzować lasy i pobie-

rać opłaty za wstęp! „Całe puszcze muszą być 
sprzedawane miliarderom”

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz 
Prof. Szyszko: Komorowski zapomniał o rolni-

kach, którzy protestują od 70 dni w obronie pol-
skiej ziemi pod siedzibą KPRM

Fot. lasy.gov.pl 
PO twierdzi, że nie ma planów prywatyzacji la-

sów. „To kłamstwo. PiS straszy wyimaginowanym 
zagrożeniem”

Fot. YouTube 
Prof. Nowak: „Ziemia, której broniło ponad 30 

pokoleń Polaków zasługuje na to, byśmy potrafili ją 
obronić w XXI wieku”

Fot. YouTube / wSieci 
Prof. Szyszko alarmuje: Trwa wyprzedaż polskiej 

ziemi. Rząd nie robi nic, by zahamować ten hanieb-
ny proces!

fot. Idziemy/M. Ziółkowski 
Bp. Henryk Tomasik: „Obejmujemy naszą modli-

twą wielką rzeszę ludzi czuwających nad darem, 
jakim jest las”

AWN @AWN
Nigdy nie jest za późno. Trzeba jednak wystąpić 

z Unii. http://www.petycjeonline.com/akt Aktual-
nie polecam organizację referendum na nowy hymn 
PL? Rota i Bogurodzica pasują lepiej do obecnych 
zagrożeń globalizacją: youtu.be/P2CqV2xkfDs

Jacek Korniak (86.147.14.*)
Wojtek bravo brahu popieram całym sercem                

a przy okazji pozdrawiam Ciebie i rodzinkę...
walka o Polskę (91.197.149.*)
Brawo, szlachetna inicjatywa.Takie wiece maso-

wo, muszą się odbywać w całej Polsce.Ludzi trzeba 
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uświadamiać, niewiele z tego rozumieja.Nie sadze 
żeby oni i ich dzieci chciały żyć na obcej ziemi.

ciekawa (176.102.179.*)
Nasi górale już dawno pokazali swoją zaścianko-

wość, że taniej i lepiej jest na Słowacji niż u nas. 
Oni to żaden autorytet tylko pieniądze w wojnach 
o miedzę. 

przypadek @przypadek
Wybory. Powtarzam najbliższe Wybory. Wyrzu-

cim z Polski nie nasz „ród” tak nam dopomóż Bóg.
kaziu @kaziu
Popieram akcję i dobrze że ktoś znalazł się taki 

który może uświadomić Polaków jakie czyhają na 
nich niebezpieczeństwa bo rząd nie zdaje sobie                 
z tego sprawy albo raczej o to nie dba zapatrzony 
w zachód a nie na własny naród.(polskość to nie- 
normalność) pamiętamy i nie wybaczymy.

dorka (88.156.173.*)
Czy jest jakiś adres do kontaktów, strona inter-

netowa? Jestem z północy Polski też włączyłabym 
się do działań w swoim regionie.

http://wpolityce.pl/polityka/242215-gorale-
apeluja-o-wlaczenie-sie-do-akcji-nie-rzucim-zie-
mi-jachymiak-jesli-polska-straci-ziemie-bezpo-
wrotnie-straci-wolnosc-nasz-wywiad

Komentarz Redakcji:
Cieszymy się, że coś zaczęło się dziać w sprawie 

ziemi polskiej. My nagłaśniamy ten temat jako sto-
warzyszenie od roku 2010, ale bez odzewu. Polacy 
śpią! Czy obudzą się w ostatniej chwili i będą mogli 
temu procederowi wyprzedaży ziemi polskiej sku-
tecznie przeciwdziałać? Czas pokaże.

My zamówiliśmy Msze św. w intencji POMYŚLNOŚCI 
ZIEMI POLSKIEJ, które odbyły się z naszym czynnym 
udziałem w następujących dniach i miesiącach:

7 październik 2014
8 grudzień 2014
8 maj 2015
Będzie jeszcze msza 23 maja i 8 grudnia.
Zastanawiamy się, dlaczego Polacy zamawiają 

msze w intencji ziemi polkiej czy ochrony ziemi 
polskiej a nie modlą się i nie zamawiają mszy                     
w intencji POMYŚLNOSCI ZIEMI POLSKIEJ, którą to 
intencję podała Maria Królowa Polski Ojcu Manci-
nellemu?

Dlaczego Polacy nie chcą się modlić w intencji 
POMYŚLNOŚĆI ZIEMI POLSKIEJ podaną przez Królo-
wą Polski tylko wymyślają własne intencje w spra-
wie ziemi polskiej? Czy to niewiedza czy zła wola 
czy może pycha? Kto lepiej wie niż Królowa Polski 
czego potrzebują Polacy?

W Krucjacie Różańcowej modlą się „POMOŻ  TEJ 
ZIEMI!” przy czym nie wiadomo o jaką pomoc chodzi 
i jakiej pomocy Polacy oczekują. Dlatego wartość 
merytoryczna tego wołania dla nas jest równa zeru.

Z kolei górale modlą się o obronę ziemi polskiej 
a nie modlą się o pomyślność ziemi polskiej. Czyż-
by nie zdawali sobie sprawy, że modlitwa o obronę 
polskiej ziemi jest modlitwą jednostronną, a więc 
nie jest modlitwą dobrą? Nie jest również modlitwą 
złą, ale przez swą jednostronność jej wartość me-
rytoryczna do całości tematu jest równa zeru.

My modlimy się O POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ, 
w oparciu o słowa Niepokalanej Królowej Polski                 
a nie o nasze wymysły, choćby, naszym zdaniem, 
były one najlepsze.

Modlitwa O POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ jest lep-
sza niż modlitwa o pomoc tej ziemi oraz o  obronę tej 
ziemi po prostu dlatego, że jest modlitwą dwustron-
ną, całościową, objemuje całość spraw ziemi pol-
skiej, a więc jest jednoznacznie modlitwą dobrą.

Co z tego, że obronimy ziemię polską jeśli nie 
będziemy na niej gospodarować i żyć z pomysłem?

Co z tego jeśli obronimy ziemię polską a nie za-
pewnimy jej pomyślności?

Co z tego jeśli nasza myśl o polskiej ziemi nie 
będzie zjednoczona z zamysłem Bożym w sprawie 
ziemi polskiej?

Intencja „pomyślność ziemi polskiej” zawiera                       
w sobie zarówno obronę ziemi jaki i uprawę tej zie-
mi z pomysłem a nie bezmyślnie. Zawiera w sobie 
czyn, który zapewnia pomyślność a nie bezczynne 
przyglądanie się jak nasi wrogowie uprawiają zie-
mię polską dla własnych korzyści, aby nas poniżać 
we własnym narodzie i państwie.

Dlatego zalecamy usilnie WSZYSTKIM prawdzi-
wym katolikom, aby zamawiali Msze święte w in-
tencji POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ. To jest inten-
cja Królowej Polski!

Niestety, nasze Msze świętej w tej intencji do-
tąd nie znalazły odzewu wśród katolików polskich, 
którzy nazywają siebie patriotami – wierzącymi                 
i praktykującymi. Poza nami nie przyszedł NIKT ani 
też NIKT nie uczynił najmniejszego gestu poparcia 
naszej inicjatywy, mimo że wcześniej informowali-
śmy wiele osób, nawet osoby publicznie znane - 
duchownych i świeckich.

Górale zignorowali objawienia Królowej Polski 
dane ojcu Giulio Mancinelli, które poznali na Krzep-
tówkach w roku 2010.

W objawieniach tych Maria Kólowa Polski kazała 
modlić się Ojcu Mancinellemu o pomyślność ziemi 
polskiej 400 lat temu! Skoro górale dalej śpią i my-
ślą bardziej o własnej pomyślności niż o pomyślno-
ści ziemi polskiej, bo nie modlą się o pomyślność 
ziemi polskiej, to będą tracić dalej ziemię polską 
aż się nie obudzą i nie połączą swojej modlitwy                  
o pomyślność ziemi polskiej z modlitwą Ojca Juliu-
sza Mancinellego. Inaczej z winy górali cała ziemia 
Podhala będzie wyprzedana. Wtedy wszyscy Polacy 
będą mieli pretensje do górali, że okazali się pseu-
dokatolikami - bezmyślnymi i bezczynnymi.
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2 maja – w Święto Flagi – górale inauguru-
ją kampanię „Nie rzucim ziemi”. Jej celem 
jest obrona polskiej ziemi przed niekontro-
lowaną sprzedażą obcokrajowcom. Patro-
nem honorowym obywatelskiej inicjatywy 
jest prof. Andrzej Nowak, wspiera ją także 
prof. Jan Szyszko. 

Jeden z najwybitniejszych polskich historyków, 
prof. Andrzej Nowak, namawia Polaków, by włączyli 
się w obronę polskiej ziemi, która w maju 2016 r. 
zostanie wyłączona z okresu ochronnego i będzie 
mogła zostać wyprzedana obcokrajowcom.

Dlaczego Polacy łączą się tylko wtedy, gdy trze-
ba być PRZECIW ZŁU a nie jednoczą się wtedy, gdy 
trzeba być ZA DOBREM? Jest to totalny błąd myślo-
wy, świadczący o jednostronnym myśleniu Polaków. 
Ta jednostronna mentalność spowodowała już wie-
le strat przez wiele pokoleń.

Jednostronność bowiem nie jest dobrem, choć 
nie jest też złem. Ale jednostronność jest właśnie 
wykorzystywana przez naszych wrogów, którzy wal-
czą z nami nie wtedy, gdy jesteśmy gotowi do walki 
przeciw złu, ale wtedy, gdy jasno i mocno nie opo-
wiadamy się za dobrem - kiedy nic nie mowimy                    
i nic nie czynimy dla wspólnego dobra a zajmujemy 
się tylko własnymi sprawami.

Najwyższy czas  zmienić metalność Polaków! Tak 
dalej być nie może, bo możemy stracić Polskę.

Prof. Nowak: „Ziemia, której broniło ponad 30 pokoleń 
Polaków zasługuje na to, byśmy potrafili ją obronić w XXI 
wieku”   opublikowano: �� kwietnia · aktualizacja: �� kwietnia

Fot. YouTube

Każdy jest skądś. Każdy niesie w sobie dziedzi-
ctwo przestrzeni, w której dorastał, z którą związany 
jest emocjonalnie, dziedzictwo dobra wspólnego, ja-
kie tworzy pejzaż, który go otaczał. Dzisiaj widzimy 
jak dramatyczne doświadczenie emigracji milionów 
Polaków sprawia nie tylko rozłam w rodzinach, roz-
bicie między pokoleniami, ale tworzy także dramat 
rozstania z tym rodzimym pejzażem, dramat wy-
chodźstwa poza swoją ziemię. Uświadommy sobie 
jak bardzo tęsknią narody wypędzone ze swojej oj-
cowizny za powrotem do swojej ziemi, do ziemi obie-
canej – alarmuje prof. Andrzej Nowak.

Polacy muszą nauczyć się działań dwustronnych 
a nie jednostronnych: z jednej strony być za do-
brem a z drugiej być przeciw złu, muszą nauczyć 
się pracy zespołowej  w budowaniu dobra i niszcze-
niu zła. Dość indywidulanych inicjatyw! Czas na 
działania wspólne o charakterze masowym i trwa-
łym! Po sukcesie czas na umacnianie sukcesu a nie 
na spoczywanie na laurach!

Inaczej nasi wrogowie - jawni i ukryci - ciągle 
będą nas niszczyć, aż w końcu nas zniszczą przez 
naszą bezmyślność i bezczynność - zrobią to w cza-
sie pokoju, gdy będziemy spali zamiast działać!

Teraz nadszedł czas wielkiego zrywu przez mod-
litwę i czyn!

W Imię Marii Królowej Polski - DO CZYNU!
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Ta ziemia, którą mamy w Polsce. Ziemia, której 
broniły pokolenia – ponad 30 pokoleń Polaków – 
zasługuje na to, byśmy potrafili ją obronić w XXI 
wieku, w XI wieku polskiej państwowości. Byśmy 
obronili ją prawnie przy pomocy państwa i byśmy 
obronili ją mobilizacją obywatelską, by każdy poczuł 
się współgospodarzem tego wspaniałego wspólnego 
dobra, jakim są polskie Lasy Państwowe, tego wspa-
niałego dobra, jakim jest polski pejzaż. Jeśli zostanie 
sprywatyzowany, nie będzie już nasz wspólny, bę-
dzie prywatny, nie będzie już Polski. Musimy temu 
zapobiec. Musimy poczuć się gospodarzami w na-
szym pejzażu, w naszym pięknie domowym polskim 
— dodaje. 

Wojciech Jachymiak – góral, reżyser oraz inicja-
tor kampanii „Nie rzucim ziemi” zaprasza wszyst-
kich Polaków do włączenia się w akcję.

Każdy naród powinien pilnować swojej ziemi, bo 
to jest czynnik, który tworzy jego tożsamość. Chce-
my budować świadomość Polaków, uświadamiać że 
dostaliśmy ziemię w spadku od ojców, którzy jej bro-
nili. To jest nasze i mamy obowiązek o to dbać

— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl i za-
prasza 2 maja w Gorce na uroczystą inaugurację 
kampanii.

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl 
autor: Zespół wPolityce.pl 

Komentarze internautów:
az (31.63.152.*)
Patrzcie Rodacy – tak wygląda głupota i fanatyzm 

ubrana w gładką powierzchowność z bródką profe-
sora z Krakowa. 

Kazik Z (89.69.57.*)
Świadomość niektórych tu piszących np. AZ, czy 

X) wywodzi się z jakiegoś sowchozu. W nich też nikt 

nie był związany z ziemią, bo była nie jego. Teraz 
sowchozów nie ma, ale ludzie sowieccy pozostali.

AWN @AWN
Mam pomysł dla kampanii: A może zainicjować 

referendum o zmianę hymnu na bardziej pomocny 
w czasach globalizacji? Nie będzie Chinczyk pano-
szył się na polskiej ziemi! Pasuje Rota: http://youtu.
be/P2CqV2xkfDs Pasuje też Bogurodzica : https://
youtu.be/NrhHjoyaHdo 

AWN @AWN
27 kwietnia
Ziemia została już wykupiona przy pomocy słu-

pów i skorumpowanych agencji rolnych! Ratunkiem 
pokojowym, bez mordowania nowych niemieckich 
„pseudowłaścicieli „ i wojny jest odrzucić te umowy                 
i wyjść z Unii Europejskiej! http://www.petycjeonli-
ne.com/akt Przypominam: http://youtu.be/tVeE8z-
GzAfo Polecam Adwent o wyprzedaży polskiej ziemi. 
Alicja Adwent wspomnienia o Filipie Adwencie: 
http://youtu.be/kU5Fhn8xRBM

Polka (89.144.236.*)
Piekna akcja, jestem dumna bo pochodze z zako-

panego i jednoczesnie ..na obczyznie...jadna z tych 
ktora marzy o powrocie do kraju

chrobry (10.1.0.*)
Ty Pepantz ! Armato tempa powski lemingu! Pol-

ska jest okradana dojona przez twoje PO ty smieciu                     
i sprzedawczyku ,,,dzieki tobie i innym tak biedny 
jest moj Kraj a nie twoj

Tom (31.61.131.*)
Profesorze coraz więcej ludzi emigruje z Ojczyzny 

kto będzie jej bronił, ten rok jest najważniejszy dla 
nas i przyszłych pokoleń, wybory.

http://wpolityce.pl/polityka/242444-prof-no-
wak-ziemia-ktorej-bronilo-ponad-30-pokolen-po-
lakow-zasluguje-na-to-bysmy-potrafili-ja-obronic-
w-xxi-wieku

Fot. sxc.hu
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Pielgrzymka do Lichenia
w intencji POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ
23 maja 2015 roku

Pełna relacja z tej pielgrzymki znajduje się w w/w numerze, który można przeczytać na stronie www.smkp.pl              
w dziale: PIELGRZYMKA DO LICHENIA 2015 - 1 oraz ściągnąć za pomocą opcji: Zapisz element docelowy jako...
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Centralną częścią Nabożeństwa Majowego jest Lita-
nia Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na 

cześć Maryi,  w którym wysławiane są Jej wielkie cno-
ty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. 

Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdo-
podobnie we Francji, zatwierdził ją oficjalnie papież 
Sykstus V. 

Nazwę Loretańska otrzymała od miejscowości Lo-
reto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowa-
na i odmawiana. 

Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r., do zatwier-
dzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Gui-
do Candiotti.

11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył Litanię Lore-
tańską dwustu dniami odpustu. 

Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius 
XI. 

W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała 
dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które 
następowały, posiadały aprobatę Kościoła. 

Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzy-
ni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. 

Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Ró-
żańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierwo-
rodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), 
Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta 
(1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny 
(1995). 

W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi:  jest 
ich w sumie 49, a w Polsce 50. 

Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP 
Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołą-
czono 12 października 1923 r. wezwanie „Królowo 
Polskiej Korony”, przekształcone po drugiej wojnie 
światowej na   „Królowo Polski”. 

Święty Domek w Loreto 

Święty Domek w Loreto, a właściwie jego ściany, 
zostały przywiezione z Ziemi   Świętej do Europy przez 
krzyżowców. 

Jak mówi tradycja, w domku tym żyła Matka Boża              
i Pan Jezus, stąd jego wielkie znaczenie dla chrześci-
jaństwa. 

Początkowo umieszczono go w Jugosławii, później 
przeniesiono do Włoch, w okolice Ankony i postawio-
no w lesie laurowym, stąd późniejsza nazwa Loreto. 

Jednocześnie z postawieniem Domku, w ołtarzu 
umieszczono figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. 

Rzeźba posiada dwie charakterystyczne cechy: — 
jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze   Mat-
ki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza.

Litania Loretańska – historia powstania modlitwy
Opublikowano Maj 8, 2015 by emjot
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 Ma i Polska swoje Loretto…

Loretto to wieś w Polsce położona w wojewódz-
twie mazowieckim, w powiecie  wyszkowskim, w gmi-
nie Wyszków,  nad rzeką Liwiec.

Początki polskiego sanktuarium Maryjnego w Lo-
retto sięgają 1928 roku. 

Wówczas ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgro-
madzenia Sióstr Loretanek, ówczesny proboszcz pa-
rafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie, zakupił 
duży majątek pod nazwą Zenówka, położony nad rze-
ką Liwiec, w odległości 60 kilometrów od Warszawy. 

Dnia 27 marca 1929 roku zmieniono urzędową na-
zwę miejscowości na Loretto,  nawiązując  w ten spo-
sób bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku 
Matki Bożej w Loreto (pisane przez jedno „t”) koło An-
kony we Włoszech.

Na początku w Loretto była skromna kapliczka                  
w lesie, którą następnie przeniesiono do murowanego 
budynku. 

Z uwagi na wzrastającą liczbę wiernych przycho-
dzących na Nabożeństwa zaczęto myśleć o wybudo-
waniu dużej kaplicy poświęconej Matce Bożej Lore-
tańskiej. 

Prace rozpoczęto w 1952 roku. 
Pomimo utrudnień ze strony władzy komunistycz-

nej, w 1959 roku kaplica była już w stanie surowym.
Pierwsza Msza święta została odprawiona 19 mar-

ca 1960 roku. 
Prace nad wykończeniem kaplicy trwały przez wie-

le lat. 
W 1971 roku wykonano elewację zewnętrzną, 

umieszczając na frontonie   grafikę   przedstawiającą  
Matkę Bożą Loretańską z napisem: 

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Lore-
tańskiej 1971.

Początkowo kaplica była pod wezwaniem Matki 
Bożej Różańcowej, a od momentu sprowadzenia                       
z Włoch figury Matki Bożej Loretańskiej – jest pod we-
zwaniem Matki Bożej Loretańskiej.

Obecnie w Loretto mieści się klasztor sióstr loreta-
nek i dom nowicjatu, dom dla starców, domy rekolek-
cyjne i  wypoczynkowe

Domek Loretański 

Tak nazywane są małe budowle wzniesione we 
wnętrzu kościoła lub w jego pobliżu na wzór   Święte-
go Domu   Santa Casa w Loreto. 

W Polsce Domki Loretańskie znajdują się 
– w Gołębiu z 1640 r, 
– Warszawie w kościele Matki Bożej Loretańskiej z 

1645 r.,
– Krakowie przy klasztorze kapucynów z 1719 r.,  
– przy Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi 

Panny w Piotrkowicach 
– oraz w Głogowie w kościele pw. św. Mikołaja. 

Znany  jest także Domek Loretański związany z ka-
pucynami a znajdujący się w Pradze z 1631 r .

W 1981 roku do polskiego Loretto, o którym poni-
żej,  sprowadzono wierną kopię tej figury

Domek Loretański w Krakowie oo.kapucynów

Za: http://www.pijarzy.pl/? strona,doc,pol,glowna,
221,0,1917,1,221,ant.html

Opublikowano Grudzień 9, 2012 by emjot/ ; htt-
ps://forumdlazycia.wordpress.com/2012/12/09/li-
tania-loretanska-historia-powstania-modlitwy/

Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów pozytywnie odpowiedziała na prośbę Przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Polski.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów

Prot. 130/14
DLA POLSKI
Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcy-

biskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku Łaciń-
skiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia 2014 r.,  
mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez 
papieża Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii 
do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po 
wezwaniu: Matko Łaski Bożej, mogło być dodane we-
zwanie: Matko Miłosierdzia.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-

pliny Sakramentów,

8 listopada 2014 r.
+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz
Konrad Maggioni
Podsekretarz
KKBiDS
2015-01-22 

za: http://liturgia.wiara.pl/doc/2332511.Nowe-
wezwanie-w-Litanii-Loretanskiej

h t t p s : / / f o r u m d l a z y c i a . w o r d p r e s s .
com/2015/05/08/litania-loretanska-historia-po-
wstania-modlitwy-3/#more-30697
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Maria Łaskawa

Nasza cześć i uwielbienie Marji muszą sięgnąć głębiej 
w naszą istotę, bo my pamiętamy skargę Pańską, skiero-
waną do ludu wybranego: 

— Ten lud czci mię wargami, ale serce jego daleko 
jest ode mnie.

Rokrocznie czarowny maj roztacza przepych barw, 
kwiecia i woni. 

Rokrocznie w tym miesiącu wieczorny dzwon zwo-
łuje do świątyń czcicieli Niepokalanej, by po dniu pracy                      
i znoju spocząć u stóp najlepszej z matek i opowiedzieć 
Jej swe bóle i troski. 

Rokrocznie gromadzą się dzieci i rycerstwo Marji 
przed Jej ołtarzami i figurami, uwieńczonemi świeżem 
kwieciem, by ukochanej Hetmance powierzyć swe spra-
wy, wysłuchać Jej rad i poleceń.

Ach, cudny to miesiąc ten maj!…
Gromadzimy się i śpiewamy litanję i pieśni ku czci 

Niepokalanej Dziewicy, odmawiamy modlitwy, błagamy 
o łaski polecamy się Jej opiece, której potrzebę ciągle od-
czuwamy.

Lecz to nie wszystko.   To tylko drobna cząstka przeja-
wów naszej czci, naszej miłości i oddania. 

A są, niestety, tacy, co na tem poprzestają. 
Zdaje im się, że gdy chwalą Marję ustami, swym po-

bożnym śpiewem, uczestniczeniem w Nabożeństwie 
marjańskiem, to już zrobili wszystko, co do nich należy, 
jako do dzieci i czcicieli Niepokalanej.

Jest to pogląd powierzchowny, błędny, a jednak roz-
powszechniony. 

My na nim poprzestać nie możemy. 
Nasza cześć i uwielbienie Marji muszą sięgnąć głębiej 

w nasza istotę, bo my pamiętamy skargę Pańską, skiero-
waną do ludu wybranego:

—   Ten lud czci mię wargami, ale serce jego daleko 
jest ode mnie.

Czegóż więcej zatem potrzeba?
Potrzeba, aby to nabożeństwo nasze do Niepokala-

nej nie ograniczało się jedynie do tej półgodziny rano 
czy wieczorem, jakie poświęcamy na udział w śpiewach                
litanji i pieśni ku czci Marji,  lecz przenikało życie nasze.

Jaśniej to przedstawimy. 

Mówisz, że kochasz Marję. 
Dobrze, a więc zerwij z tą osobą, która jest ci okazją 

do złego. A więc odmów sobie przyjemności obcowania                    
z nią, bo to się twej Matce Niebieskiej nie podoba.

Kochasz Marję, a więc przyłóż się do obowiązku, speł-
nij go sumiennie, bo Marja żąda tego od ciebie.

Kochasz Marję, a więc walcz z tą pokusą, która cię gnę-
bi,  a której tak łatwo dotąd się poddawałeś,  rozmyślając o 
grzechu, zezwalając na niegodziwe myśli i pragnienia.

Kochasz Marję, a więc gdy wróg twej duszy zastawi 
na ciebie sidła, aby cię w nie złowić i oddalić od Niej, wzy-
waj Ją na ratunek, ponawiaj przyrzeczenia wiernej służby 
aż do śmierci.

Kochasz Marję, a więc nie tylko w czasie nabożeństwa 
majowego pamiętaj, żeś jest Jej dzieckiem, lecz i w ciągu 
dnia myśl o Tej najlepszej Matce swej,  pamiętaj, że oczy 
Jej zwrócone na ciebie z czułością, badają, czy o swych 
przyrzeczeniach pamiętasz, czy postępujesz w każdej 
sprawie tak, jak na dziecko Jej i rycerza przystało.

O, bo jeśli chcesz swem nabożeństwem prawdziwie 
uczcić swą Matkę w niebie, musisz walczyć ze wszyst-
kiem, co Jej się może niepodobać, musisz Jej się często 
polecać,  musisz Ją często prosić, byś szczególnie ten  Jej 
miesiąc przeszedł z oczyma oderwanemi od brudów tej 
ziemi, z sercem wzniesionem ponad błoto i pył, jakie 
zaścielają drogi życia wielu niekonsekwentnych czcicieli 
Niepokalanej.

Z temi postanowieniami zaczynaj majowe nabożeń-
stwo, pamiętaj o nich codziennie,  tak, abyś z zadowole-
niem i radością skończył maj zbliżywszy się w nim przez 
miłość prawdziwą do swej Matki Marji.

Tego Ona domaga się od ciebie, tem sprawisz Jej naj-
większą radość a sam z takiego nabożeństwa najwięcej 
odniesiesz korzyści.

Zacznijże już z ufnością, abyś z radością dokończył!…

Rycerz Niepokalanej, rok XIV, maj 1935, Nr. 5 (161), 
str. 130-131

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.
com/2015/04/30/majowy-zew/

https://forumdlazycia.wordpress.com/2015/05/03/
majowy-zew-istota-czci-i-uwielbienia-maryi/

MAJOWY ZEW – ISTOTA CZCI I UWIELBIENIA MARYI
Opublikowano Maj 3, 2015 by emjot  
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Nowy herb Polski nie został mi objawiony lecz 
został przeze mnie opracowany. Zaprojekto-
wałem ten znak z kilku powodów:

1. Dzisiejszy herb Polski nie jest herbem katoli-
ków polskich lecz jest herbem żydomasonerii narzu-
conym podstępem i siłą katolikom polskim. Do dziś 
ten herb wyraża zniewolenie Narodu i Państwa Pol-
skiego przez koronę bez krzyża i zmodyfikowane 
gwiazdy masońskie w skrzydłach, które sterują lo-
tem tego orła. Każdy kto potrafi czytać znaki i rozu-
mie znaczenie symboli w życiu jednostek, grup, na-
rodów i państw, doskonale to rozumie. Zresztą widać 
wyraźnie,  że  od czasu wprowadzenia tego orła do 
herbu państwa, Polakom w Polsce żyje się coraz 
gorzej, zwłaszcza młodym i starym.

Katolicy polscy, świadomi swej katolickości i pol-
skości, i zabiegający o prawdziwą katolickość i pol-
skość w życiu publicznym Narodu i Państwa Polskie-
go, nie mają dzisiaj własnego herbu państwowego 
– nie mogą w państwie polskim identyfikować się 
między sobą i między  narodami jako naród katolicki. 
Tzw. „zwycięstwo nad komunizmem” po roku 1989 
potwierdziło i potwierdza cały czas ten nieszczęsny 
stan rzeczy.

2. Stary herb z 1919 roku nie może być przywró-
cony w nowym Katolickim Państwie Narodu Polskie-
go, ponieważ nauka katolicka nie łączy przeszłości                 
z przyszłością, nie wprowadza przeszłości do przy-
szłości, lecz na bazie przeszłości wyprowadza przy-
szłość.

Prawdziwa, katolicka, nowa przyszłość, musi wy-
rażać się więc w nowych formach przyszłościowych,                  
a nie w formach przeszłościowych, zgodnie z tym co 
powiedział Jezus:  

Stare wino wlewa się do starych bukłaków                        
a nowe wino wlewa się do nowych bukłaków. Wtedy 
jedno i drugie (przeszłość i przyszłość) zachowuje 
się. .................

Wlewanie starego wina, czyli starych form, do 
nowych bukłaków, czyli do nowych form, do innego 
państwa niż było stare, powoduje raczej cofanie się 
do przeszłości w formie a nie tworzenie nowych 
przyszłościowych form z nowymi słowami i czynami, 
które będą tę nową przyszłość ożywiać.

Podobnie wprowadzanie nowych form do starych 
form ma sens tylko przy odnowieniu form starych                  
i nadanie im formy nowej. Tak stało się w przypadku 
nowej flagi Polski z Najmiłosierniejszym Sercem Je-
zusa objawionej św. Faustynie Kowalskiej, gdzie fla-
ga biało czerwona otrzymała złotą obwódkę już na 

stałe. W tej fladze nowością jest Najmiłosierniejsze 
Serce Jezusa na złotej okrągłej tarczy, takiej jak                   
w bazylice Serca Jezusa w Paray-le-Monial.

Nowa forma herbu Państwa Polskiego jest po-
trzebna Narodowi Polskiemu również z tego powo-
du, że od czasu ogłoszenia Bogurodzicy Królową 
Państwa Polskiego przez króla Jana Kazimierza,                 
1 kwietnia 1656 roku, Bogurodzica NIGDY i NI-
GDZIE nie została zobrazowana jako Królowa Pań-
stwa Polskiego, jako Królowa Korony Polskiej, choć 
ten tytuł oficjanie w Kościele posiada.

Jedynym oryginalnym obrazem Królowej Korony 
Polskiej jest obraz Królowej Polski z Grąblina, który 
dzisiaj znajduje sie w Licheniu oraz obrazy podob-
ne, w których Królowa Polski w koronie z krzyżem 
na głowie ma na Niepokalanym Sercu Orła Białego 
w koronie z krzyżem. 

Pani Jasnogórska w oryginale nie jest obrazem 
Królowej Korony Polskiej, bo na Jej oryginalnym wi-
zerunku nie ma Orła Białego – jest on tylko dodany 
na sukience z zewnętrz – nie należy do oryginalne-
go obrazu.

Katolicy polscy w kwestii zobrazowania Królowej 
Polski w herbie Państwa Polskiego do dzisiaj zacho-
wują się jak faryzeusze, którzy MÓWIĄ A NIE CZY-
NIĄ – mówią o tytule Królowej Korony Polskiej a do-
tąd nie uczynili ANI JEDNEGO ZNAKU, żeby ten 
tytuł zobrazować, bo od czasu rozbiorów ANI RAZU 
nie uznali Królowej Polski w Państwie Polskim, choć 
król Jan KAZIMIERZ poddał Bogurodzicy Państwo 
Polskie.

Jest to karygodne niedopatrzenie Narodu Pol-
skiego.

3. Pan Jezus objawił św. Faustynie nową flagę 
Polski z Najmiłosierniejszyn Sercem Jezusa. Nie 
jest to flaga dla dzisiejszej Polski, w której rządzi po-
tomstwo Węża, ale jest to flaga dla nowej Polski,                
w której potomstwo Węża będzie podeptane, tak jak 
teraz depcze Polaków.

NOWY HERB PAŃSTWA POLSKIEGO
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Nowy herb Polski.
Propozycja Stowarzyszenia 

Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski.
Projekt: Wojciech Deresiński, 8 maja 2015, Poznań.

Projekt zatwierdzony w czasie zebrania Zarządu Stowarzyszenia dnia 19 maja 2015 roku
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U góry napis: EGO SUM REGINA POLONAE (JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI).
U dołu napis: POLONIA SEMPER FIDELIS (POLSKA ZAWSZE WIERNA)

Tekst nawiązuje do słów Pisma Świętego, które mówi:
„Wierność z ziemi wyrośnie a sprawiedliwość wychyli się z nieba” Pslam 85 wers 12

Miłość Synów Narodu Polskiego do Niepokalanej potwierdziła sama Niepokalana i uznała za powód
do uczynienenia Polakom WIELKICH RZECZY. Powiedziała w Neapolu w 1608 roku 

do włoskiego jezuity, Ojca Giulio Mancinellego, te słowa:
– Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? 

– Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, 
ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie. 

W ten sposób, kiedy z ziemi wyrosła osobliwa miłość Polaków do Marii,
Maria z nieba okazała Polakom sprawiedliwość, ogłaszając się KRÓLOWĄ POLSKI.
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Sprawa herbu państwowego nie jest błaha. Wie-
dzą o tym nieprzyjaciele katolicyzmu i polskości, któ-
rzy w okresie międzywojennym podstępnie wprowa-
dzili do państwa polskiego herb obowiązujący do 
dzisiaj, czyli znak bezideowy z masońskimi gwiazda-
mi, które sterują orłem. Było to w dodatku 13 grudnia 
1927 roku.

Katolicy polscy zasługują na orła katolickiego i pol-
skiego! Gdy Polska bedzie wolna od Złego, taki herb 
powstanie. Nie musi to być taki, jak proponowany 
przeze mnie co do formy, ale powinien być taki do co 
treści. Zresztą forma mojego projektu nie jest całko-
wicie nowa, bo zainspirowałem się orłem w innej for-
mie tylko nadałem mu nową treść.

Nowym elementem w nowym herbie Polski powin-
no być Imię MARIA nad głową Orła Białego.

Każde państwo potrzebuje znaku-symbolu, który 
wyraża jego duchowość, z którym naród tego pań-
stwa identyfikuje się. Jeśli Pan Jezus dał Polakom 
flagę z nieba, a nie dał herbu z nieba – to pomyśla-
łem, że nowy herb może powstać z ziemi, zgodnie ze 
słowami:

Wiara z ziemi wyrośnie a sprawiedliwość wychyli 
się z nieba Ps  85 vers 12

Przecież Niepokalana Królowa Polski powiedzia-
ła, że wielkie rzeczy zamierza dla tego Królestwa 
(dzisiaj państwa) z powodu szczególnej miłości Jego 
synów do Niej. Z ziemi, od Polaków, nasza Matka                 
i Królowa otrzymała szczególną miłość. Jako odpo-
wiedź na tę miłość, postanowiła być naszą Królową 
z nieba, co objawiła w Krakowie na Wawelu 8 maja 
1610 roku. Powiedziała do Sługi Bożego Giulio Man-
cinellego:

JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI
JESTEM MATKĄ TEGO NARODU,
KRÓRY JEST MI BARDZO DROGI,
WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO MNIE ZA NIM
I O POMYŚLNOŚĆ TEJ ZIEMI 
BŁAGAJ NIEUSTANNIE,
A CI BEDĘ ZAWSZE,
JAK JESTEM TERAZ, MIŁOŚCIWĄ.
Wiara, która z ziemi wyrasta, ostatecznie i tak po-

chodzi z nieba – tylko idzie do nieba przez ziemię. 
Wiara bowiem jest darem Bożym i nie można mieć 
wiary boskiej z przyczyny ludzkiej. To, co boskie po-
chodzi od Boga, a to co ludzkie pochodzi od czło-
wieka. Od ludzi można mieć tylko wiarę ludzką opar-
tą na tradycji i obrzędach zewnętrznych. Taka wiara 
nie jest jednak wiele warta przed Bogiem, dopóki nie 
zamieni się w wiarę boską.

Obrazem naszej boskiej wiary narodowej jest 
Królowa Polski, która objawiła się Polakom jako 
Królowa Polski w Grąblinie, a której wizerunek znaj-
duje się aktualnie w Licheniu. Ma Ona na Niepoka-
lanym Sercu Orła Białego i jest w koronie. Korona 
Niepokalanej znajduje się nad koroną Orła Białego. 

W ten sposób obraz ten wyraża tytuł królewski Nie-
pokalanej: KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ. Królo-
wa królów i królowych Polski.

4. Orzeł Biały Polski jest ściśle związany z Niepo-
kalanym Sercem Marii Królowej Polski. Cały katoli-
cki Naród Polski jest w Sercu Marii. Całe Państwo 
Polskie zostało Bogurodzicy poświęcone, czyli od-
dane do Jej dyspozycji, pod Jej władzę, aby nim rzą-
dziła. W ten sposób Bogurodzica otrzymała również 
tytuł Królową Korony Polskiej. Było to we Lwowie                  
w 1656 roku. Od tego czasu – przez prawie 340 lat  
– obraz Intronizacji Lwowskiej jest przez władze 
kościelne przed Polakami ukrywany w zakrystii Ka-
tedry na Wawelu.

5. W moim projekcie Niepokalana i Wniebowzię-
ta Królowa Polski jest przedstawiona jako Królowa 
Korony Polskiej – Jej Imię w złotej koronie z krzy-
żem jest ponad Orłem Białym w złotej koronie                       
z krzyżem, co widzialnie oznacza, że jest Królową 
Korony Polskiej. Chciałem, aby ten tytuł Marii było 
pokazany W CZYNIE, a nie tylko istniał w słowie, bo 
o zwycięstwie w praktyce decydują czyny a nie sło-
wa, choć każdy dobry czyn zaczyna się od słowa. .

6. Nowy herb Polski zawiera siedem symboli:

6-1. Imię MARIA w złotej koronie nad Orłem 
Białym w koronie 

oznacza, że Maria jest Królową Korony Polskiej. 
Imię Maria było i jest wielokrotnie przez Polaków 
wzywane, szczególnie w sprawach najważniejszych 
dla Narodu i Państwa Polskiego. Było wymawiane                
i wyśpiewywane w bitwach Polaków z najeźdźcami, 
szczególnie w bitwie pod Grunwaldem 1410 r. i bi-
twie pod Wiedniem 1683 r.

Sama Maria, Patronka Warszawy i Strażniczka 
Polski, wzywana przez Polaków przed Bitwą War-
szawską, ukzała się na niebie w Bitwie Warszaw-
skiej 15 sierpnia 1920 w otoczeniu husarii i odbijała 
kule lecące w stronę Polaków, co spowodowało po-
płoch w armii bolszewickiej. 

Dlatego w nowym herbie Polski Maria jest umie-
szona nad głową Orła Białego i nad jego skrzydłami. 

NIEPOKALANA MARIA BYŁA I JEST PONAD 
KOŚCIOŁEM W POLSCE, PONAD PAŃSTWEM 
POLSKIM, PONAD NARODEM POLSKIM I PO-
NAD ZIEMIĄ POLSKĄ.

I niech tak będzie zawsze!

6-2. Orzeł Biały w złotej koronie z krzyżem
Przywrócenie krzyża w koronie Orła Białego 

oznacza powrót Polski na drogę Katolickiego Pań-
stwa Narodu Polskiego. Jako monarchista uważam, 
że będzie to powrót do Katolickiego Królestwa Naro-
du Polskiego z Polakiem jako Królem Polski. Króle-
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stwo Polski powstanie z Bożej łaski, jeśli Naród Pol-
ski zasłuży sobie na nie, a król Polski będzie 
Poamazańcem Bożym, realizującym w państwie 
prawo Boże, jako wyższe od prawa naturalnego                    
i prawo naturalne jako wyższe od prawa nienatural-
nego, stanowionego. To przez wprowadzanie prawa 
nienaturalnego do państwa polskiego, Polska staje 
się coraz bardziej państwem niesprawiedliwym,                     
w której nie liczy się sprawiedliwość tylko prawo 
ustanawiane przez wrogów katolicyzmu i polskości.

6-3. Złoty łuk piastowki w prawym skrzydle 
zakończony trójliściem.

Złoty łuk zakończony trójliściem pochodzi z cza-
sów piastowskich i oznacza jedność z katolicką 
przeszłością Polski i zarazem kontuację duchowo-
ści piastowskiej Polaków. Jego trójliść oznacza po-
wiew Trójcy Świętej, która odtąd kierować będzie 
lotem Orła Białego prowadząc go przez ziemię do 
nieba.

6-4. Złoty łuk piastowski w lewym skrzydle za-
kończony trójliściem

Złoty łuk zakończony trójliściem pochodzi z cza-
sów piastowskich i oznacza jedność z katolicką 
przeszłością Polski i zarazem kontuację duchowo-
ści piastowskiej Polaków. Jego trójliść oznacza po-
wiew Trójcy Świętej, która odtąd kierować będzie 
lotem Orła Białego prowadząc go przez ziemię do 
nieba.

W ten sposób żadna obca siła, czy to niemiecka, 
czy rosyjska czy żydowska, czy inna,  nie będzie już 
kierować lotami Orła Polskiego, nie będzie prowa-
dzić Narodu Polskiego do zguby – do nędzy i biolo-
gicznej śmierci, jak czynią to nasi wrogowie dzisiaj.

6-5. Czerwona Tarcza z Białym Krzyżem oto-
czona złotą obwódką

Biały Krzyż na czerwony polu w złotej obwódce 
oznacza posiadanie Jezusa Chrystusa w sercach 
Polaków. Oznacza, że Serce Jezusa jest królem                    
i zjednoczeniem serc wszystkich katolików polskich. 
Oznacza też, że serca Polaków idą w górę ku niebu 
– ku Ojcu Niebieskiemu – do Królestwa Niebieskie-
go przez królestwo ziemskie. Krzyż dla Polaków jest 
znakiem zwycięstwa, które przychodzi po oddaniu 
ducha Bogu. To krzyż  prowadził Wojsko Polskie                     
w Bitwie Warszawskiej do zwycięstwa.

Ten konkretny krzyż ma jeszcze inne dobre zna-
czenie – także ziemskie. Jest bowiem zbudowany 
na tzw. złotej proporcji, która określa proporcję 
trzech odcinków. Jest to ta sama proporcja między 
odcinkiem małym do średniego jak średniego do 
większego. Ta złota proporcja jest miarą ubóstwa                  
i bogactwa ludzi w państwie rządzonym według pra-
wa Bożego. U Boga bowiem:

Kto ma mało – nie ma za mało (aby żyć) a kto ma 
dużo – nie ma za dużo (do życia)...........

Oznacza to, że w państwie katolickim nie ma lu-
dzi, którzy mają za mało środków do życia i nie ma 
ludzi, ktrórzy mają za dużo środków do życia. W dzi-
siejszej Polsce rządzonej przez potomstwo Węża 
większość narodu żyje w biedzie i nie ma środków 
do życia. A mniejszość żyje ponad stan na podsta-
wie wyłudzonych niesprawiedliwym prawem bo-
gactw polskiej ziemi.

Ci globaliści chcą wyeliminować klasę średnią, 
aby pozostali tylko panowie i niewolnicy, gdzie ci, co 
nie mają lub mają za mało nie będą mieli NIC, i będą 
sługami tych, którzy mają za dużo a będą mieć 
WSZYSTKO. Dlatego boją się krzyża, bo jest on 
znakiem sprawiedliwości ludzkiej i boskiej dla wszel-
kiej maści przestępców – jawnych i ukrytych.

Dlatego krzyż Jezusa Chrystusa jest w prawie 
państwowym niezbędny, aby prawo w Polsce było 
sprawiedliwe dla tych co mają mało i dla tych co 
mają dużo a także dla tych, co mają więcej niż mało 
a mniej niż dużo.

Dlatego wyraźny znak krzyża w herbie Katoli-
ckiego Królestwa Narodu Polskiego jest niezbędny.

6-6. Złote Berło w prawych szponach
Berło jest symbolem wielorakim w znaczeniu.                   

W państwach katolickich związane było z namiestni-
kiem Chrystusa na ziemi, którym w rzeczywistości 
świeckiej był król poddany duchowo Kościołowi 
Świętemu i przez Kościół otrzymujący władzę od 
Boga. Berło było symbolem władzy nad narodem.

6-7. Złoty miecz w lewych szponach
Miecz jest symbolem o znaczeniu wielorakim.                

W kościele oznacza kościół walczący z heretykami, 
w państwie jest znakiem walki z wrogami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi. W nowym herbie Polski jest 
miecz zamiast królewskiego jabłka. Wynika to z hi-
storii religijności w Polsce, w której król Jan Kazi-
mierz, kiedy poświęcał Polskę Bogurodzicy, złożył                
u Jej stóp koronę, berło i miecz. Dzisiaj katolicy pols-
scy walczą o Polskę, dlatego król, który będzie                     
w Polsce panował na początku, powinien być kró-
lem walczącym o uwolnienie Polski od Złego.

Inna wersja herbu
Gdy przyjdzie czas całkowitego odzyskania nie-

podległości, gdy wszyscy wrogowie katolicyzmu                  
i polskości w Polsce zostaną podeptani, kiedy                        
w Polsce obowiązywać będzie sprawiedliwość Boża 
i ludzka, prawo nadprzyrodzone i naturalne, wów-
czas miecz może być zatąpiony jabłkiem.

Projekt nowego herbu Polski został ukończony                    
8 maja 2015 roku i zatwierdzony na zebraniu Zarządu 
SMKP w dniu 19 maja 2015 roku.

Wojciech Deresiński
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Najświętsze Serce Pana Jezusa 
nadzieja i zbawienie dla zniszczonego grzechami świata

Czerwiec to miesiąc poświęcony szczególnej czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. W czasie, gdy w naszych 
kościołach każdego dnia odprawiane jest nabożeństwo 
czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Jezusa, za-
stanówmy się, dlaczego w naszych czasach tak ważne 
jest zawierzenie Sercu Bożemu? Dlaczego teraz Boże Mi-
łosierdzie tak pragnie kultu Serca Zbawiciela?

 
Pierwsza Czcicielka Najświętszego Serca

Najświętsze Serce Pana Jezusa zaczęło bić i promie-
niować miłością ludzką i Boską w chwili, gdy Maryja Dzie-
wica powiedziała do Archanioła Gabriela: Niech mi się 
stanie według słowa twego. Wtedy też Niepokalane Ser-
ce Maryi stało się żywą świątynią, w której nieustannie 
składana jest cześć Boskiemu Sercu.(1) „Maryja jest świą-
tynią i miejscem odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, 
gdzie Bóg przebywa we wspaniałości i chwale większej 
niż w jakimkolwiek innym przybytku świata, nie wyłącza-
jąc stolicy Jego wyniesionej ponad cherubinów i serafi-
nów” - pisze św. Ludwik o Maryi.(2) Dlatego też Ona jako 
jedyna w pełni poznała tajemnicę miłości Najświętszego 
Serca Jezusa i w doskonały sposób była z Nim zjednoczo-
na we wszystkich Jego poruszeniach, w myślach, uczu-
ciach i boleściach. „Nazywamy Ją Królową Serca Jezuso-
wego, ponieważ Ona stała się szafarką zasług i bogactw 
Serca Swego Syna”.(3)

 
Przenajświętsze Serce Jezusa i Maryi

Św. Jan z Eudes (1601-1680) do tego stopnia podkre-
ślał związek, który łączy kult Przenajświętszego Serca Je-
zusa i Niepokalanego Serca Maryi, że mówił: „Przenaj-
świętsze Serce Jezusa i Maryi” trzeba zwrócić uwagę, że 
mamy tu liczbę pojedynczą, to jakby jedno serce, co uwy-
pukla ten głęboki związek, jaki istnieje pomiędzy tymi 
kultami. Dwa Nierozłączne Serca, tak zjednoczone, że nie 
można rozważać ich z osobna. 

Nie kocha naprawdę Przenajświętszego Serca Jezusa 
ten, kto nie kocha Niepokalanego Serca Maryi. Dlatego 
właśnie na rewersie powszechnie znanego Cudownego 
Medalika zostały wyryte dwa serca: Jezusa i Maryi. 
Pierwsze opasane koroną cierniową, a drugie przeszyte 
szpadą. 

We wspaniałej historii Kościoła nie zabrakło świętych, 
którzy za Maryją odznaczyli się szczególnym nabożeń-
stwem do Boskiego Serca. W złotych wiekach chrześci-
jaństwa należeli do nich: św. Bernard z Clairveaux, św. 
Piotr Damiani, św. Anzelm, św. Franciszek z Asyżu, św. 
Ludgarda, św. Antoni z Padwy, św. Bonawetura, św. Kata-
rzyna ze Sieny, bł. Henryk Suzo, św. Mechtylda i bł. Aniela 
z Foligno. 

Jednak ze względu na szczególne posłannictwo jakie 
zostało dane przez Pana Jezusa w XVII wieku francuskiej 
zakonnicy, to właśnie św. Małgorzata Maria Alacoque 
(1647-1690) należy do najbardziej znanych czcicieli Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Przez nią po raz pierwszy 
Pan Jezus zapragnął ukazać światu Swoje Serce, zwraca-
jąc się do niej w klasztorze Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Paray-le-Monial, żądając publicznej czci                  
i obiecując szczególne łaski.

Objawienia dane św. Małgorzacie jako deska ratunku

„Zbawca pozwolił mi pojąć, że jedynie gorące prag-
nienie, by być miłowanym przez ludzi i aby dusze ratować 
z dróg zatracenia, na które całe ich rzesze pociąga sza-
tan, skłania Go do objawienia im Swego Serca wraz ze 
wszystkimi skarbami Jego Bożej miłości, łask i miłosier-
dzia, uświęcenia i zbawienia, które się w Nim znajdują” - 
napisała św. Małgorzata(4) i dalej stwierdziła - To nabo-
żeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie 
dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach”. 
Będzie jakby odkupieniem miłosnym, oswobodzeniem ich 
z mocy księcia ciemności. 

27 grudnia 1673 roku w trakcie pierwszego objawie-
nia, jakie miała św. Małgorzata, Pan Jezus powiedział jej: 
Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie 
może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamknię-
tych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim po-
średnictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami... 
W Nim znajdą wszystko, czegokolwiek będzie im potrze-
ba dla uzdrowienia swych dusz z przepaści zguby.

Podczas trzeciego objawienia Pan Jezus ukazał św. 
Małgorzacie jak wielka jest Jego miłość do ludzi i jak bar-
dzo jest ona przez ludzi wzgardzona, żądał też wynagro-
dzenia: ...jeśliby Mnie w zamian choć trochę ukochano, to 
za nic bym sobie uważał wszystko, co wycierpiałem dla 
ludzi i pragnąłbym, o ile byłoby to możliwe, uczynić dla 
nich jeszcze więcej; lecz oni na wszystkie moje wysiłki czy-
nienia im dobrze odpowiadają oziębłością i wzgardą. 

16 czerwca 1675 roku kiedy Małgorzata modliła się 
przed Najświętszym Sakramentem, ukazał jej się Pan Je-
zus i powiedział: „Spójrz! Oto Serce, które tak bardzo lu-
dzi ukochało i które niczego nie szczędziło, by się za nich 
poświęcić i wyczerpać się w objawach miłości, a jako na-
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grodę odbieram od większości ludzi tylko oziębłość, brak 
czci, pogardę i świętokradztwo w tym Sakramencie Miło-
ści. Ale największy ból sprawia mi to, że serca szczególnie 
mi poświęcone w ten sposób ze mną postępują.

Dlatego żądam, by pierwszy piątek miesiąca po ok-
tawie Bożego Ciała był szczególną uroczystością ku czci 
Serca mego, by w tym dniu zbliżano się do Stołu Pań-
skiego, by mi cześć składano celem wynagrodzenia tych 
wszystkich zniewag, które Serce me spotykają, gdy na 
ołtarzach przebywam. A ja ci powiadam, że Serce moje 
w obfitej mierze da odczuć swą miłość tym, którzy je 
czcią otoczą i którzy o to starać się będą, by i inni cześć 
mu oddawali.(5)

Sposoby wynagradzania Sercu Jezusowemu
Pan Jezus podał kilka sposobów wynagradzania Jego 

Najświętszemu Sercu:
1. Częste przyjmowanie komunii św. w intencji wyna-

grodzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. 
2. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego. 
3. Godzina święta - czyli modlitewne czuwanie w nocy 

z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego 
śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miło-
sierdzie dla grzeszników. 

4. Oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego.(6) 
 

Przenajświętsze Serce będzie zbawieniem świata

Nie możemy pozostawać niewdzięczni i obojętni wo-
bec tego najwyższego przejawu dobroci i miłości. Musi-
my koniecznie zadośćuczynić Przenajświętszemu Sercu, 
odpowiedzieć na Jego apel i rozpowszechnić Jego kult. 
Nasz akt wynaradzający pozyska nam Miłosierdzie Boże                
i rozliczne łaski niezbędne do zbawienia ludzkości, tak 
dalekiej od Bożych Przykazań. 

Zarówno Kościół, jak i społeczeństwo nie mają innej 
nadziei jak tylko tę pokładaną w Przenajświętszym Ser-
cu Jezusa. To ono uleczy całe zło. Módlcie się i rozpo-
wszechniajcie wszędzie kult Przenajświętszego Serca, 
ono będzie zbawieniem dla świata”(7) - powiedział Pa-
pież bł. Pius IX (1846-1878) do ojca Julia Chevaliera, zało-
życiela zgromadzenia Misjonarzy Serca Jezusa, wskazu-
jąc, że w tym kulcie pokłada on całą swoją nadzieję.

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Boskiego 
Serca:

1. Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego 
stanie. 

2. Sprawię pokój w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie 

przy śmierci. 
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich 

przedsięwzięcia. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończo-

nego miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej dosko-

nałości. 
9. Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca 

będzie wystawiony i czczony. 
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwar-

dzialszych. 
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, 

będą zapisane w mym Sercu i nigdy Zeń wymazane nie 
będą. 

12. Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu 
pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Stołu Pań-
skiego, użyczę łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym               
i szczęśliwej śmierci.

Pan Jezus żąda publicznej czci i wynagrodzenia

Podczas objawień w 1689 roku Pan Jezus powiedział 
do świętej Małgorzaty: To umiłowane Serce będzie królo-
wało wbrew sprzeciwom szatana i jego poddanych. Prag-
nie ono wejść w majestacie i blasku do domów książąt                  
i królów, aby było uczczone i uwielbione w takiej mierze, 
w jakiej było wzgardzone, zbezczeszczone i uniżone                     
w Swej Męce. 

Ojciec Przedwieczny pragnie wynagrodzić Bożemu 
Sercu Swego Syna krzywdy i zniewagi, jakich doznało w 
domach możnych tego świata, bóle i upokorzenia pod-
czas Męki; żąda, aby Jego panowanie ustaliło się na dwo-
rze monarszym. 

 
Zadanie dla Francji i króla Ludwika XIV

Pan Jezus wyznaczył szczególne miejsce dla Francji                 
i jej króla Ludwika XIV: Oznajmij pierworodnemu synowi 
Mego Serca, że jak otrzymał swoje urodzenie na mocy 
Mojego Dziecięctwa, to narodzenie do łaski i chwały 
wiecznej otrzyma przez poświęcenie się Mojemu Sercu. 
Pragnie Ono bowiem królować nad jego sercem, a za 
jego pośrednictwem nad sercami wielkich tego świata. 
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Najświętsze Serce Jezusa postawiło królowi konkret-
ne wymagania: król wraz z całą swoją rodziną miał się 
poświęcić Najświętszemu Sercu, miał Je czcić publicznie, 
zbudować świątynię pod wezwaniem Najświętszego 
Serca, szerzyć wśród wojska kult obrazu Serca Jezuso-
wego i Nim ozdobić królewskie sztandary. 

W zamian Pan Jezus obiecał Francji i jej królowi szcze-
gólną opiekę. Zapowiedział, że błogosławił będzie temu 
krajowi we wszystkich sprawach, będzie strzegł jej miesz-
kańców, a wszystkich wrogów złoży u jej stóp, jeżeli tak 
król jak i poddani szerzyć będą między innymi narodami 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.(8)

 
Niewypełniona misja Francji

W czasie, gdy Pan Jezus przyszedł do św. Małgorzaty, 
Francja była potęgą na skalę całego kontynentu. Nic nie 
zapowiadało jej późniejszych tragedii. Łatwo było więc 
poprzez zaprowadzenie szczególnego nabożeństwa                     
w tym kraju wpłynąć na całą Europę i świat. Mimo to, 
Ludwik XIV, a z nim cały kraj, nie spełnił żądań Najświęt-
szego Serca. Za brak odpowiedzi na Boże wezwanie przy-
szło zapłacić Francji olbrzymią cenę. 

Wkrótce dotknęły ten kraj klęski żywiołowe, głód                   
i nieurodzaje, które wpłynęły na pogorszenie sytuacji go-
spodarczej. Z państwa, które miało stać się światłem dla 
innych i prowadzić ich przed tron Zbawiciela, stało się 
krajem promującym błędy filozoficzne, ateizm i walkę                  
z Kościołem katolickim. Niedługo trzeba było czekać na 
owoce deizmu i ateizmu. Tzw. Wielka Rewolucja Francu-
ska zniszczyła to katolickie państwo i rozpoczęła proces 
budowania państw wrogich Kościołowi. Król - już wów-
czas Ludwik XVI - za brak odpowiedzi ze strony jego po-
przednika na Boże wezwanie, zapłacił własną głową. Zo-
stał przez Rewolucję pozbawiony tronu i ścięty na 
gilotynie. Duchowni byli mordowani, wierni królowi                       
i Kościołowi byli ścigani i zabijani przez rewolucyjnych 
uzurpatorów z diabelską wściekłością. 

W obronie wiary katolickiej i króla wystąpili m. in. 
mieszkańcy Wandei. To oni na swoich sztandarach i pier-
siach umieścili właśnie Najświętsze Serce Jezusa. 

Francja po Rewolucji Francuskiej już nigdy nie powró-
ciła do dawnej chrześcijańskiej świetności i nadal przez 
swe laickie rządy szerzy ateistyczne koncepcje państwa. 
 
Tarcza Przenajświętszego Serca Pana Jezusa 

Święta Małgorzata Maria Alacoque, jak to poświadcza 
jej list naisany 2 marca 1686 roku i skierowany do jej 
przełożonej, Matki Saumaise, przekazała nam pragnie-
nie, które zostało jej objawione przez Pana Jezusa: „prag-
nie on, aby Siostra kazała sporządzić tarcze z wizerun-
kiem Jego Przenajświętszego Serca, aby wszyscy ci, którzy 
zechcą oddać mu hołd, umieścili je w swoich domach;                
a mniejsze nosili przy sobie”.(9) W ten sposób rodził się 
zwyczaj noszenia tych małych tarcz. 

Ta święta czcicielka Wizerunku zawsze nosiła go przy 
sobie i zachęcała swoje nowicjuszki do tego samego. 

Sporządziła ona wiele podobnych wizerunków i mówiła, 
że noszenie ich jest szczególnie miłe Świętemu Sercu. 

Praktyka ta początkowo ograniczała się jedynie do 
klasztorów wizytek. Później została bardziej rozpowszech-
niona przez bł. Annę Magdalenę Rémuzat (1696-1730). 
Tej mniszce, należącej również do zakonu wizytek, Nasz 
Pan objawił przed czasem szkody, jakie poczyni ciężka 
epidemia zarazy w Marsylii w 1720 roku, a także cudow-
ną pomoc, jaką otrzymają mieszkańcy tego francuskiego 
miasta dzięki nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezu-
sa. Siostra sporządziła tysiące Tarcz Świętego Serca i roz-
dawała je w całym mieście dotkniętym przez zarazę. 

Jak podają kroniki historyczne, wkrótce epidemia wy-
gasła, jakby stał się cud. Wiele osób, które nosiły Tarczę, 
nie zaraziło się, a zarażone osoby dostąpiły za sprawą 
tego kultu niezwykłej uzdrowicielskiej pomocy. W innych 
miejscowościach dochodziło do podobnych wydarzeń. 
Od tamtej pory zwyczaj noszenia Tarczy rozpowszechnił 
się w innych miastach i krajach.(10)

 
Tarcza - emblemat przeciwników rewolucji

W 1789 roku wybuchła we Francji inna złowroga epi-
demia, o wiele bardziej straszna niż jakakolwiek zaraza: 
straszliwa Rewolucja Francuska, która miała tragiczne 
konsekwencje dla całego świata. 

W tym czasie prawdziwi katolicy znaleźli schronienie               
w Przenajświętszym Sercu Pana Jezusa, a ochronna Tarcza 
była noszona przez wielu księży, zarówno tych wywodzą-
cych się ze szlachty, jak i tych z ludu, którzy przeciwstawia-
li się krwawej antykatolickiej rewolucji. Nawet damy dwo-
ru królewskiego, jak księżna de Lamballe, nosiły owe 
Tarcze, przepięknie haftowane na swych ubraniach. I tak 
zwykły fakt noszenia ich przekształcił się w swoisty emble-
mat przeciwników Rewolucji Francuskiej. 

Wśród rzeczy należących do królowej Marii Antoniny, 
zgilotynowanej za sprawą rewolucyjnej nienawiści, zna-
leziono rysunek Świętego Serca z płomieniem, krzyżem               
i koroną cierniową, z napisem: Przenajświętsze Serce Je-
zusa, zmiłuj się nad nami !(11) 

Inną królową Francji, również czcicielką Wizerunku, 
była Maria Leszczyńska. W 1748 roku otrzymała ona od 
ówczesnego papieża Benedykta XIV, z okazji swojego ślu-
bu z królem Ludwikiem XV, liczne Tarcze Przenajświętsze-
go Serca. Zgodnie ze świadectwami epoki, wśród prezen-
tów wysłanych przez papieża znajdowało się wiele Tarcz 
Przenajświętszego Serca Jezusa wykonanych z czerwonej 
tafty i haftowanych złotem.(12)

 
Polska i jej zadanie

 
Żądanie Intronizacji.

Przed II wojną światową Najświętsze Serce Pana Jezu-
sa za pośrednictwem pokornej i skromnej dziewczyny, 
zwróciło się po raz kolejny, tym razem do narodu polskie-
go. Rozalia Celakówna, pokorna pielęgniarka pracująca     
w Krakowie, otrzymała szczególną misję. W kwietniu 
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1939 roku Maryja zwróciła się do Rozalii słowami: „Ratu-
nek dla Polski jest tylko w Sercu Jezusa, Mojego Syna”. 
Pan Jezus zaś dodał: „Strasznie ranią Moje Najświętsze 
Serce grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji”.(13) 

Rozalia usłyszała też słowa: Za grzechy i zbrodnie (wy-
mieniając zabójstwa i rozpustę), popełniane przez ludz-
kość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Spra-
wiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. 
Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus 
królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przepro-
wadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we 
wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu                  
i jedynie tu jest ratunek (...). Polska nie zginie, o ile przyj-
mie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; 
jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo 
Jego Miłości. Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi 
się.(...)(14) 

W trakcie adoracji w nocy z czwartku na pierwszy pią-
tek, z 5 na 6 grudnia 1940 r. pytała Pana Jezusa: „Najsłod-
szy mój Mistrzu i Panie! Powiedz mi, co Cię najwięcej boli, 
kto Ci zadał cios najokropniejszy?” W odpowiedzi usły-
szała: „Moje dziecko! Najbardziej boli Mnie obojętność, 
wzgarda i zdrada kapłanów. Módl się gorąco za nich” 
Wówczas Pan Jezus pokazał Rozalii obojętność, oziębłość, 
brak zainteresowania i miłości, którą było przepełnione 
Najświętsze Serce Jego w stosunku do Ojca Niebieskiego 
i dusz ludzkich. - „Módl się, dziecko, i składaj ofiary z sie-
bie, by kapłani byli świętymi, a których jest brak. Dlatego 
tyle jest zła, bo nie ma świętych kapłanów”.(15) 

Obok Intronizacji Najświętszego Serca w Polsce, ak-
tem publicznym, Pan Jezus nakazał Rozalii przekazanie 
Jego woli, aby każdy z osobna i z całymi rodzinami doko-
nał aktu Intronizacji Najświętszego Serca. Dla ratowania 
całych społeczeństw, w tym szczególnie Polski, Introniza-
cja czyli uznanie panowania NSPJ, ma być elementem do-
głębnego i trwałego odrodzenia duchowego społe-
czeństw i jednostek. Cześć oddawana w ten sposób Sercu 
Bożemu ma usunąć laicyzm ze społeczeństwa i mocno 
zakorzenić życie prywatne i publiczne w prawie Bożym 
oraz nauczaniu Kościoła.(16) W ten sposób Pan Jezus 
przez Rozalię Celakównę postanowił przypomnieć o tym, 
co przekazał św. Małgorzacie Marii, z czego dotychczas 
nie wywiązały się katolickie społeczeństwa. 
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Jezus na tronie w ogniu Najświętszego Serca. Mozaika w ba-
zylice Najświętszego Serca w Paray-le-Monial we Francji
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Pielgrzymka do Spycimierza  w Boże Ciało, 4 czerwca 2015          
w  intencji PRZYSPIESZENIA INTRONIZACJI 
JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

Pełna relacja z tej pielgrzymki znajduje się w w/w numerze, który można przeczytać na stronie www.smkp.pl              
w dziale: PIELGRZYMKA DO SPYCIMIERZA oraz ściągnąć za pomocą opcji: Zapisz element docelowy jako...
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IV Międzynarodowy Kongres dla Chrystusa 
Króla w Poznaniu, 6 czerwca 2015 roku 

Pełna relacja z tej pielgrzymki znajduje się w w/w numerze, który dopiero będzie rozpowszechniany ze względu 
na dużą objetość materiału do opracowania. Będzie rozpowszechniany on na stronie www.smkp.pl
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Wystąpienie Edwarda Szymańskiego 
w czasie IV Kongresu 
dla Chrystusa Króla   
w Poznaniu, 6 czerwca 2015 roku

W imieniu członków Stowarzyszenia Niepokalanej 
i Wniebowziętej Marii Królowej Polski nasz lektor od-
czytał tekst pt.:

ROLA MARII KRÓLOWEJ POLSKI 
W INTRONIZACJI JEZUSA 
KRÓLA POLSKI
Autorem słów tego odczytu jest Wojciech Deresiński.

Niepokalana Maria ogłosiła się Królową Polski                      
w Krakowie na Wawelu 8 maja 1610 roku.

Król Jan Kazimierz intronizował Bogurodzicę na 
Królową Państwa Polskiego 1 kwietnia 1656 roku we 
Lwowie.

Bogurodzica jako Królowa Państwa Polskiego zo-
stała po raz ostatni wymieniona  w dokumentach pań-
stwowych Sejmu w roku 1764.

Od tego czasu – czyli od ponad 250 lat – Bogurodzi-
ca nie została wymieniona w ŻADNYM dokumencie 
Państwa Polskiego.

Od 250 lat ŻADNA władza w Państwie Polskim nie 
uznała Bogurodzicy jako Królowej Państwa Polskiego. 
Tak jest do dzisiaj.

Bogurodzica Maria jako Królowa Państwa Polskie-
go nie została potwierdzona:

– ani w Konstytucji 3 Maja w 1791 roku (przed roz-
biorami)

- ani w Konstytucji marcowej z 1921 roku (po odzy-
skaniu niepodległości i po zwycięstwie nad bolszewi-
kami w roku 1920 określanym jako „Cud nad Wisłą”)

Nasz udział w IV Międzynarodowym Kongresie dla 
Chrystusa Króla w Poznaniu, 6 czerwca 2015 roku

- ani w Konstytucji z 1935 roku (po przewrocie ma-
jowym w roku 1926)

- ani  w Konstytucji z 1997 roku (po rzekomym od-
zyskaniu wolności. Ani Kościół, ani Naród ani Państwo 
nie zabiegali o odnowę Intronizacji Lwowskiej w Pań-
stwie Polskim).

Tak więc nie została Bogurodzica potwierdzona 
jako Królowa Państwa Polskiego przez żaden rząd 
postsolidarnościowy (podobno ludzi wierzących), bo 
każdy rząd postsolidarnościowy uznaje rozdział Koś-
cioła od Państwa, co w praktyce oznacza, że Maria 
Królowa Polski jest Królową wyłącznie dla Kościoła 
polskiego i Narodu Polskiego zaś Królową Państwa 
Polskiego nie jest wcale.

Z tego powodu uważamy, jako Stowarzyszenie Niepo-
kalanej  i Wniebowziętej Marii Królowej Polski, że naj-
pierw trzeba odnowić Intronizację Lwowską w Państwie 
Polskim a dopiero potem będzie możliwa w Państwie 
Polskim intronizacja Jezusa na Króla Polski.

Taki pogląd jest zgodny z nauką Kościoła rzymsko-
katolickiego, który naucza:  PRZEZ MARIĘ DO JEZUSA.

Znaczy to, że do Jezusa Króla idziemy przez Marię 
Królową, do Jezusa Króla Polski idziemy przez Marię 
Królową Polski a do Jezusa Króla Państwa Polskiego 
idziemy przez Marię Królową Państwa Polskiego. In-
nej drogi nie ma. Kto chce iść inną drogą – ten błądzi. 
Kto chce dokonać intronizacji Jezusa Króla Państwa 
Polskiego ignorując Marię jako Królową Państwa Pol-
skiego, ten nie doprowadzi do intronizacji Jezusa Kró-
la Polski.

Może ci, którzy idą do Jezusa, nie przechodząc 
przez Marię, czynią to celowo, aby nie doprowadzić do 
intronizacji Jezusa Króla Polski?

My, członkowie Stowarzyszenia Niepokalanej                               
i Wniebowziętej Marii Królowej Polski, idziemy do Je-
zusa przez Marię, bo chcemy aby Jezus Chrystus był 
Królem Polski w pełni – w Kościele, Narodzie i Pań-
stwie – intronizowany przez Najwyższe Władze Koś-
cielne i Państwowe.

Chcemy, aby Polska była rzeczywistym, a nie po-
zornym, a więc pełnym, zgodnym i hierarchicznym 
królestwem Marii i Jezusa – w Kościele, Narodzie                             
i Państwie. 

Dopomóż nam Boże, aby tak się stało! Amen.

Po odczytaniu tekstu Edward Szymański powie-
dział kilka słów od siebie na temat detronizacji Królo-
wej Polski w Rokitnie.

Dodam jeszcze tylko jedno. Co znaczy Królowa Na-
rodu i Państwa?
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Kardynał Prymas Hlond 19 marca 1947 roku koro-
nował Marię  w Rokitnie na Królową Polski dekretem 
prymasowskim za przyzwoleniem papieża. W 1989 
roku, w maju, Mama Boża, pod pozorem ponownej ko-
ronacji została odarta z korony. Mamy czas, krótko po 
tym Okrągły Stół i przepadł dorobek mienia kilku po-
koleń Narodu Polskiego. Jest to czas bezkrólewia, któ-
ry mówi jasno i wyraźnie. Kto chce to widzieć, niech 
zwróci na to uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

*   *   *
Wystąpienie Edwarda Szymańskiego można obej-

rzeć w internecie wpisując adres URL:
https://youtu.be/tv3Hdf6a_aM
albo
https://www.youtube.com/results?search_query=

kongres+chrystusa+kr%C3%B3la
lub wpisując w tytule youtube: kongres chrystusa 

króla.

Kod do umieszczenia na stronie:
<iframe width=”560” height=”315” src=”https://

www.youtube.com/embed/tv3Hdf6a_aM” framebor-
der=”0” allowfullscreen></iframe>

Prosimy o rozpowszechnianie.
Zarząd SMKP

Po wystąpieniu Edwarda Szymańskiego podeszły 
do nas dwie panie z Hamburtga: Maria Teresa Tuszyń-
ska-Thrun i Mariola Jarzębowska, które pogratulowa-
ły nam tego wystąpienia – uznały bowiem jego treść 
za niezwykle ważną dla Polski. 

Z panią Marią Teresą jesteśmy w kontakcie – przy-
syła nam materiały do kwartalnika.

Pani Maria podarowała nam obraz Królowej Polski w 
Rokitnie (na zdjęciu poniżej). My podarowaliśmy Jej 
nową flagę Polski z Najmiłosierniejszym Sercem Jezusa.

Od lewej: Wojciech Deresiński, Edward Szymański, Maria Teresa Tuszyńska-Thrun trzymają obraz Królo-
wej Polski z Rokitna. Na blacie leży nowa flaga Polski z Najmiłosiernieszym Sercem Jezusa. Maria Teresa 
przekazała nam obraz a my daliśmy Jej flagę. Poniżej collage kongresowy MT z Mariolą Jarzębowską.
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Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus Król!

Drodzy Rodacy,
Widzimy co się dzieje w Polsce i na świe-

cie, jak bardzo zło zawładnęło światem, 
żaden człowiek nie jest już w stanie je po-
wstrzymać, może to tylko uczy nić Pan Je-
zus Chrystus Król Miłosierny.

Jego Miłosierdzie do nas Swoich stwo-
rzeń jest nie do ogarnięcia, tak bardzo nas 
umiłował, że oddał za nas życie Swoje, 
abyśmy my mogli żyć. Jak bardzo musi 
cierpieć widząc Swoje dzieci idące na za-
tracenie. Dlatego módlmy się, przepraszaj-
my i wynagradzajmy Miłosiernemu Bogu 
za grzechy nasze, naszych rodzin i całego 
świata. 

Łączmy się więc na modlitwie, prosząc  
Chrystusa o Jego panowanie nad nami, aby 
został On uznany przez Rząd, Episkopat                 
i wszystkie stany społeczne Królem Pol-
ski!…

Połączmy siły, abyśmy mogli być JED-
NO ! Abyśmy wszyscy zgromadzili się pod 
Jednym Sztandarem –  Sztandarem Chry-
stusa Króla!

Niech Królestwo Chrystusa Króla zapanuje nad Polską i światem!
Opublikowano Kwiecień 15, 2013 by emjot

Szatan, jego słudzy i pomocnicy na Zie-
mi są zwarci, jednomyślni w działaniu                    
i bardzo skuteczni. My jesteśmy często 
skłóceni, podzieleni, rywalizujący ze sobą, 
działający indywidualnie i to jest nasza 
zgubą. 

Stańmy więc w jednym szeregu, aby po-
łączył nas wspólny cel, abyśmy wspólnie 
pokonywali przeszkody, abyśmy mogli za-
istnieć jako obrońcy naszej wiary i prawdy, 
przeciwstawiając się wrogowi. 

Módlmy się o to gorąco!… 
Jeśli będzie nas większość, 
wróg stanie się mniejszością.

Jeśli pragniesz wziąć udział we wspólnej 
modlitwie, podaj proszę Swój adres e-mai-
lowy, a poinformujemy Cię o terminie spot-
kania wszystkich wiernych Chrystusowi 
Królowi, który jest jedyną nadzieją na ura-
towanie nas i Narodu Polskiego!

Niech Królestwo Chrystusa Króla zapa-
nuje nad Polską i światem!

Tak nam dopomóż Bóg!

Oto adres e-mailowy na który możesz 
przesłać swój kontakt:   krolujnamchry-
ste@yahoo.com  http://www.papalencyc-
licals.net/Pius11/P11PRIMA.HTM

Za: 
h t t p : / / g a z e t a w a r s z a w s k a .

com/2013/04/13/niech-krolestwo-chry-
stusa-krola-zapanuje-nad-polska-i-swia-
tem/

Od Redakcji:
(dołączamy adres naszej strony, która 

ma podstrony o intronizacji: www.smkp.pl 
oraz e-mail: smkp@plusnet.pl)

Stowarzyszenie Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej 
Polski w Spycimierzu - Boże Ciało, 4 czerwca 2015 roku
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Nadszedł już czas, aby wyartykułować jasno                          
i publicznie nasze problemy poważne. Trafna 
diagnoza warunkuje trafną terapię.

Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od czy-
stego – świętego – serca pojedynczego Polaka. 

Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od naj-
wyższego – priorytetowego! – odniesienia jednego 
polskiego serca do Najświętszej Rzeczywistości, jaką 
na polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Najświęt-
szym Sakramencie.

Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się 
od brudnego – grzesznego – serca pojedynczego Po-
laka. 

Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się 
od marginalizowania, nonszalancji i pogardzania jed-
nego polskiego serca Najświętszą Rzeczywistością, 
jaką na polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Naj-
świętszym Sakramencie.

Diabeł na polskiej ziemi – nie bez udziału ludzi – two-
rzy dzisiaj na naszych oczach nową bezbożną religię,        
w której człowiek zajmuje miejsce Boga.

Diabeł na polskiej ziemi rozlewa dzisiaj na potęgę 
maź ateizmu. Ta maź – lepka i cuchnąca – zakaża umy-
sły i serca osób świeckich, osób zakonnych i ducho-
wieństwa. Otępia. Ogłupia. Obezwładnia. Ateizuje.

Precyzyjnie: gaśnie na naszych oczach, z dnia na 
dzień, wiara w rzeczywistą obecność Pana Jezusa                         
w Najświętszym Sakramencie. Problem najpoważniej-
szy i źródło stopniowego zniszczenia Polski we wszyst-
kich wymiarach.

„Myślę, że to nie naukowcy, lecz przede wszystkim 
czyste dusze dzieci i prostych ludzi mogą nas nauczyć, 
w jaki sposób powinniśmy traktować Pana obecnego 
w Eucharystii” – powiedział Arcybiskup Jan Paweł Len-
ga, Ordynariusz Karagandy, na XI Zwyczajnym Zgroma-
dzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w roku 2005, w Wa-
tykanie.

Dziecko wrażliwe, chłopiec, dziewięcioletni mini-
strant, chciał przyjmować Pana Jezusa w Komunii 
Świętej na klęcząco. „Opiekun” ministrantów stawia 
mu ultimatum: „Albo będziesz przyjmował Komunię 
Świętą na stojąco, albo przestaniesz być ministran-
tem”. Rodzina płacze. Proszę Państwa, to się dzieje 
na polskiej ziemi. W polskiej parafii. Znana mi osoba 
referuje.

Nasze problemy poważne 
–  ks. Jacek Bałemba SDB / Opublikowano Marzec �6, �0�� by emjot  

Coraz więcej „katolików” wchodząc czy wychodząc 
z kościoła w ogóle nie klęka przed Najświętszym Sakra-
mentem.

Coraz więcej „katolików” przechodząc przez śro-
dek kościoła, przed tabernaculum, w ogóle nie klęka 
przed Najświętszym Sakramentem.

W wielu kościołach i kaplicach zdetronizowano 
Pana Jezusa, usuwając tabernacula na drugi plan – na 
ukryty plan!

Apel – z szacunkiem należnym Osobom, do których 
jest kierowany.

 Od katolickich środowisk – kapłanów i osób świe-
ckich – w naszej Ojczyźnie rozlega się usilna prośba do 
Ordynariuszy, do Rektorów seminariów duchownych, 
do Formatorów, do Liturgistów, do Mistrzów i Mi-
strzyń nowicjatów: nie gwałćcie sumień szlachetnych 
wierzących młodych ludzi, którzy – wierni katolickim 
zwyczajom – chcą przyjmować Dar Największy, Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w postawie klę-
czącej. Nie przymuszajcie ich do przyjmowania Komu-
nii Świętej na stojąco, nie wysuwajcie pod ich adresem 
gróźb usunięcia z seminarium czy nowicjatu, jeśli nie 
dostosują się do nakazu.

Od katolickich środowisk w naszej Ojczyźnie rozle-
ga się prośba usilna, pokorna, nagląca! Nie niszczcie 
nam wiary. Nie niszczcie największej Świętości na pol-
skiej ziemi, jaką jest Najświętszy Sakrament. Nie niszcz-
cie wrażliwych serc ludzi młodych. Nie niszczcie nam 
powołań kapłańskich i zakonnych!

Syn może postawić ojcu pytanie. Nie jest to niesto-
sowne. Więc – analogicznie:

Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który sta-
nie w obronie dziewięcioletniego chłopca, któremu 
postawiono ateistyczne ultimatum?

Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który sta-
nie w obronie młodych mężczyzn, którym w semina-
riach duchownych i nowicjatach zakazuje się zginać 
kolana przed Panem Jezusem utajonym w Najświęt-
szym Sakramencie?

Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który sta-
nie w obronie młodych kobiet, którym w nowicjatach 
zakazuje się zginać kolana przed Panem Jezusem uta-
jonym w Najświętszym Sakramencie?
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Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który obro-
ni tysiącletnią tradycję pobożności eucharystycznej?

Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od czy-
stego – świętego – serca pojedynczego Polaka. 

Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od naj-
wyższego – priorytetowego! – odniesienia jednego 
polskiego serca do Najświętszej Rzeczywistości, jaką 
na polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Najświęt-
szym Sakramencie.

Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się od 
brudnego – grzesznego – serca pojedynczego Polaka. 

Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się 
od marginalizowania, nonszalancji i pogardzania jed-
nego polskiego serca Najświętszą Rzeczywistością, 
jaką na polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Naj-
świętszym Sakramencie.

„Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę 
tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała 
tajemnica naszego zbawienia»” (Bł. Jan Paweł II, Eccle-
sia de Eucharistia, 61).

Oby nie odniosło się do nas to Słowo:
„A ludzie patrzyli i nie pojmowali,  ani sobie tego nie 

wzięli do serca” (Mdr 4, 14).

Kościoły pustoszeją. Czas nagli. Bóg woła o opamię-
tanie.

Największym – nieocenionym – skarbem na naszej 
polskiej ziemi jest nasz Pan Jezus Chrystus utajony                 
w Najświętszym Sakramencie. Pod postacią białej mil-
czącej Hostii jest obecny nasz Pan Jezus Chrystus.                     
W cichości tabernaculum wzywa, zaprasza, chce obda-
rzać życiem, miłością, łaską, mądrością…

 Trwa.

JEST.

Czeka.

   „a kto się przejmuje Jego losem?” (Iz 53, 8).

https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/03/16/na-
sze-problemy-powazne-ks-jacek-balemba-sdb/

Komentarz Redakcji:
Dlatego w procesji Bożego Ciała idziemy z flagami              

z Sercem Jezusa, aby uczcić Jezusa bardziej niż inni. 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, 
jest substancjalnie obecne w konsekrowanej Hostii, 
stąd przewodzi wszystkim naszym działaniom w kie-
runku powstania rzeczywistego i pełnego – wewnętrz-
nego i zewnętrznego – Królestwa Najświętszych Serc 
Jezusa i Marii w Polsce. Nasza Matka i Królowa powie-
działa: Ratunek dla Polski jest tylko w Sercu Jezusa!               
A jeden z papieży powiedział, że przez cześć dla Naj-
świętszego Sakramentu Polska będzie ocalona.
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Philippe de Beauregard, mer Camaret-
sur-Aigues (Vaucluse), poświęcił swoje 
liczące 4600 mieszkańców miasto Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa. — Po-
święcenie miało miejsce 12 czerwca.

Po Mszy Świętej w miejscowym koście-
le mer odczytał oficjalny tekst poświę-
cenia. 

„Poświęcamy Tobie, Najświętsze 
Serce Chrystusa, tę część teryto-
rium Francji… Będziesz inspirował 
działania naszej administracji i nic 
sprzecznego z Twoimi świętymi pra-
wami nie zostanie uchwalone w tej 
wspólnocie”,

—  mogli usłyszeć zebrani. 

Serwis „Famille Chrétienne” odnoto-
wał, — że inicjatorami wydarzenia byli 
miejscowy  proboszcz i sam mer, które-

Francja: Poświęcenie miasta Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa / Opublikowano Lipiec 2, 2015 by emjot  

go wybrano w zeszłorocznych wybo-
rach z ramienia Ligue du Sud (Liga Po-
łudniowa, stowarzyszenie związane                    
z Frontem Narodowym). 

Podobna   uroczystość   ma   miejsce  co 
rok od 2008 roku — w sąsiednim mie-
ście – Bollène.

Tamtejszy mer, Marie-Claude Bom-
pard, w wywiadzie udzielonym w 2011 
roku powiedziała, że 

— „prawdopodobnie zbyt wielu dzisiej-
szych polityków utraciło poczucie od-
powiedzialności. 

— Modlę się o ochronę dla miasta.”

—————————————-

Źródło: dici.org

Za: http://bdp.xportal.pl/aktualnosci/
francja-poswiecenie-miasta-najswiet-
szemu-sercu-pana-jezusa/

Komentarz Redakcji:
Gdzie są proboszczowie 
i prezydenci 
miast w Polsce? 

Tutaj okaże się, kto jest katolikiem 
prawdziwym a kto fałszywym wśród 
duchownych i świeckich, zarówno 
wśród tych, którzy władzę mają, jak 
wśród tych, którzy władzy nie mają.
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Jajko to cud natury. Nie należy się go bać. Pod sko-
rupką znajdują się wszystkie niezbędne substancje, by 
stworzyć życie – aminokwasy, tłuszcze, witaminy, pier-
wiastki.

Czy może więc być tu coś niezdrowego? Nawet sko-
rupka jest dla nas cenna; w medycynie naturalnej wy-
korzystuje się ją od dawna. Uczeni przekonują, że jaj-
kiem można wyleczyć szereg chorób.

Niewiele jest produktów, które budzą tak duże kon-
trowersje jak jajka. Jedni ich unikają, przekonani, że ich 
spożywanie podwyższa poziom złego cholesterolu. Inni 
natomiast jedzą nawet… kilkadziesiąt jaj w tygodniu. 
Jak prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, który w książce „Jedz, 
co chcesz” mówi: „Nie ma w nich nic szkodliwego (…). 
Są tu wszystkie aminokwasy potrzebne do budowy tka-
nek i komórek. Są białka i tłuszcze, a w tłuszczach fosfo-
lipidy, które zawierają kwasy omega-3. Są minerały                       
i witaminy, zwłaszcza witaminy z grupy B, w tym B12”. 
Cenne w jajku są też: witamina E, D i A.

Zdaniem prof. Trziszki powinniśmy jeść tyle jajek, na 
ile mamy ochotę. „Mało tego, im więcej jaj jemy, tym 
mniejsze jest prawdopodobieństwo miażdżycy, gdyż                 
w naczyniach krwionośnych odkłada się tylko choleste-
rol produkowany przez naszą wątrobę, a nie ten zjada-
ny z jajami, a im więcej dostarczamy naszemu organi-
zmowi cholesterolu z pokarmem, tym mniej produkuje 
go nasza wątroba” – czytamy w książce „Jedz, co 
chcesz”.

Jajeczne leki
Prof. Tadeusz Trziszka jest twórcą projektu „Innowa-

cyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie 

nowej generacji jaj (Ovocura)”. Polscy uczeni są bowiem 
zdania, że jajkiem można leczyć choroby cywilizacyjne. 
Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu (placówka prof. Trziszki) wyodrębnili z kurzych jajek 
substancje, które działają regenerująco na komórki – 
chodzi o obecne w jajkach fosfolipidy. Zdaniem uczo-
nych zawierający je preparat może pomóc na chorobę 
Alzheimera, otyłość, nadciśnienie, stres czy nawet no-
wotwory. Wrocławscy badacze fosfolipidy do specyfi-
ków leczniczych pozyskują ze specjalnych, ulepszonych 
jaj, które znoszą kury karmione opatentowaną paszą.

Na stronie internetowej uniwersytetu czytamy: „Bu-
dowa fosfolipidów stwarza olbrzymie możliwości ich 
modyfikacji. Zmiana ich składu chemicznego pozwala 
na uzyskanie nowych, strukturyzowanych fosfolipidów 
o zwiększonej wartości dietetycznej i charakteryzują-
cych się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi”.

Prof. Tadeusz Trziszka jest przekonany, że z jajek 
można robić wspaniałe leki. A to dlatego, że wszystko, 
co dała nam natura, jest dobre – i jajo jest takim darem 
natury. Naukowcy wyizolowali np. z żółtka substancję, 
którą nazwali Yolkina. Spekuluje się, że może być ona 
lekiem na otępienie mózgu.

Na to też jajo pomoże
Jest jeszcze jeden dowód na to, że jedzenie jajek 

może pomóc w leczeniu otyłości. Badania na ten temat 
przeprowadzono w 2008 roku. Amerykańscy naukowcy 
odkryli, że ten przysmak podawany na śniadanie sprzy-
ja chudnięciu. Grupa ochotników spożywała dwa jajka 
dziennie (przynajmniej pięć razy w tygodniu) w ramach 
zaproponowanej im niskokalorycznej diety. Uczeni za-

Co można wyleczyć jajkiem?
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obserwowali, że takie menu przyczyniło się do większej 
redukcji tkanki tłuszczowej i wyraźnego spadku wagi. 
Wyniki badania trafiły do specjalistycznego magazynu 
„International Journal of Obesity”.

Jajko może być pomocne w leczeniu jęczmienia. To 
infekcja powieki – ropień powodowany przez zakaże-
nie gronkowcowe. Medycyna naturalna na to schorze-
nie zaleca… jajko na twardo. W jaki sposób? Ciepłe, nie-
obrane ze skorupki należy zawinąć w chustkę i przyłożyć 
je do chorego miejsca. Taki okład powinien trwać ok. 15 
minut. Działa rozgrzewająco.

Po jajka warto sięgać, jeśli chcemy pozbyć się kaszlu. 
Babciną recepturę na gardło przygotujemy według 
przepisu: żółtko utrzeć z łyżką cukru i połową łyżeczki 
startego imbiru. Dodać kieliszek koniaku albo wódki i 
zalać szklanką gorącego mleka. Po wypiciu mikstury 
trzeba położyć się do łóżka. Inny sposób na kaszel: po-
łączyć dwa żółtka z łyżeczką mąki, dwoma łyżkami ma-
sła i dwoma łyżeczkami miodu. Stosować przed posił-
kiem – ten specyfik pomocny jest też w zapaleniu 
oskrzeli.

Spożywanie jajek korzystnie wpływa na zęby i może 
pomóc pozbyć się próchnicy. Z kolei chińscy uczeni                    
z Uniwersytetu Jilin na podstawie badań doszli do wnio-
sku, że białko może być lekiem na problemy z układem 
krwionośnym, ma ono bowiem zdolność do obniżania 
wysokiego ciśnienia krwi.

Moc w skorupce
Medycyna naturalna na niektóre schorzenia zaleca 

skorupkoterapię. Nieprzypadkowo. Skorupka jajka to 
przede wszystkim doskonałe źródło wapnia o doskona-
łej przyswajalności, a także miedzi, żelaza, fluoru, man-
gan, cynku, krzemu. Jej skład jest zbliżony do składu 
naszych zębów i kości. Zagraniczni uczeni zaobserwo-
wali, że podawanie skorupki dzieciom i dorosłym wpły-
wa na wzmocnienie włosów i paznokci, powstrzymuje 
krwawienia z dziąseł, leczy zaparcia, astmę, a nawet 
bezsenność. Taki środek posiada też zdolność usuwania 
z organizmu pierwiastków promieniotwórczych.

Skorupki są wskazane w przypadku niedoboru wap-
nia. Medycyna naturalna zaleca podawanie ich w zmie-
lonej postaci z cukrem na gościec (w ilości łyżeczka raz 
dziennie). Ze względu na obecność wapnia skorupko-
terapię zaleca się jednak przede wszystkim w osteopo-
rozie. Amerykańscy badacze potwierdzili, że taka kura-
cja bardzo korzystnie wpływa na stawy.

Skorupki w celach leczniczych stosujemy sproszko-
wane. Najpierw należy je na kilka minut zanurzyć we 
wrzątku, a następnie osuszyć i dokładnie zmielić na 
proszek (w młynku do kawy, malakserze). Co ważne, te-
rapia skorupkami nie ma skutków ubocznych.

Ewa Podsiadły-Natorska/mmch/kobieta.wp.pl

http://gazetawarszawska.com/scientia-et-arte/454-
co-mozna-wyleczyc-jajkiem

Jajka na zdrowie – rozmowa 
z prof. Tadeuszem Trziszką

– W jajach dobre jest wszystko. Nie ma w nich rzeczy 
złych, szkodliwych. Jem zawsze trzy jaja na śniadanie,                    
a potem w ciągu dnia jeszcze w różnych potrawach.                     
W sumie jem ok. 30 jaj tygodniowo. Człowiek, który je 
dużo jaj, będzie odkładał mniej cholesterolu w naczyniach 
– mówi prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu. I dodaje: – Nie ma drugiego takiego 
naturalnego produktu na świecie, wszystko jest skumulo-
wane w jednym jaju. Chcemy wykorzystać jaja jako suro-
wiec biomedyczny do wytwarzania nowej generacji su-
plementów diety. Rozmowa z książki Krystyny 
Naszkowskiej „Jedz, co chcesz. Sąd nad polskim stołem”.

Można jeść tyle jajek, ile się chce – 20, 30 sztuk tygo-
dniowo

 
Prof. Tadeusz Trziszka

Rozmawia Krystyna Naszkowska
 

Przez lata ostrzegano przed nadmiernym spożyciem 
jaj, wcale nie są samym dobrem, jak pan twierdzi.

 
– To się zaczęło w latach 60. i rozwijało do lat 90. Za ten 
negatywny wizerunek jaj odpowiada przemysł farma-
ceutyczny, a także przemysł tłuszczów roślinnych, który 
obciążył między innymi jaja odpowiedzialnością za od-
kładanie się w naszych naczyniach krwionośnych chole-
sterolu. Rozpętano na świecie prawdziwą fobię na punk-
cie cholesterolu, żeby sprzedawać jak największe ilości 
leków antycholesterolowych i margaryny.

Tymczasem cholesterol jest podstawowym czynni-
kiem życia, występuje we wszystkich tkankach naszego 
organizmu, bez niego nie ma życia.

To po kolei. Czy jest nieprawdą, że nadmiar chole-
sterolu nam szkodzi, czy też może szkodzi, ale jaja 
nie mają z tym nic wspólnego?



�� / www.smkp.pl MARIA REGINA POLONIAE  NR 5 / 17 / 2015

– W jajach dobre jest wszystko. Nie ma w nich rzeczy 
złych, szkodliwych. Jem zawsze trzy jaja na śniadanie,                    
a potem w ciągu dnia jeszcze w różnych potrawach.                     
W sumie jem ok. 30 jaj tygodniowo. Człowiek, który je 
dużo jaj, będzie odkładał mniej cholesterolu w naczyniach 
– mówi prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu. I dodaje: – Nie ma drugiego takiego 
naturalnego produktu na świecie, wszystko jest skumulo-
wane w jednym jaju. Chcemy wykorzystać jaja jako suro-
wiec biomedyczny do wytwarzania nowej generacji su-
plementów diety. Rozmowa z książki Krystyny 
Naszkowskiej „Jedz, co chcesz. Sąd nad polskim stołem”.

Można jeść tyle jajek, ile się chce – 20, 30 sztuk tygo-
dniowo

 
Prof. Tadeusz Trziszka

Rozmawia Krystyna Naszkowska
 

Przez lata ostrzegano przed nadmiernym spożyciem 
jaj, wcale nie są samym dobrem, jak pan twierdzi.

 
– To się zaczęło w latach 60. i rozwijało do lat 90. Za ten 
negatywny wizerunek jaj odpowiada przemysł farma-
ceutyczny, a także przemysł tłuszczów roślinnych, który 
obciążył między innymi jaja odpowiedzialnością za od-
kładanie się w naszych naczyniach krwionośnych chole-
sterolu. Rozpętano na świecie prawdziwą fobię na punk-
cie cholesterolu, żeby sprzedawać jak największe ilości 
leków antycholesterolowych i margaryny.

Tymczasem cholesterol jest podstawowym czynni-
kiem życia, występuje we wszystkich tkankach naszego 
organizmu, bez niego nie ma życia.

To po kolei. Czy jest nieprawdą, że nadmiar chole-
sterolu nam szkodzi, czy też może szkodzi, ale jaja 
nie mają z tym nic wspólnego?

– Cholesterol jest kluczową substancją niezbędną do 
życia. Gdyby wątroba zaprzestała jego codziennej pro-
dukcji, tobyśmy nie mogli żyć. Każda komórka zawiera 
cholesterol, a mamy tych komórek miliardy. Jest koniecz-
ny w tworzeniu hormonów płciowych, witaminy D, kwa-
sów żółciowych. Natomiast w powszechnej świadomości 
ludzi utarło się, że cholesterol to coś złego, trzeba z nim 
walczyć, unikać wszystkiego, co może podnieść jego po-
ziom w naszym organizmie.

Problem polega na czym innym – jego produkcja                         
i dystrybucja musi być przez organizm kontrolowana. 
Kiedy następuje jakiś defekt organizmu, to pojawiają się 
problemy. Cholesterol odkłada się w naczyniach krwio-
nośnych i zaczyna zamykać ich światło, pojawiają się wy-
wołane tym zawały.

A co z rolą jaj w tym procesie? Ich spożywanie po-
woduje to odkładanie się cholesterolu w naczyniach?

– Jest dokładnie odwrotnie. Człowiek, który je dużo 
jaj, będzie na skutek tej konsumpcji odkładał mniej cho-
lesterolu w naczyniach. Bo cholesterol, jaki dostarczamy 
organizmowi z żywnością, nigdy nam się nie odkłada                   
w naczyniach, natomiast odkłada się wyłącznie nasz 

własny, ten produkowany w wątrobie. I to wówczas, kie-
dy nasz organizm ma jakiś defekt metaboliczny. 
Cholesterol jest czynnikiem ryzyka w rozwoju miażdży-
cy i choroby wieńcowej serca głównie u osób obciążo-
nych genetycznie hipercholesterolemią. Organizm takich 
ludzi nie radzi sobie z nadprodukcją cholesterolu i od-
kłada go w naczyniach.

Czyli sekwencja zdarzeń wygląda tak: jeśli nasz 
organizm szwankuje z jakiegoś powodu, to w naczy-
niach odkłada się cholesterol, ale nie dlatego, że 
jemy jaja. Tak?

 
– Dokładnie tak. Zdrowy organizm nie dopuszcza do od-
kładania się cholesterolu w naczyniach niezależnie od 
tego, ile go zjemy w produktach. Każdy z nas codziennie 
produkuje ok. 3 gramów cholesterolu. Tyle to jest w 15 
jajach. Więc na zdrowy rozum: jakie to ma znaczenie, że 
zje pani codziennie jedno czy dwa jaja? Problem jest nie 
w konsumpcji żywności, tylko w naszym wewnętrznym 
metabolizmie, w tym, czy jesteśmy zdolni zagospodaro-
wać ten cholesterol, czy nie.

(...) Co mówi pana wiedza? Ile jaj tygodniowo można 
jeść?

– Nie ma ograniczenia, ile się chce, tyle można jeść – 
20, 30 sztuk tygodniowo. Jest ogrom badań światowych, 
które o tym mówią, tylko dziwnym trafem nie przedosta-
ją się do szerokiej publiczności. Wyniki tych badań są 
publikowane w czasopismach naukowych i pozostają na 
uniwersytetach. Kiedy zje pani jajo, to w pierwszych 
dwóch-trzech godzinach po konsumpcji mamy efekt lek-
kiego wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Potem, po 
pięciu-siedmiu godzinach, spada i się wyrównuje. Nie 
ma znaczenia, czy zje pani jedno, czy 10 jaj. Tak samo or-
ganizm reaguje na inne substancje, które mu dostarcza-
my, na przykład na alkohol – po spożyciu mamy go we 
krwi, a potem organizm go trawi i poziom alkoholu spa-
da. Jeśli ktoś ma tendencję do odkładania się cholestero-
lu, to on będzie się odkładał. Ale jedzenie jaj może tu po-
móc. Mój kolega miał poziom ok. 280 mg/dl cholesterolu, 
czyli za dużo. Zaproponowałem mu, by przez miesiąc 
jadł po dwa-trzy jaja dziennie. Z trudem to robił, ale ro-
bił. I w efekcie cholesterol już po miesiącu spadł mu do 
200-210 mg/dl.

(...) Co to jest zły i dobry cholesterol?
– Cholesterol jest dostarczany do każdej komórki, ale 

sam nie może przepływać przez organizm. Mówiąc po-
tocznie, potrzebuje do tego nośnika. Są takie dwa nośniki 
– HDL i LDL – zaczęto je rozróżniać dopiero w latach 80. 
Otóż zły cholesterol jest transportowany LDL i może się 
odkładać w komórkach. Natomiast HDL, czyli dobry, 
zbiera ze wszystkich komórek nadmiar cholesterolu                    
i odwozi go do utylizacji w wątrobie. Jest nazywany do-
brym, bo im więcej zbierze tego nadmiaru, tym mniej się 
odłoży w naczyniach i nie będzie nam ich zwężać. (...)

Chcecie leczyć jajami?
– Tak, chcemy wykorzystać jaja jako surowiec biome-

dyczny do wytwarzania nowej generacji suplementów 
diety. Jesteśmy w stanie wyizolować z jaj te substancje, 
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które mogą tworzyć życie, by je przenieść do żywności                  
i wspomagać organizm człowieka.

Chcemy skoncentrować w pigułce cenne substancje, 
które zawiera jajo. Bo kto zje kilkanaście jaj dziennie?                
A pigułkę, która będzie miała taką dawkę z kilkunastu jaj, 
bez trudu połkniemy. Ten nasz projekt ma akronim „Ovo-
cura”: ovo to jajo, a cura – kuracja. Pracujemy nad tym we 
Wrocławiu, zaangażowanych w projekt jest prawie stu 
naukowców, duża część z Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Próbujemy wyizolować z jaj związki pomoc-
ne w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, np. móz-
gu, serca, nowotworom.

Leki z jaj to nowość?
– Tak. Do tej pory robiono suplementy diety z pro-

duktów roślinnych. Jakoś nikt nie pomyślał, że można je 
robić z produktów pochodzenia zwierzęcego, np. z jaj. 
Lansujemy to od kilku lat, może dziesięciu. (…)

To co jest w jajku?
– Białko i żółtko to zupełnie różne sfery. Natura stwo-

rzyła jajo w ten sposób, że białko ma za zadanie chronić 
zarodek, dla przypomnienia – to jest taka plamka na 
żółtku. Dlatego białko jest bardzo agresywne wobec 
wszystkich obcych drobnoustrojów, musi za wszelką 
cenę chronić ten malutki zarodek, aby mógł się rozwijać 
w warunkach naturalnych.

Co jest w białku?
– Aż 88% to woda. A te pozostałe 12% stanowią pro-

teiny i one zawierają w zasadzie wszystkie aminokwasy 
niezbędne do budowy organizmu, do odbudowy wszyst-
kich komórek i tkanek. Białko jaja jako produkt żywnoś-
ciowy dostarcza do naszego organizmu niezbędne ami-
nokwasy, tym samym wpływa na odbudowę naszych 
komórek.

(...) W procesie trawienia białka jaj mogą tworzyć się 
peptydy o właściwościach leczniczych, na przykład 
wpływające na regulację ciśnienia krwi czy o działaniu 
antyutleniającym. W samym białku jaja znajduje się wie-
le bioaktywnych substancji, które można wyizolować i 
wykorzystać jako suplementy diety lub leki. Do takich 
należy cystatyna, która posiada właściwości antynowo-
tworowe.

Podobno macie też coś na alzheimera.
– W ostatnim czasie pod kierunkiem prof. Polanow-

skiego została wyizolowana z żółtka substancja, którą 
nazwaliśmy Yolkiną. Prowadzimy intensywne badania. 
Być może substancja ta okaże się nowym lekiem na cho-
roby otępienia mózgu, w tym na chorobę Alzheimera.

A co z żółtkiem?
– To jest fenomen natury. W żółtku jest aż 50% suchej 

substancji, reszta to woda. Z tych 50% 32% to tłuszcze, 
16% to białka, a 2% stanowią witaminy i związki mine-
ralne. W tych 32% tłuszczów istotną część stanowią fo-
sfolipidy, które są kluczowymi związkami niezbędnymi 
do życia, a głównym fosfolipidem jest lecytyna. Lecytyna 
potrzebna jest do sprawnego funkcjonowania mózgu                   
i układu nerwowego. Fosfolipidy są w każdej komórce, 
tak jak cholesterol. Mogą służyć wprost do poprawy ja-
kości życia i regeneracji tkanek. Są w nich zawarte kwasy 
omega-3. Jest ich relatywnie dużo, bo od 10% do 20%. 

Poza tym zmniejszają ryzyko odkładania się cholestero-
lu w naczyniach krwionośnych. Straszy się ludzi chole-
sterolem w jajach, a nikt nie mówi, że w żółtku jest tylko 
0,3% cholesterolu, za to aż od 10% do 20% fosfolipidów, 
które zmniejszają odkładanie się cholesterolu. 
Częścią lecytyny zawartej w jaju jest cholina, której po-
trzebujemy do regeneracji wątroby. Mamy w aptekach 
różne produkty z choliną, które mają chronić naszą wą-
trobę, a dwa jaja dziennie pokrywają nasze całkowite za-
potrzebowanie na tę substancję.

Czego nie ma w jaju?
– Jedynie witaminy C. Okazuje się, że nie jest potrzeb-

na do stworzenia życia. Ale są wszystkie witaminy z gru-
py B, zwłaszcza B12, której brak może się przyczyniać do 
powstania wielu schorzeń neurodegeneracyjnych. (...)

To ile jaj dziennie może – powinno – jeść dziecko, np. 
pięcioletnie?

– Tyle, ile chce, nie ma granicy. Znam takie, które zja-
dały po 10 jaj dziennie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, 
chyba że dziecko podatne jest na alergię.

A ile pan zjada?
– Jem zawsze trzy jaja na śniadanie, a potem w ciągu 

dnia jeszcze w różnych potrawach. W sumie jem ok. 30 
jaj tygodniowo.

Jaki ma pan cholesterol?
– Pochodzę z rodziny o skłonnościach genetycznych 

do podwyższonego cholesterolu, mam na poziomie ok. 
200 mg/dl.

To nie jest wcale podwyższony poziom.
– Ale gdybym nie jadł tyle jaj, tobym miał ok. 300.  

(…)
Czy jajo w jakiejś postaci, np. na miękko, jest zdrow-

sze dla człowieka niż na twardo?
– Ja preferuję jaja na miękko, bo są bardziej lekko-

strawne i lubię takie. Najlepsze są jaja, w których białko 
jest lekko ścięte, bo w takiej postaci nie jest zbyt alergen-
ne. To może być na miękko czy sadzone. Im bardziej ścię-
te białko, tym trudniejszą pracę mają enzymy w naszym 
żołądku. Natomiast żółtko nie powinno być ścięte, bo w 
nim są aktywne fosfolipidy, peptydy. Im bardziej ścięte 
żółtko, tym więcej ich ulega denaturacji. (...)

Kto je najwięcej jaj na świecie?
– Japończycy – 400 sztuk rocznie, czyli dwa razy tyle 

co my. Podobnie Izraelczycy i Chińczycy. (...)
Niedawno lekarz mojej znajomej zakazał jeść więcej 

niż dwa jaja tygodniowo, bo to źródło cholesterolu. Spo-
tyka się pan z atakami ze strony środowisk lekarskich za 
swoje poglądy?

– Absolutnie nie. Doskonale współpracuje mi się z le-
karzami, zwłaszcza z kadrą naukową. (...) Dziś nikt się 
nie odważy publicznie powiedzieć, że jaja szkodzą.

A stary człowiek może jeść tyle jaj co młody?
– A dlaczego nie?! Nawet więcej. Starzejąc się, mamy 

coraz mniejszą przyswajalność fosfolipidów, witamin, 
więc trzeba więcej ich dostarczyć w pokarmie, by orga-
nizm dostał tyle, ile potrzebuje.

Tytuł, zdjęcie i skróty pochodzą od redakcji.
Rozmowa z książki Krystyny Naszkowskiej 

Jedz, co chcesz. Sąd nad polskim stołem, Agora, Warsza-
wa 2013

PROF. TADEUSZ TRZISZKA prawdopodobnie jest jedy-
nym Polakiem, który zrobił doktorat i habilitację z jaj. Kie-
ruje Katedrą Technologii Surowców Zwierzęcych na Uni-
wersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wymyślił i 
prowadzi projekt „Innowacyjne technologie produkcji 
biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (Ovocura)”, w 
którym prawie setka naukowców tworzy z jaj bioaktywne 
preparaty do celów leczniczych i suplementy diety.

Odpowiedzi
Panie prof. pana słowa to swietość . Od 15 lat jem co-

dziennie od 4 do 10 jaj dziennie i wyniki laboratoryjne 
mam wzorcowe. O przeziebieniach a tym bardziej grypie 
słysze tylko w mediach a jezdzę rowerem CAŁY ROK przez 
5 dni w tygodniu robiąc codziennie ok 20 km. Wiem ze to 
zawartość jajek daje mi taką odporność. Dziekuje za prace 
jaką pan wykonuje na rzecz promocji zdrowej zywnośći. 
Życze sukcesów zawodowych. Pozdrawim.

(...)
Dziekuje za artykol ,zgadzam sie ,osobiście od czte-

rech lat jem bardzo duzo jajek ,jem jajka na śniadanie i w 
ciagu dnia pod różna postacią ,pasty ,sałatki,zacierki,ma
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WiFi, mikrofale i konsekwencje dla naszego zdrowia  

Barrie Trower

Wi-Fi szczególnie niebezpieczne 
dla przyszłych matek!

Świadectwo oficera z Wielkiej Brytanii

Dołączyłem do Królewskiej Marynarki Wojennej 
w 1960 roku. Specjalizowałem się w mikrofalo-
wych działaniach wojennych, radarami, które 

oczywiście używają mikrofal. Nie uczyli nas tylko                 
o radarach, ale także o mikrofalach i ich innym wyko-
rzystywaniu. Dlatego sporo wiem o działaniach zwią-
zanych z mikrofalami i tym, jak mogą negatywnie 
wpływać na ludzi, jak mogą uszkadzać ciało.

Kiedy odchodziłem z Królewskiej Marynarki Wojen-
nej. Byłem także nurkiem w Marynarce Wojennej. Mi-
krofal używa się w minach podwodnych jako pułapki. 
To mnie zainteresowało. Rozkładałem na części bom-
bę podwodną, ale była zbyt skomplikowana więc 
wziąłem ją na powierzchnię. Mój partner będący na 
powierzchni powiedział: „Nie bądź idiotą, odłóż ją 
pod wodę”. Powiedział: „Mikrofale przechodzą przez 
Ciebie i jak będziesz otwierał pokrywę to uruchomisz 
fotoelektryczną komórkę i wszyscy wybuchniemy. Je-
śli fale nie przejdą przez bombę, to uderzą Ci do gło-
wy i sprawią, że popełnisz błąd”.

To mnie naprawdę zainteresowało, jak mikrofale 
przechodzące przez mózg , mogą sprawić, że popeł-
nisz błąd?” Zadawałem masę pytań, byłem bardzo 
ciekawski a Siły Zbrojne są bardzo dobre w wyjaśnia-
niu i mówieniu o rzeczach. Więc tak, dodatkowo 
skończyłem kurs medycyny, chciałem by pomógł mi 
wszystko zrozumieć. Kiedy odszedłem, małą częścią 
mojej pracy, było przesłuchiwanie zatrzymanych 
agentów, szpiegów i terrorystów. Wtedy mikrofale 
były używane jako broń, tak jak dzisiaj. Jest to ideal-
na niewidzialna broń. I kiedy rząd nie lubi jakieś gru-
py ludzi, np. kobiety które protestowały w Greenham 
Common w Anglii przeciw amerykańskiej bazie rakiet, 
zostały potraktowane mikrofalami. Używaliśmy mi-
krofal na katolikach w Północnej Irlandii, powodując 
u nich różne choroby. To dzieje się na całym świecie. 

Jest to broń, przy użyciu której ofiara nie wie, że jest 
na celowniku. Dawka jest bardzo niska, bo tak na-
prawdę jest bardziej niebezpieczna niż dawka wyso-
ka. Jest bardzo niska i może minąć rok lub dwa, gdy 
pojawią się problemy natury neurologicznej i rak. 
Wszystko przy niskich poziomach mikrofal. Można                 
w ten sposób spowodować chorobę u wszystkich Two-
ich przeciwników. To idealna broń dla rządów. Wiec to 
się działo, a ja zbierałem informacje o tym od ludzi, 
którzy byli schwytani z innych krajów, by dowiedzieć 
się jakimi technologiami dysponują, jakich częstotli-
wości używają. To jednak była tylko mała część mojej 
pracy, ale ponieważ byłem wysoko wykwalifikowany               
i byłem pomocny, to stało się częścią moich obowiąz-
ków, razem z mistrzami przestępstw, terrorystami                  
a także innymi rodzajami osób. Bardzo mnie intereso-
wało rozmawianie z nimi. Było to bardzo interesują-
ce. Wtedy, gdy stamtąd odszedłem, zacząłem uczyć. 
Uczyłem fizyki na rozszerzonym poziomie a moja spe-
cjalnością było promieniowanie jądrowo-atomowe                  
i znów mikrofale. Zawsze interesowałem się mikrofa-
lami. Poszedłem raz do lekarza, jak większość na-
uczycieli, z bólem gardła. Jak większość lekarzy 
stwierdził, że to wirus i nie może nic poradzić. Jak 
wychodziłem, powiedział: „Poczekaj Barry, jesteś fi-
zykiem?”. „Tak” odpowiedziałem. „Czy mógłbyś mi 
coś wytłumaczyć?”. Poszedłem do domu, w którym 
zdarzyła się śmierć łóżeczkowa, to było 5 lat temu. 
(44:19) Ta rodzina się przeprowadziła i wprowadziła 
się nowa. Mieli ono nowo narodzone dziecko, którego 
łóżeczko stało dokładnie w tym samym miejscu i zda-
rzyła się kolejna śmierć łóżeczkowa. 5 lat różnicy.

Po drugiej stronie pokoju dziecinnego jest nadaj-
nik. Czy on mógłby spowodować te śmierci? Odpowie-
działem: „Nie wiem, ale się temu przyjrzę.” Wtedy 
właśnie dowiedziałem się, że mikrofale były używane 
przez ten nadajnik. Wiedziałem, co robią mikrofale. 
Jakiś czas później wróciłem do tego lekarza. Napisa-
łem esej na ten temat i powiedziałem: „Tu masz od-
powiedź. Mikrofale mogą powodować śmierć łóżecz-
kową na 2 lub 3 różne sposoby. Tu jest Twoja 
odpowiedź.” Wtedy z jakiegoś powodu on powiedział 
komuś kto powiedział jeszcze komuś innemu i ludzie 
zaczęli do mnie dzwonić i pisać, pytając czy mogę coś 
wyjaśnić lub w czymś pomóc. Nigdy nikogo nie pyta-
łem czy mogę jakoś pomóc. Oni zawsze przychodzą 
do mnie. Wtedy przyjechała do mnie policja i powie-
działa: „Dostaliśmy nowy system wentylacyjny (air 
wave system) i nie rozumiemy, co się dzieje. Czy umie 
Pan przeczytać ten bełkot naukowy i przełożyć go                   
z angielskiego na nasze? Oczywiście, że tak – odpo-
wiedziałem. Więc to zostało wydane i do tego czasu 
wszystko potoczyło się jak lawina. Teraz otrzymuję 
do 1000 komunikatów tygodniowo z różnych krajów, 
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od różnych ludzi. Nie radzę sobie z tym. Jestem tu-
tajk dzisiaj, bo ktoś mnie poprosił, żebym tu przyje-
chał.

Wi-Fi...

Myślę, że każdy , kto instaluje Wi-Fi w szkole po-
winien być zamknięty na resztę życia. Naprawdę tak 
uważam. Myślę, że taka osoba nie jest dopasowana 
do życia w społeczeństwie, nie powinna chodzić po 
powierzchni tej planety, ponieważ nie sprawdzili wy-
ników badań na ten temat. Jakie nie byłyby ich inten-
cje, nie jest warte problemów genetycznych z jakimi 
będą usieli zmierzyć się rodzice z dziećmi kiedy się 
urodzą. Jeśli pomyślimy o konkretnym rodzicu, o mat-
ce, która ma genetycznie zdeformowane dziecko, to 
ta matka będzie się czuła winna temu, że urodziła to 
dziecko. Będzie czuła się winna i będzie się martwić 
w każdej sekundzie, każdego dnia przez resztę swo-
jego życia. Będzie się martwić, że to dziecko nie weź-
mie ślubu, a jeśli nawet, to będzie się martwiła, że 
choroba przeniesie się na wnuki, a na pewno tak się 
stanie. Będzie się martwiła o to, kto się nimi zaopie-
kuje jak ona umrze. W ten sposób skazujemy zarówno 
rodzinę jak i następne pokolenia na życie w absolut-
nym piekle. To jest już opublikowane, dostępne by do 
tego zaglądać. Ja nazywam to zamierzoną ignoran-
cją. Ktoś oferuje im jakieś rozwiązanie, oni myślą „O, 
to będzie świetne – chcę to!” Problem leży w tym:

Wyobraź sobie, że jesteś 15-letnią uczennicą. 
Wszystkie 400 000 komórek jajowych w Twoich jajni-
kach były z Tobą od urodzenia. Nie są w pełni rozwi-
nięte, ale są z Tobą. Są dziesięciokrotnie bardziej po-
datne na promieniowanie niż reszta DNA w naszym 
ciele. Naukowcy nie zdają sobie z tego sprawy. Oni 
nie czytają wszystkich tych gazet, tak jak ja. Więc 
mamy ten wysoce podatny materiał genetyczny, który 
stworzy w przyszłości Twoje dzieci. A Ty go napromie-
niowujesz, ponieważ Wi-Fi to są nadajniki – zarówno 
routery jak i inne urządzenia koło Ciebie, to wszystko 
przekazuje promieniowanie na tej wysokości – prosto 
do Twoich jajników. Tak więc ryzykujesz uszkodzenie 
DNA Twojego dziecka za każdym razem, gdy korzy-
stasz z Wi-Fi. To tak, jakby zapytać: „Jeśli będę palić 
papierosy, to który spowoduje uszkodzenie mojego 
ciała?” Odpowiedzią jest: „Nie wiem, może to być ten 
wypalony dzisiaj.” ,  Masz materiał genetyczny                      
w Twoich jajnikach, który może być uszkodzony. Te-
raz prawdziwy problem pojawia się, gdy zachodzisz                                       
w ciążę, jeżeli jesteś nauczycielką lub dojrzałym ucz-
niem i jesteś w ciąży, ponieważ dziecko w Twojej ma-
cicy przez pierwsze 100 dni formuje te 400 000 komó-
rek jajowych w jajnikach Twojego dziecka. Ono może 
urodzić się z genetycznie uszkodzonymi komórkami 
jajowymi. Głównym problemem z tymi komórkami                 
w jajnikach Twojego dziecka jest to, że nie mają zu-
pełnie żadnej ochrony, ponieważ ta jeszcze się nie 
wytworzyła. My mamy naturalną ochronę przeciwko 
mikrofalom. Została ona wytworzona jeszcze w cza-

sie epoki kamienia łupanego by bronić nas przeciw 
efektom burz z piorunami i wielkimi ilościami promie-
niowania przechodzącymi przez nasze ciało. Ale dzie-
cko w Twojej macicy, gdy rozwija się przez te pierwsze 
100 dni, w jego jajnikach komórki jajowe nie posiada-
ją tej ochrony, więc mają największe ryzyko napromie-
niowania. Przez pierwszy miesiąc nie wiedziałabyś na-
wet, że jesteś w ciąży, nawet nie starałabyś się być 
bardziej ostrożna. To jest największy obszar niebez-
pieczeństwa. Więc Ty rodzisz córkę, ale jej jajniki są 
już skażone. Ona może być zupełnie normalna, a może 
mieć uszkodzenia genetyczne, ale jej jajniki są pod 
największym ryzykiem. Więc kiedy Twoja córka doroś-
nie i będzie w ciąży, to wtedy jedna z tych komórek 
jajowych będzie zapłodniona. Więc Twoje wnuki są w 
prawdziwym niebezpieczeństwie. To właśnie u nich 
wady ukażą się najbardziej. Już możemy zaobserwo-
wać te zmiany u zwierząt, u których cykl rozrodczy 
trwa rok, dwa lub trzy lata. Już możemy to zaobserwo-
wać. Jest to już publikowane przez szkoły weteryna-
ryjne, weterynarzy i naukowców. Wiemy więc, ze to 
się zdarza. To zostało także udokumentowane w czasie 
„zimnej wojny”, kiedy kobiety były świadomie podda-
wane działaniom mikrofal. Więc wiemy, że to się dzie-
je. Dokumenty na ten temat są dostępne. Tym, co ry-
zykujemy, udostępniając WiFi w szkołach są przyszłe 
pokolenia dziewcząt, Ale to jeszcze nie wszystko, po-
nieważ to konkretne DNA, mitochondrialne DNA w nas 
wszystkich jest identyczne z naszymi matkami, ich 
matkami, itd. aż do początku rasy ludzkiej w Afryce,  
w epoce kamienia łupanego. Teoretycznie mógłbyś od-
naleźć swoich przodków aż do pierwszej kobiety, bo 
jest ono niezmienne. Ono także nie powinno zmieniać 
się u Twoich dzieci. Oznacza to, że jeśli je uszkodzimy, 
Twoje dziecko może być genetycznie uszkodzone apo-
tem jej dziecko i jej dziecko na zawsze. Skazujemy 
przyszłe pokolenia każdego dziecka, dopóki nie będzie 
już żadnych kobiecych linii w Twojej rodzinie. Kobieta 
musiała by nie mieć dzieci, by to się zatrzymało. 
Więc, 

jeśli udostępniamy Wi-Fi w szkołach, to 
tak jakbyśmy mówili, że dla niewielkiej kwo-
ty pieniędzy, która byłaby potrzebna na fa-
chowców, którzy wykuliby w ścianach dziury 
na kable, będziemy używać Wi-Fi bo jest ta-
niej, pomimo badań, które wskazują, że te 
dzieci będą genetycznie uszkodzone przez 
całe życie Twojej rodziny. Właśnie to mówisz 
instalując Wi-Fi w szkołach.

Tłumaczenie: Barbara Mikołajczyk
Montaż: BladyMamut

Źrósdło:http://www.gazetawarszawska.com/
scientia-et-arte/303-wifi-mikrofale-i-konsekwencje-
dla-naszego-zdrowia

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?feature=player_embedded&v=TB9gNd0feRo
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Sporo już pisaliśmy o globalizacji produkcji (trują-
cej nas) żywności. Ostatnio napisaliśmy o tym 
krótko w artykule pt. „Korporacyjna Zywność”, 
gdzie zamieścilismy też trailer filmu „Food Inc.”. 

Większość ludzi nie orientuje się, jak dużo i jakiego 
typu trucizny są nam podawane, w produktach, które 
często uznajemy na codzień za produkty bardzo dobrej 
jakości. Najgorzej jest jednak wtedy, gdy karmimy nasze 
dzieci szkodliwymi produktami, kompletnie nie mając                  
o tym pojęcia. Jeszcze gorzej jest kiedy okazuje się, że po-
dawanie pewnych, jak dotychczas uważanych za bardzo 
zdrowe produktów, może spowodować trwałe zmiany                
w funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Na portalu www.Tomaszow.lub.pl znalezliśmy niedłu-
gi, ale ciekawy artykuł na temat produktów: Actimel                   
i Red Bull. Po krótkim sprawdzeniu, to co napisał w tym 
artykule autor okazało się prawdą, więc postanowiliśmy 
zamieścić go poniżej, w całości, uważając iż informacje             
w nim zawarte, są bardzo ważne dla wielu rodziców                       
i młodych ludzi. Artykuł ten pokazuje nam przy okazji, jak 
bardzo zwodnicze może być nasze przekonanie o wyso-
kiej jakości niektórych produktów, znanych nam produ-
centów. Powinniśmy sobie wreszcie uzmysłowić, że ku-
powanie wszystkich tych produktów jest naszym 
„chodzeniem na skróty”, które tylko krótkoterminowo 
wydaje się być atrakcyjne, ale docelowo prawie zawsze 
okazuje się zgubne w skutkach.

 
A oto wspomniany artykuł: 
 
Raport PHD Khalet Gebara MD z Kalifornii w USA 

(UCLA University)
Źródło: Centrum Niezależnych Mediów – Polska

Wiesz czym cię trują?

ACTIMEL

Aspekty, które trzeba mieć na względzie spożywając 
Actimel.

Actimel dostarcza organizmowi bakterię zwaną L-ca-
sei. Ta substancia jest wytwarzana w naturalny sposób 
przez 98% organizmów, lecz kiedy dostarcza się jej dodat-
kowo przez dłuższy czas, organizm przestaje ją produko-
wać i stopniowo „zapomina”, co musi robić i jak robić, 
przede wszystkim u osobników poniżej 14 lat.

Jeszcze trochę o truciznach, ktore spożywamy...         

��-�-�00�

W rzeczywistości (actimel) pojawił się jako lek dla tych 
niewielu ludzi, którzy nie wytwarzają tej bakterii, ale ilość 
tych osób okazała się tak niewielka, że lek ten okazał się 
nieopłacalny. By go zrobić opłacalnym sprzedano jego 
patent firmom żywnościowym.

Departament Zdrowia zobowiązał Actimel (firmę pro-
dukującą) do zaznaczenia w swoich reklamach, że pro-
duktu tego nie należy spożywać przez dłuższe okresy                     
i firma ta dopełniła tego obowiązku, ale w formie tak za-
kamuflowanej, że żaden z konsumentów nie zauważy 
tego ostrzeżenia. (W każdym kraju wykorzystuje się inne 
kruczki językowe… – przypis tłumacza)

Jeśli któraś matka zdecyduje się na uzupełnienie diety 
żywnościowej swojego dziecka Actimelem, nie zauważy 
żadnego ostrzeżenia o niestosowności jego użycia i nie 
dowie się, że może powodować poważną krzywdę                        
w przyszłości, spowodowaną manipulacjami reklamowy-
mi, aby powiększyć zyski producentów.

RED BULL 

Ten napój sprzedawany jest we wszystkich supermar-
ketach naszego kraju… Nasze dzieci mogą go spożywać, 
co może skończyć się śmiercią!

Red Bull został stworzony, by stymulować mózg osób 
poddanych dużemu wysiłkowi fizycznemu i wielkim na-
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pięciom stresującym, ale nigdy by być konsumowanym 
jako napój obojętny czy chłodzący.

Red Bull jest napojem energetycznym, który rozpro-
wadzany jest po całym świecie z pomocą sloganu: “Zwięk-
sza wytrzymałość fizyczną, podwyższa zdolność koncen-
tracji i szybkość reakcji, dodaje energii i poprawia 
rześkość”. Wszystko to można znaleźć na puszce Red Bul-
la – “napoju energetycznego tysiąclecia”!

Red Bullowi udało się dotrzeć do prawie 100 krajów 
świata. Marka czerwonego byka adresowana jest do 
dwóch grup konsumentów – młodzieży i sportowców, 
czyli do dwóch atrakcyjnych segmentów, które zniewolo-
no prez stymulację, którą powoduje ten napój.

Napój został stworzony przez Dietricha Mateschitza, 
przedsiębiorcę pochodzenia austriackiego, który odkrył 
ten napój przez przypadek. Stało się to podazas podróży 
służbowej do Hong Kongu, kiedy pracował dla fabryki 
produkującej szczoteczki do zębów.

Plan na bazie przepisu, który zawierał kofeinę, i tauri-
nę wywołał furorę w tym kraju. Słusznie przewidział ol-
brzymi sukces tego napoju w Europie, gdzie na razie nie 
istniał taki produkt i co więcej zobaczył wielką szansę 
przeistoczenia się w przedsiębiorcę.

Ale prawda o tym napoju jest inna: Francja i Dania 
właśnie zabroniły jego rozprowadzaniu, ze względu na to, 
że jest to śmiertelny koktajl, spowodowany zbiorem wi-
tamin mieszanym z glucuronolactonem, produktem che-
micznym wysoko niebezpiecznym, który został stworzo-
ny przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych              
w latach sześćdziesiątych, aby stymulować morale woj-
ska ugrzęzłego w Wietnamie, który działał jako narkotyk 

halucynogenny, zwalczający stres wojenny. Jednak jego 
efekty w organizmie okazały się tak niszczycielskie, że zo-
stał wycofany wobec wysokich wskaźników migreny, gu-
zów mózgowych i chorób wątroby, które występowały               
u spożywających go żołnierzy. Mimo to, na puszce Red 
Bulla można znaleźć wśród składników glucuronolacton, 
skatalogowany medycznie jako stymulant.

Na puszce Red Bulla nie figurują informacje nt. konse-
kwencji jego spożycia. W całej serii ostrzeżeń powinny 
pojawić się następujące:

1. Jest niebezpieczny dla zdrowia, jeśli po jego spoży-
ciu nie wykonujesz ćwiczeń fizycznych, ponieważ funkcja 
energetyzująca napoju przyspiesza rytm bicia serca                        
i może spowodować nagły zawał.

2. Spożywanie grozi wylewem do mózgu, ponieważ 
Red Bull zawiera składniki, które rozcieńczają krew, aby 
serce mogło łatwiej przetaczać krew podczas wzmożo-
nego wysiłku fizycznego, aby wysiłek był mniej wyczer-
pujący.

3. Zabronione jest mieszanie Red Bulla z alkoholem, 
ponieważ mieszanka ta zmienia napój w “śmiertelną 
bombę”, która atakuje bezpośrednio wątrobę. “Zaatako-
wane” miejsca w wątrobie nie podlegają regeneracji!

4. Jednym z podstawowych składników Red Bulla jest 
witamina B12, używana w medycynie do ratowania pa-
cjentów w stanie nieprzytomności po spożyciu olbrzy-
mich dawek alkoholu. Stąd nadciśnienie i podobne do 
alkoholowego stany ekscytacji.

5. Regularne spożywanie Red Bulla wyzwala pojawia-
nie się całej serii nieodwracalnych chorób nerwowych                  
i neurotycznych.

Wniosek? Red Bull to napój, który powinien zostać 
zabroniony, ponieważ często jest mieszany z alkoholem                       
i tworzy bombę zegarową dla organizmu. Zagraża prze-
de wszystki nastolatkom i dorosłym, którzy nie posiada-
ją tej informacji.

Mrowek: chemiczne nazwy na produktach zawsze 
brzmi bardzo naukowo i niewiele nam mówią. Większo-
sść z nas nie ma pojęcia, co jest zawarte w jakimś produk-
cie, wiec przechandlować można wszystko jak się dobrze 
nakłamie. 

Wyglada na to, że nie tylko nieznajomość prawa szko-
dzi ale... NIEWIEDZA MOZE ZABIĆ. Dzięki za artykul.
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MUSICIE DUŻO CZYTAĆ!

„Musicie dużo czytać. By poznać prawdę. 
By dostrzec korzenie zła” 

abp Marcel François Lefebvre 

 
 „Jeżeli nie będziecie czytali, 

to wcześniej czy później dopuścicie się zdrady, 
bo nie poznacie korzeni zła.” 

  ks. Paul Aulanguer

Prawdziwa, polska Polska, 
zawsze będzie bronić swojego polskiego jestestwa, 

zawsze będzie bronić wolności, suwerenności 
i niepodległości, 

zawsze będzie bronić polskiego języka, 
polskich tradycji, 

polskiej wiary katolickiej, 
zawsze będzie walczyć z wrogami, niszczycielami,
i wszelkimi siłami ograniczającymi lub niszczącymi 

jej byt i jej naturalne prawa!!
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Polecamy strony internetowe, które polecają naszą stronę.
Czekamy na propozycje.

www.duchprawdy.com, http://obrazmojegoserca2.blog.onet.pl, 
www.tradere.com, www.kworum.pl, www.kultmaryjny.pl, 
http://smolenskietajemnice.ubf.pl/news.php, www.maryjni.pl, www.rozaniec.eu,
http://www.usopal.pl, http://www.eprudnik.pl, http://wirtualnapolonia.com,
www.gazeta warszawska.com, www.prowadzmniejezu.pl

Cele Stowarzyszenia NiWMKP:
• Odnowa Intronizacji Lwowskiej w Państwie Polskim
• Wylanie Ducha Świętego na Naród Polski,
    aby nie ulegał złudzeniom religijnym i politycznym
    oraz żył z wiary potwierdzonej uczynkami
    wobec przyjaciół i nieprzyjaciół Polski
• Pomyślność Ziemi Polskiej
• Beatyfikacja i kanonizacja Sługi Bożego
    Juliusza Mancinellego
• Intronizacja i Koronacja Jezusa Chrystusa 
    na Króla Państwa Polskiego
• Beatyfikacja i kanonizacja Sługi Bożej Rozalii Celakówny
• Powstanie Polski 
    jako Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego
    z Polakiem jako Królem Polski
• Intronizacja i Koronacja Jezusa Chrystusa 
    na Króla wszystkich Narodów i Państw
• Odrodzenie Zakonu Marianów Białych

Zostań członkiem 
Stowarzyszenia Niepokalanej i Wniebowziętej 
Marii Królowej Polski! Razem możemy więcej!

Członek stowarzyszenia nie musi brać udziału w zebraniach 
ani w działaniach publicznych stowarzyszenia.
Wystarczy, że będzie realizował regulamin 
– głównie modlitwy, posty i jałmużny.
Dzieci, osoby uczące się i bezrobotni są zwolnieni z płacenia 
składek.
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Pielgrzymka do Lichenia 23 maja 2015 roku w intencji POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ

Pielgrzymka do Spycimierza 4 czerwca 2015 roku w intencji PPRZYSPIESZENIA INTRONIZACJI             
JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI W KOŚCIELE, NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

IV Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Poznaniu 6 czerwca 2015 roku


