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JEZUS ChRYSTUS NASZYM KRóLEM I PANEM

A p e l  DO PASTERZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE O OPRACOWANIE  
I PRZEWODZENIE DŁUGOFALOWEMU PROGRAMOWI ODNOWY MORALNEJ NARODU POLSKIEGO 
WYNIKAJĄCEMU Z JUBILEUSZOWEGO AKTU INTRONIZACYJNEGO

Eminencje, Ekscelencje, Ojcowie Duchowni Narodu Polskiego!

Ruch Obrony Rzeczypospolitej 
SAMORZĄDNA POLSKA
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków

Kraków – czerwiec 2018 r.

Mija już półtora roku od historycznego wydarze-
nia jakim była proklamacja Jubileuszowego Aktu Przy-
jęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naszej Ojczyzny 
i Państwa Polskiego (w skrócie Aktu Intronizacyjnego). 
Wydarzenie to uznajemy za najważniejsze w  całym 
procesie Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Mamy świadomość tego, że Akt Intronizacyjny nie 
kończy, ale jest początkiem dzieła Intronizacji Jezusa 
Chrystusa Króla w Narodzie i Państwie Polskim. Z uf-
nością oczekujemy na to, aby po tak historycznym 
wydarzeniu rozpoczął się wielki proces odnowy mo-
ralnej Narodu Polskiego, któremu przewodzić będą 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce oraz Pan Pre-
zydent i Rządzący Polską. Przed nami ogromna praca 
formacyjna. Chcielibyśmy uczestniczyć w  tych pra-
cach w  łączności z  władzami duchownymi i  świecki-
mi Kościoła i  Państwa Polskiego. Dlatego pragniemy 
podzielić się z  Wami – Najdostojniejsi nasi Pasterze 
– ważnymi kestiami, jakie zostały nam przekazane 
w  bezpośrednich rozmowach, telefonicznie, pocztą 
elektroniczną i  zwykłą pocztą od bardzo dużej liczby 
uczestników Uroczystości Intronizacji Jezusa Chry-

stusa Króla w Krakowie – Łagiewnikach 19 XI 2016 r., 
a także od liderów grup, wspólnot i ruchów introniza-
cyjnych w Polsce i  licznych czcicieli Jezusa Chrystusa 
naszego Króla i Pana. Oto one:

1.  PRZEMILCZANIE SPRAWY INTRONIZACJI 
JEZUSA CHRYSTUSA KRóLA W POLSCE

Jesteśmy zaniepokojeni niemal całkowitym przemil-
czaniem w  mediach katolickich i  świeckich, zarówno 
przed jak i po dokonanym Akcie Intronizacyjnym, sprawy 
Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. Wierzymy, 
że Akt Intronizacyjny – pomimo jego wielu niedoborów, 
jak np. nieobecność Pani Prezes Rady Ministrów oraz 
Panów Marszałków Sejmu i Senatu – został przez Trój-
jedynego Boga uznany i zapisany w historii Polski. Nie 
da się go już wymazać z naszej narodowej pamięci. Akt 
ten był znacząco ważniejszym wydarzeniem niż obcho-
dzona w tym samym roku 1050. rocznica Chrztu Polski, 
Światowe Dni Młodzieży i  wizyta Papieża Franciszka. 
Tym bardziej trzeba o tym odważnie mówić i edukować 
Naród Polski wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech polak – Prymas Polski
Jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – Wiceprzewodniczący KEP, Metropolita Krakowski
Jego ekscelencja Ksiądz Biskup Andzej Czaja – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Jego ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek – Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Jego ekscelencja Ksiądz Biskup Artur Miziński – Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski
Najdostojniejsi Księża Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi Kościoła katolickiego w polsce
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Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Pol-
ska” wyda jeszcze w tym roku – po 100. latach odzy-
skania przez Polskę Niepodległości – książkę – album 
pt. Łagiewnicka Intronizacja Jezusa Chrystusa w 1050. 
rocznicę Chrztu Polski, dokumentującą i upamiętnia-
jącą to historyczne wydarzenie. 

2.  GŁóWNE POWODY ROZCZAROWANIA 
UCZESTNIKóW UROCZYSTOŚCI 19 XI 1916 R. 
W KRAKOWIE-ŁAGIEWNIKACH

Duża liczba uczestników uroczystości 19 XI 1916 r. 
w Krakowie – Łagiewnikach wracała do domów roz-
czarowana między innymi z następujących powodów:
  Zarówno w Akcie Intronizacyjnym, jak i w oficjalnych 

dokumentach Episkopatu Polski, nie używa się słowa 
Intronizacja oraz tytułu Jezus Król Polski. 

  Uznanie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana to synonim 
Intronizacji Jezusa Chrystusa. Słowo Intronizacja jest 
bardzo dobrze rozumiane przez ogół wiernych Ko-
ścioła katolickiego w  Polsce, między innymi dzięki 
wielu publikacjom na ten temat oraz ogromnej, wy-
tężonej pracy zaangażowanych kapłanów i świeckich 
z różnych ruchów / grup / wspólnot intronizacyjnych 
w  Polsce. Także zespół powołany przez Episkopat 
Polski, zajmujący się tymi zagadnieniami i  dialo-
giem z  wiernymi, nosi nazwę Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. Nie 
uzasadnione są więc obawy Episkopatu Polski jakoby 
termin Intronizacja był dla katolików w Polsce termi-
nem niezrozumiałym;

  Tytuł Jezus Król Polski jest tytułem odniesionym do 
Osoby Boskiej a nie osoby ludzkiej. Jest więc tytułem 
duchowym, nie zaś tytułem związanym z fizycznym, 
ludzkim panowaniem Boga – Człowieka w naszym 
kraju (czy też w innych krajach). Podobnie rzecz się 
ma gdy chodzi o tytuł Maryja Królowa Polski. Matka 
Boża nie jest Królową Polski w  znaczeniu ludzkim 
lecz duchowym. Uzasadnieniem tego stanowiska są 
liczne apele, materiały i  publikacje przesłane wcze-
śniej do wszystkich Pasterzy Kościoła katolickiego 
w Polsce, w których zawarte są opinie na ten temat 
różnych znanych osób duchownych (w  tym wybit-
nych teologów) i  świeckich. Warto w  tym miejscu 
nadmienić także, że w samym Akcie Intronizacyjnym 
znajduje się obszerny fragment, który uzasadnia 
używanie tytułu Jezus Król Polski w zanaczeniu du-
chowym:

Pragnąc uwielbić Majestat Twe potęgi i  chwały, 
z  wielką wiarą i  miłością wołamy: Króluj nam 
Chryste!

  W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
  W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

  W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
  W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
   W środkach społecznej komunikacji  

– Króluj nam Chryste!
  W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpo-

czynku – Króluj nam Chryste!
  W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
  W całym Narodzie i Państwie Polskim  

– Króluj nam Chryste!

3.  BRAK STOSOWNYCH INSTRUKCJI, 
POLECEń, INFORMACJI, MATERIAŁóW 
FORMACYJNYCH I MATERIAŁóW 
DO KATECHEZ DOTYCZĄCYCH 
INTRONIZACJI, OPRACOWANYCH 
BĄDź ZATWIERDZONYCH PRZEZ 
EPISKOPAT POLSKI I PRZESŁANYCH DO 
PROBOSZCZóW I DUSZPASTERZY

Episkopat Polski nie opracował dotąd praktycznie 
żadnych instrukcji, poleceń, informacji, materiałów for-
macyjnych i materiałów do katechez związanych z Intro-
nizacją i nie przesłał ich do księży proboszczów, prze-
łożonych wspólnot zakonnych męskich i żeńskich oraz 
duszpasterzy. Odnośnie do praktycznej realizacji dzieła 
Intronizacji w Kościele katolickim w Polsce, po przyjęciu 
Aktu Intronizacyjnego, kapłani pozostawieni zostali sa-
mym sobie. W szczególności dotyczy to objęcia opieką 
duszpasterską różnych ruchów / grup / wspólnot intro-
nizacyjnych w Polsce i podjęcia formacji duchowej wier-
nych wynikającej z tego Aktu. Zdarzają się liczne przy-
padki, że kapłani nie mają odpowiedniej wiedzy na ten 
temat, a nawet są przeciwni takiej pracy duszpasterskiej. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieje już dziś moż-
liwość wykorzystania w realizacji dzieła Intronizacji sze-
regu materiałów opracowanych wspólnie przez Zespół 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyj-
nych (w skrócie Zespół KEP) – któremu przewodniczy 
ks. bp Andrzej Czaja – i Zespół Przedstawicieli Ruchów 
/ Grup / Wspólnot Intronizacyjnych w Polsce (w skrócie 
Zespół Przedstawicieli) – zatwierdzony przez Zespół KEP 
i współpracujący z tym Zespołem. Efektem prac tych Ze-
społów było między innymi:
  Opracowanie i  wydanie Nowenny przed Jubileuszo-

wymn Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla 
i  Pana odprawionej w  niemal wszystkich parafiach 
Kościoła katolickiego w  Polsce. Wydawca: Zespół 
KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, Opole 2016 r.;

  Opracowanie i wydanie Modlitewnika Czcicieli Chry-
stusa Króla – Króluj nam Chryste! Opracowanie: 
ks  prof. Marek Chmielewski, Wydawnictwo i  Dru-
karnia Świętego Krzyża, Opole 2016 r. Drugie posze-
rzone wydanie tego Modlitewnika, którego wydawcą 
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JUBILEUSZOWY AKT PRZYJęCIA JEZUSA ChRYSTUSA  
ZA KRóLA I PANA BAZYLIKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 19 XI 2016 R.
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jest Adam Kędzierski, zostanie przekazane w 2018 r. 
do każdej parafii w Polsce.

  Opracowanie i  wydanie Modlitewnika Rycerstwa Je-
zusa Chrystusa Króla. Opracowanie: Zespół Wspól-
not Intronizacyjnych Diecezji Bielsko – Żywieckiej. 
Wydawcy: Adam Kędzierski oraz Offsetdruk i Media 
Sp. z o.o., Bielsko – Biała 2014r.;

  Opracowanie Komentarza do Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;

  Opracowanie różnych materiałów formacyjnych i ma-
teriałów do katechez związanych z Intronizacją, np.:

–   zbioru 31 rozważań przybliżających poszcze-
gólne zagadnienia poruszone w Akcie, pt.: Je-
zus Chrystus naszym Królem, Piotr Pikuła, Sto-
warzyszenie „Róża”, Kraków, 2016 r.,

–  Poddany Chrystusa Króla w  pracy i  środowisku 
zawodowym, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bo-
jarski,

–  Nauczanie Papieży i Ojców Kościoła odnośnie 
Jezusa Chrystusa Króla, Jan Łopuszański;

  Opracowanie i  wydanie śpiewnika intronizacyjnego 
z zapisem nutowym i harmonizacją pt.: Hymny i pie-
śni ku czci Jezusa Chrystusa Króla, w którym zebrano 
najwięcej jak dotąd takich hymnów i pieśni. Wybór, 
opracowanie i  redakcja: Andrzej Flaga, Ziemowit 
Pawlisz. Wydawca: Ruch Obrony Rzeczypospolitej 
„Samorządna Polska”, Kraków, 2016 r.

  Opracowanie i wydanie materiałów w formie książ-
kowej z  Ogólnopolskiego Sympozjum Sprawozdaw-
czo – Naukowego: Królowanie Jezusa w Polsce – za-
angażowanie ruchów intronizacyjnych i  głos Magi-
sterium Kościoła, które odbyło się na Jasnej Górze 
10.10.2015 r. Redakcja: ks. dr Joachim Kobienia, prof. 
dr hab. inż. Andrzej Flaga. Wydawcy: Ruch Obrony 
Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” i  Rycerstwo 
Jezusa Chrystusa Króla, Kraków – Ustroń 2016 r. Ca-
łość obrad w formie filmu i zdjęć zostało zamieszczo-
nych w Internecie (www.krolujnamchryste.pl). 

  Opracowanie i wydanie materiałów w formie książki 
– albumu pt. Aby Chrystus królował z  trzydniowych 
ogólnopolskich obchodów rocznicy proklamacji Jubi-
leuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla 
i Pana, które odbyły się w Krakowie – Łagiewnikach 
17-19 XI 2017 r. Opracowanie i redakacja: ks. prof dr 
hab. Marek Chmielewski, ks. dr Joachim Kobienia, 
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga. Wydawcy: Rycerstwo 
Jezusa Chrystusa Króla i Ruch Obrony Rzeczypospo-
litej „Samorządna Polska”, Kraków 2018r. Film i zdję-
cia z całości obchodów zostały umieszczone w Inter-
necie (www.krolujnamchryste.pl).

  Wiele informacji dotyczących dzieła Intronizacji Je-
zusa Chrystusa Króla w  Polsce, tak bieżących jak 

i przeszłych, można znaleźć m. in. na dwóch stronach 
internetowych:

–  www.krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez 
Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna 
Polska”;

–  www.intronizacja.pl – prowadzonej przez Fun-
dację Serca Jezusa i Stowarzyszenie „Róża”.

4.  USTANOWIENIE STRUKTURY KOŚCIELNEJ 
I ŚWIECKIEJ OGóLNOPOLSKIEGO RUCHU 
INTRONIZACYJNEGO W POLSCE 

Zachodzi pilna potrzeba ustanowienia w diecezjach 
delegatów biskupów diecezjalnych ds. ruchów intro-
nizacyjnych, wokół których, w łączności ze swymi bi-
skupami, będą mogli gromadzić się czciciele Chrystusa 
Króla i  będą mogli organizować struktury kościelne 
ogólnopolskiego ruchu intronizacyjnego w Polsce. 

Pragniemy też poinformować, że z  inicjatywy Ze-
społu Przedstawicieli w  najbliższym czasie utworzony 
zostanie ogólnopolski ruch intronizacyjny oraz przy-
gotowane zostaną postawy statutowe tego ruchu. 

5. BRAK DŁUGOFALOWEGO PROGRAMU 
DUSZPASTERSKIEGO EPISKOPATU POLSKI 
DOTYCZĄCEGO ODNOWY MORALNEJ 
POLAKóW, WYNIKAJĄCEGO Z AKtu 
INtRONIZACyJNEgO

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że dotąd Konferen-
cja Episkopatu Polski nie opracowała praktycznie żad-
nego programu duszpasterskiego odnowy moralnej Na-
rodu Polskiego, wynikającego z  Aktu Intronizacyjnego. 
W tej sytuacji otrzymujemy liczne opinie, stwierdzenia 
i informacje, że prawdziwej Intronizacji Jezusa Chrystu-
sa Króla w Polsce nie było. Wobec tego organizowane są 
oddolnie, lokalnie i regionalnie, różne pielgrzymki, dni 
skupienia, adoracje Najświętszego Sakramentu i modli-
twy o  dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa 
Króla Polski. Są także podejmowane próby i  działania 
przeprowadzenia przez różne środowiska intronizacyjne 
tzw. pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski. 
Pan Jezus objawił Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie: 

Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawie-
dliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłasz-
cza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. (...). Jest 
jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla 
i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszcze-
gólnych częściach kraju, ale w całym państwie, z rządem na 
czele (Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma). 

Dlatego też prawda ta powinna być przekazywana 
w Kościele katolickim wszystkim wiernym, szczególnie 
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zaś tym, którzy jej nie znają. To ostatnia szansa ratun-
ku i  szczególny akt Miłosierdzia Bożego dla naszego 
Narodu. Jakże oczekuje on nadal od swoich Pasterzy 
i  Duszpasterzy właściwego pouczenia, przygotowania 
i poprowadzenia pod Sztandar Chrystusa Króla. 

Jubileuszowy Akt odczytany w  Łagiewnikach wyma-
ga uzupełnienia dlaszymi, powszechnymi aktami pokuty 
i przebłagania oraz dopełnienia przez osobiste i publiczne 
ślubowanie posłuszeństwa Chrystusowi Królowi przez re-
prezentantów władz kościelnych, samorządowych i  pań-
stwowych. Jesteśmy przekonani o tym, że nadrzędnym pro-
gramem dla Polski i Polaków jest odnowa moralna Narodu 
Polskiego dokonana przez Intronizację Pana Jezusa jako 
naszego Króla i Pana. Tylko Polacy reprezentujący w swo-
im życiu osobistym, grupowym, społecznym i narodowym 
zdrowe zasady moralne są w stanie obronić wiarę katolicką, 
suwerenność Ojczyzny i wzmocnić Państwo Polskie. Dlate-
go z całego serca prosimy i apelujemy o jak najszybsze przy-
gotowanie przez Ojców Duchownych naszego Narodu dłu-
gofalowego programu duszpasterskiego odnowy moralnej 
Polaków, zgodnie z Aktem Intronizacyjnym.

Bardzo cenne i  jakże na czasie byłoby poświęcenie 
królowaniu Jezusa Chrystusa jednego z najbliższych rocz-
nych programów duszpasterskich Kościoła katolickiego 
w polsce, np. pod hasłem: Jezus Chrystus nasz Król i Pan. 
Wskazane jest, aby program taki był rozwinięciem po-
szczególnych wersetów i wezwań Aktu Intronizacyjnego. 

6.  UPAMIęTNIENIE HISTORYCZNEGO 
WYDARZENIA INTRONIZACYJNEGO

Jesteśmy przekonani o  tym, że najlepszą pamiątką 
dla potomnych uroczystej proklamacji Aktu Introni-
zacyjnego z  udziałem władz duchownych i  świeckich, 
a także symbolem odnowy moralnej Narodu Polskiego 
jako owocu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Pol-
sce, będzie Pomnik Jezusa Chrystusa Króla i  Centrum 
Jedności Polaków (w skrócie Pomnik i Centrum). Z roz-
ważanych dotąd lokalizacji Pomnika i Centrum wydaje 
się, że najlepszymi miejscami lokalizacji tego dzieła by-
łyby: Centrum Miłosierdzia Bożego lub Centrum Jana 
Pawła II w  Krakowie – Łagiewnikach. Idea powstania 
takiego dzieła ma akceptację: Zespołu Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, któremu 
przewodzi ks. bp Andrzej Czaja, delegata Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych ks. bpa 
Stanisława Jamrozka i Zespołu Przedstawicieli. Przewod-
niczący Zespołu KEP zapewnił nas wcześniej, że Konfe-
rencja Episkopatu Polski nie sprzeciwia się generalnie 
powstaniu takiego dzieła. Ruch Obrony Rzeczypospoli-
tej „Samorządna Polska” powołał już w tym celu specjal-
ny Komitet Naukowy i Doradczy Dzieła Budowy Pomni-
ka i  Centrum, złożony z  ekspertów, naukowców, arty-

stów i reprezentantów Zespołu Przedstawicieli. Chcemy 
przygotować wstępne idee, założenia i propozycje dzieła 
budowy Pomnika i Centrum do rozmów i współpracy ze 
stroną kościelną – głównie metropolitą krakowskim ks. 
abp. Markiem Jedraszewskim. Nadal oczekujemy na au-
diencję u Metropolity Krakowskiego w tej sprawie a tak-
że w innych ważnych sprawach dotyczących Intronizacji.

7.  O GODNE UCZCZENIE DRUGIEJ 
ROCZNICY PROKLAMACJI 
JuBIlEuSZOWEgO AKtu 
INtRONIZACyJNEgO W 100 – ROCZNICę 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKę 
NIEPODLEGŁOŚCI

W dniach 17 – 19 XI 2017r., w pierwszą rocznicę pro-
klamowania Aktu Intronizacyjnego, miały miejsce w Kra-
kowie – Łagiewnikach trzydniowe obchody tego historycz-
nego wydarzenia. Mimo wielu niedociągnięć organizacyj-
nych i słabej frekfencji czcicieli Jezusa Chrystusa Króla – 
spowodowanej bardzo słabym nagłośnieniem medialnym 
tych obchodów i dokonanym dosłownie w ostatniej chwili 
– było to kolejne, ważne wydarzenie w dziele Introniza-
cji Jezusa Króla w Polsce. Obchodom pierwszej rocznicy 
proklamacji Aktu Intronizacyjnego poświęcona jest piękna 
monografia – album pt. Aby Chrystus Królował – obchody 
pierwszej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przy-
jęcia Jezusa Chrystusa za Króla i  Pana, którą otrzymają 
m. in. wszyscy Pasterze Kościoła katolickiego w  Polsce 
oraz przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej 
Polskiej. W tym roku szczególnym naszej państwowości 
planowane są obchody drugiej rocznicy Aktu Introniza-
cyjnego, także w Krakowie – Łagiewnikach. Ufamy, że tym 
razem będzie to duże wydarzenie religijne przy znacznie 
większym udziale władz duchownych i świeckich oraz du-
chowieństwa i wiernych, kolejny ważny krok w procesie 
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. Bę-
dzie to możliwe, jeśli na czas poinformowane o tym będą 
rzesze wiernych i  zapewniona będzie obsługa medialna 
tych obchodów. Ze wszech miar wskazane jest poprzedze-
nie obchodów nowenną i przygotowanie specjalnego listu 
Episkopatu Polski dotyczącego spraw Intronizacji.

8.  NIE ZAPRZEPASZCZAJMY WIELKICH 
SZANS I OSTRZEŻEń JAKIE PAN BóG 
KIERUJE DO NAS PRZEZ SŁUŻEBNICę 
BOŻĄ ROZALIę CELAKóWNę – 
APOSTOŁKę INTRONIZACJI JEZUSA 
CHRYSTUSA KRóLA W POLSCE

Rok 2018 – rok szczególny 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości – może być rokiem wiel-
kiego kolejnego zwycięstwa Polski, ale też może być 
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rokiem zaprzepaszczenia wielkich szans jakie Pan Bóg 
nam daje. Historia i doświadczenia życiowe uczą nas, 
że nie możemy liczyć na pomoc naszych „przyjaciół”, 
z bliska i z daleka. Wręcz przeciwnie, historia uczy nas, 
iż ludzie ci, nauczeni od wieków handlować całymi na-
rodami, zapatrzeni w swoje interesy, pozbawieni wiary 
w Boga Prawdziwego, niejednokrotnie zniewoleni i za-
przedani przeciwnikowi Boga i ludzkości, dążą do osła-
bienia Polski a nawet jej unicestwienia. Trzeba zaufać 
Bogu Wszechmogącemu i Jego postawić na pierwszym 
miejscu. Mniej trzeba słuchać ludzi, choćby najważ-
niejszych, z przywódcami państw na czele, których in-
tencji do końca nie znamy. 

Proces beatyfikacyjny Sł. B. Rozalii Celakówny 
roz począł ks. kard. Franciszek Macharski 5 XI 1996 r. 
Został on zakończony na szczeblu diecezjalnym 
17 IV 2007 r. przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. Cała 
dokumentacja została przesłana do Rzymskiej Kongre-
gacji ds. Kanonizacyjnych, która do dnia dzisiejszego 
nie znalazła żadnych przeszkód w ogłoszeniu beatyfi-
kacji. Zakończony na szczeblu diecezjalnym proces be-
atyfikacyjny Rozalii Celakówny – to wiele więcej niż 
Imprimatur i należy wszystkie jej przekazy traktować 
bardzo poważnie.

Poważnym argumentem za rychłym przeprowa-
dzeniem pełnej Intronizacji jest ukazana przez Pana 
Jezusa Rozalii Celakównie zapowiedź II i  III wojny 
światowej. Wizje i pouczenia dotyczące II wojny świa-
towej spełniły się i miały charakter ostrzeżenia i uka-
zania realności totalnej zagłady świata z chwilą wybu-
chu III wojny światowej. Szansą na ocalenie, wskaza-
ną przez Boga, w jednym i w drugim przypadku, była 
i  jest Intronizacja. Wydarzenia związane z  II wojną 
światową uświadamiają nas – z  racji niespełnienia 
warunku Intronizacji – że w obliczu zbliżającej się III 
wojny światowej, nie można dopuścić do powtórzenia 
się tej sytuacji.

Na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej, 
w  wizji udzielonej Rozalii pojawiła się zapowiedź tej 
wojny oraz warunek: jeśli Polska uzna Jezusa za swego 
Króla i Boga, do wojny i związanych z nią zniszczeń nie 
dojdzie. We wrześniu 1937 r. Rozalia pisała w swoich 
wyznaniach:

Widziałam następujące rzeczy. Znalazłam się du-
chem na Stradomiu w  Krakowie, od ul. św. Agnieszki. 
Zobaczyłam w mieście straszne zamieszanie wśród ludzi, 
którzy uciekali w  panicznym popłochu w  nieznanych 
kierunkach... Obok mnie stał poważny Pan. Zwrócony 
był w stronę uciekających ludzi. twarz jego była smutna, 
ale pełna najwyższej powagi... zbliżył się do mnie i mó-
wił: ...Nastaną straszne czasy dla Polski. Pytam go, kie-
dy ta wojna wybuchnie? On mi mówi, że to niedługo się 
stanie... (Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma).

W  objawieniach udzielonych Rozalii Celakównie 
dotyczących III wojny światowej, w lipcu 1938 r. otrzy-
mała ona proroczą wizję i pouczenie dotyczące wtedy 
jeszcze dość dalekiej przyszłości, ale dla nas dziś ży-
jących wydaje się, że już bardzo bliskiej. Programowa 
eskalacja ognisk zapalnych, działań terrorystycznych 
i  konfliktów w  skali globalnej postępuje z  dnia na 
dzień. Trzecia wojna światowa naprawdę jest bardzo 
realna, a niektórzy twierdzą, że już się ona zaczęła. Jest 
to wojna religijno-cywilizacyjna. Rozalia Celakówna 
pisała o tym tak:

Znalazłam się na wysokiej górze, na której zoba-
czyłam kulę zupełnie podobną do globusa, lecz bardzo 
dużą. (...) Rozpoznawałam części świata i poszczególne 
państwa. Wtem staje przede mną postać męża pełna po-
wagi i majestatu. (...) wówczas ta osoba mówi do mnie 
głosem pełnym powagi i namaszczenia: Moje dzecko! Za 
grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym 
świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość 
Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się 
tylko te państwa, w  których będzie Chrystus królował. 
Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intro-
nizację (...) we wszystkich państwach i narodach na ca-
łym świecie. tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa 
i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowa-
nie słodkiej miłości Jezusowej, zginą brzpowrotnie z po-
wierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to 
sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (...) 
Intronizacja w  Polsce musi być przeprowadzona (Słu-
żebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma). 

Bolesna lekcja, jaką dostała Polska w postaci II woj-
ny światowej, której mogła uniknąć, gdyby wykonała 
żądanie Pana Jezusa objawione przez Rozalię Celaków-
ną, może zostać dziś zaprzepaszczona. Skutki tej bole-
snej lekcji wiele pokoleń Polaków odczuwa do dzisiaj.

9.  NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA 
LEGISLACYJNE WYNIKAJĄCE Z AKtu 
INtRONIZACyJNEgO

Dwie inne ważne sprawy wynikające z Aktu Intro-
nizacyjnego, a mianowicie: zmiana godła państwowe-
go i stosowny wpis w preambule nowej Konstytucji RP 
o Jezusie Chrystusie naszym Królu i Panu, przedstawi-
liśmy w naszym poprzednim liście do wszystkich Pa-
sterzy Kościoła katolickiego w Polsce. Kopia tego listu 
jest także zamieszczona w niniejszym Biuletynie.

Osobny Biuletyn „Samorządna Polska” Nr 15: W ca-
łym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!, 
Kraków, czerwiec 2018 r. – dotyczący spraw Introniza-
cji i potrzeby podjęcia pilnych działań legislacyjnych, 
wynikających z  Aktu Intronizacyjnego, prześlemy do 
Rządzących Polską i Parlamentarzystów. 
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Najdostojniejsi nasi pasterze!
Błagamy Ducha Świętego i Was, nasi Ojcowie Du-

chowni, o światło i właściwe działania dla pogłębienia 
i dopełnienia dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa na-
szego Króla i Pana.

Prosimy przyjąć wyrazy synowskiej czci i oddania 
oraz prosimy o pasterskie błogosławieństwo.

KRóLUJ NAM CHRYSTE – ZAWSZE I WSZęDZIE!

Przewodniczący Ruchu Obrony  
Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Wiceprzewodniczący Ruchu Obrony  
Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk

P.S. Niniejszy Biuletyn otrzymują wszyscy Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce. 

W imieniu Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

Modlitwa na zakończenie drugiego zebrania Zespołu 
KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych z liderami ruchów, 
grup i wspólnot intronizacyjnych z różnych stron Polski; 
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 10 VI 2015 r. Zebrania 
pierwsze i kolejne odbyły się na Jasnej Górze

Sztandar intronizacyjny trzymany 
przez ks. prał. Zbigniewa Krasa, 

kapelana prezydenta Andrzeja Dudy

Jedno z kilku spotkań roboczych 
z ks. bp. Andrzejem Czają, 
przewodniczącym Zespołu  
Konferencji Episkopatu Polski  
ds. Ruchów Intronizacyjnych

Spotkanie przedstawicieli ruchów 
intronizacyjnych u ks. bpa Andrzeja 

Czai w Opolu, podsumowujące 
uroczystości intronizacyjne

SPOTKANIA ZESPOŁU KEP I ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI
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NABOŻEńSTWO DO DUCHA ŚWIęTEGO. SANKTUARIUM ŚWIęTEGO JANA PAWŁA II, 19 XI 2017 R.

OBChODY PIERWSZEJ ROCZNICY PROKLAMACJI  
AKTU INTRONIZACYJNEGO
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DROGA KRZYŻOWA SANKTUARIUM ŚWIęTEGO JANA PAWŁA II 
– BAZYLIKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, KRAKóW-ŁAGIEWNIKI, 19 XI 2017 R.
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EUCHARYSTIA POD PRZEWODNICTWEM 
KS. ABPA MARKA JęDRASZEWSKIEGO 
BAZYLIKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 19 XI 2017 R.
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W dniu 19.11.2016 r. w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w  Krakowie – Łagiewnikach, w  przeddzień 
Święta Chrystusa Króla, na zakończenie Roku Świę-
tego Miłosierdzia, z  udziałem najwyższych władz ko-
ścielnych i państwowych oraz 200 000 wiernych, pro-
klamowany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana naszej Ojczyzny i Państwa 
Polskiego (w skrócie Akt Intronizacyjny). To historycz-
ne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w  całym 
procesie Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. 
W dniu następnym, tj. 20.11.2016 r. w Święto Chrystu-
sa Króla, Akt Intronizacyjny z  Krakowa – Łagiewnik 
został odmówiony we wszystkich kościołach w całym 
kraju. A zatem Polacy – katolicy w jednym dniu uznali 
uroczystym Aktem Intronizacyjnym Jezusa Chrystusa 
swoim Królem i Panem. 

W  ubiegłym roku, w  Krakowie-Łagiewnikach 
w dniach 17-19.11.2017 r. celebrowaliśmy trzydniowe 
obchody pierwszej rocznicy tego wydarzenia. 

Obecny rok jest rokiem szczególnym – 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to 
wydarzenie nie tylko państwowe, ale także i religijne. 
Jezus Chrystus jest bowiem naszym Królem i Panem 
a Maryja Matka Boża jest Królową Polski. Oprócz uro-
czystych obchodów państwowych i religijnych związa-
nych z  tą rocznicą, dwie jakże ważne sprawy – które 
są naturalną konsekwencją Intronizacji dokonanej 
19.11.2016r. w  Krakowie – Łagiewnikach – powin-
ny być pilnie podjęte i  zrealizowane, a  mianowicie:  
1. Zmiana godła państwowego; 2. Stosowany wpis 
w preambule nowej Konstytucji RP o Jezusie Chrystu-
sie naszym Królu i Panu. 

  Zmiana godła państwowego
Uznanie Aktem Intronizacyjnym Jezusa Chrystusa za na-
szego Króla i Pana jest wskazaniem, że Polska jest pań-
stwem katolickim i suwerennym, czego widocznym zna-
kiem powinno być zmienione godło państwowe. Takim 
godłem, którego symbolika najpełniej wyraża tradycję 
narodową i  dzieje przodków, jest godło odrodzonej 
Polski z 1919 r. W godle tym każdy symbol jest bardzo 
ważny: orzeł, ptak królewski – symbol Państwa Polskie-
go; kolor biały orła – symbol uczciwości; czerwone tło – 
symbol męstwa; złoty dziób i szpony orła – symbol kró-
lewski; korona zamknięta ośmioma pałąkami – symbol 
pełnej, suwerennej władzy i wolności Polski; krzyż w ko-
ronie – symbol państwa katolickiego, w którym władza 
duchowa należy do Jezusa Króla. Powyższe godło zosta-
ło zmienione po przewrocie majowym w 1927 r. Orzeł 
biały otrzymał koronę otwartą, pozbawioną krzyża, 
a na skrzydłach pojawiły się pięcioramienne gwiazdki. 
Korona otwarta to symbol państwa niesuwerennego. 
Usunięcie krzyża z korony, to detronizacja Jezusa Króla 
i zaprzeczenie, że Polska jest krajem katolickim. Pięcio-
ramienna gwiazda, to pentagram, symbol magiczno-o-
kultystyczny, a także satanistyczny. 

  Stosowany wpis w preambule nowej Konstytucji Rp 
o Jezusie Chrystusie naszym Królu i panu

Umieszczenie w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej stosownego zapisu o  uznaniu Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana naszej Ojczyzny Polski i wszystkich Polaków 
byłoby dopełnieniem Aktu Intronizacyjnego, przyjętego 
19.XI.2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach przez przedstawi-
cieli władz kościelnych i państwowych Narodu Polskiego. 

Eminencje, Ekscelencje, Ojcowie Duchowni Narodu Polskiego!

Ruch Obrony Rzeczypospolitej 
SAMORZĄDNA POLSKA
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków

Kraków – 06.04.2018 r.

Jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech polak, Prymas Polski
Jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Wiceprzewodniczący KEP, Metropolita Krakowski 
Jego ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Jego ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Jego ekscelencja Ksiądz Biskup Artur Miziński, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski
Najdostojniejsi Księża Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi Kościoła katolickiego w polsce
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Zespół Przedstawicieli Ruchów, Grup i  Wspólnot 
Intronizacyjnych, zebrany w  Krakowie-Łagiewni-
kach 06.04.2018r. na kolejnym spotkaniu roboczym 
– w  obecności ks. bpa Stanisława Jamrozka, delegata 
KEP ds. ruchów intronizacyjnych – gorąco apeluje do 
Episkopatu Polski o  podjęcie odpowiednich działań 
i rozmów w tych sprawach z przedstawicielami najwyż-
szych Władz Rzeczypospolitej Polskiej, z Prezydentem, 
Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu na czele. 

Załączamy kopie naszej korespondencji w  tej 
sprawie do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz 
kopie apelu do wszystkich Polaków od uczestników 
Ogólnopolskiego Spotkania Czcicieli Chrystusa Króla 

18.11.2018 r. w  Krakowie-Łagiewnikach, w  sprawie 
uznania królowania Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. 

Bardzo prosimy ks. bpa Artura Mizińskiego, sekre-
tarza Konferencji Episkopatu Polski, o przesłanie kopii 
tego listu wraz z  załącznikami wszystkim Pasterzom 
Kościoła katolickiego w Polsce. Pomocna może okazać 
się wersja elektroniczna tego listu i załączników na CD, 
którą również załączamy.

Z  wyrazami synowskiej czci i oddania oraz prośbą 
o pasterskie błogosławieństwo.

 W CAŁYM NARODZIE I PAńSTWIE POLSKIM
– KRóLUJ NAM CHRYSTE! 

Adres do korespondencji: Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków

Podpisy członków Zespołu Przedstawicieli Ruchów, Grup i Wspólnot Intronizacyjnych 
i Rady Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

RUCH OBRONY RZECZPOSPOLITEJ „ SAMORZĄDNA POLSKA”

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk – Wiceprzewodniczący – Przewodniczący

Mgr Alicja Kondraciuk – Sekretarz

RYCERSTWO JEZUSA CHRYSTUSA KRóLA

Mgr inż. Adam Kędzierski – Organizator Rycerstwa

STOWARZYSZENIE RUCH INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRóLA POLSKI

Mgr inż. Henryk Glinkowski – Przewodniczący

KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski

STOWARZYSZENIE MISJONARZY ŚWIECKICH „INKULTURACJA”

Dr Anna Krogulska – Prezes Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE „DOM OJCZYSTY”

Halina Szustak – Przewodnicząca Stowarzyszenia

WARSZAWSKA GRUPA MODLITEWNA „INTRONIZACJA”

Mgr inż. Artur Jasiński –Przewodniczący Grupy

GRUPY INTRONIZACYJNE POLONII

Stanisław Czarnota – Przedstawiciel Grup

FUNDACJA SERCA JEZUSA

Mgr Barbara Pasternak Przewodnicząca Zarządu Fundacji
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Kraków, 2 I 2018 r.

Sz.P. 
Dr Anna Surówka-Pasek 
Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP,  
Doradca Prezydenta  
ds. prawa konstytucyjnego
Kancelaria Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej,  
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Szanowna Pani Doktor,
Załączam na Pani ręce list do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy od uczestników 
ogólnopolskiego spotkania – kon-
ferencji czcicieli Chrystusa Króla, 
która odbyła się w   sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, Kraków-Ła-
giewniki 18 XI 2017 r. Bardzo proszę 
o przekazanie tego listu Panu Prezy-
dentowi. Opóźnienie w  przesłaniu 
tego listu wyniknęło stąd, że wyma-
gał on konsultacji z  uczestnikami 
tego spotkania. 

KRóLUJ NAM CHRYSTE!

Przewodniczący Ruchu  
Obrony Rzeczypospolitej  

„Samorządna Polska”
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Ruch Obrony Rzeczypospolitej SAMORZĄDNA POLSKA
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Pragniemy wyrazić Panu Prezydentowi naszą ogromną wdzięczność za Pań-
skie uczestnictwo w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Kró-
la i  Pana, który był proklamowany w  sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
19 XI 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Obecność najwyższego reprezentanta 
Rzeczypospolitej Polskiej miała zasadnicze znaczenie dla tego Aktu. 
Dziękujemy też za obecność przedstawicielki Pańskiej Kancelarii, Pani Mini-
ster Anny Surówki-Pasek, na naszym spotkaniu – konferencji czcicieli Chry-
stusa Króla w Krakowie-Łagiewnikach, 18 XI 2017 r. 
Podejmujemy szereg działań, które w  naszym rozumieniu są bezpośrednią 
konsekwencją przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i  Pana naszej Ojczyzny. 
W tym kontekście i w kontekście otworzonej przez Pana Prezydenta debaty 
o niezbędnych zmianach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gorąco prosi-
my Pana Prezydenta o rozważenie następujących działań, które nam jawią się 
jako nad wyraz pożądane: 

–  Prosimy o rozważenie umieszczenia w preambule Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej zapisu o przyjęciu Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naszej 
Ojczyzny i wszystkich Polaków.

–  Prosimy o  rozważenie przywrócenia godła Rzeczypospolitej Polskiej 
z 1919 r., jako zawierającego pełną symbolikę Polski katolickiej i suwerennej. 

Jesteśmy otwarci na dialog w  tych ważnych sprawach zarówno z  kancelarią 
Pana Prezydenta, jak i z Panem Prezydentem osobiście. 
Łączymy wyrazy naszego ogromnego szacunku i sympatii, wsparte modlitwą 
do Maryi Królowej Polski i Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana. 
W całym Narodzie i państwie polskim – Króluj nam Chryste! 
Uczestnicy Ogólnopolskiego spotkania – konferencji czcicieli Chrystusa Króla 
zebrani w pierwszą rocznicę Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa  
za Króla i Pana, 18 listopada 2017 roku.

Adres do korespondencji:  
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, ul. Koło Białuchy 2, 31-235 Kraków,  
tel. 609 051 410, 12 647 22 92 (dom), tel. 12 628 35 70 (praca), 
e-mail: LIWPK@interia.pl. 

Ogólnopolskie spotkanie – konferencja czcicieli Chrystusa Króla 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kraków-Łagiewniki 18 XI 2017 r.
Patronat: Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych 

Prośba
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na ręce 
Pani Minister Anny Surówki-Pasek reprezentującej Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej na spotkaniu – konferencji czcicieli Chrystusa Króla 
w Krakowie-Łagiewnikach  

DZIŚ I JUTRO DZIeŁA INTRONIZACJI
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GODŁO pOlSKI:     Z LEWEJ Z 1919 r., Z PRAWEJ Z 1927 r., NIEWIELE ODBIEGAJĄCE  
OD OBECNEGO GODŁA POLSKI. ZASADNICZE RóŻNICE:

1.  Korona zamknięta z krzyżem (symbol państwa suwerennego, chrześcijańskiego) zastąpiona koroną otwartą bez 
krzyża (symbol państwa zależnego, niesuwerennego, w którym zdetronizowano Jezusa Chrystusa);

2.  Tradycyjne koniczynki na ramionach skrzydeł zastąpiono pięcioramiennymi gwiazdkami (pięcioramienna 
gwiazda to pentagram, ważny symbol magiczno-okultystyczny a także satanistyczny, znany dobrze w masonerii).
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Apel  DO POLAKóW MIESZKAJĄCYCH W OJCZYźNIE I WŚRóD NARODóW 
ŚWIATA ORAZ DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI W POLSCE W SPRAWIE 
UZNANIA KRóLOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA

           
 W  pierwszą rocznicę Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zwracamy się 
do wszystkich Polaków w Ojczyźnie i świecie oraz do wszystkich środowisk społecznych i ludzi do-
brej woli z pozdrowieniem i serdecznym apelem. 
W roku obchodzonej na wiele sposobów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski, prosimy byśmy 
jako wierzący w Chrystusa Polacy oddali na nowo chwałę Chrystusowi – Zmartwychwstałemu Panu, który 
stał się człowiekiem i na krzyżu oddał za nas życie, abyśmy my mieli życie. To On jest przecież „Królem na-
rodów godnym czci”. Święty Jan Paweł II przypomniał nam, że dziejów Polski nie sposób zrozumieć w pełni 
bez Chrystusa. Wolna Polska sprzed stu lat także jest Jego wielkim darem dla nas. Dlatego Polska wierna 
Chrystusowi winna też żyć zgodnie z Jego wolą. Niech wyrazem naszej polskiej wdzięczności będzie przy-
jęcie Jego panowania przez wszystkich. Prosimy: niech każdy wierzący Polak, każda rodzina i wręcz każde 
wyznające wiarę w Chrystusa środowisko zechce uznać (ponowić uznanie już dokonane) i konsekwentnie 
przyjąć Jego królewskie panowanie. My sami starać się będziemy wprowadzać Królestwo Chrystusa do na-
szych rodzin i środowisk pracy, żyjąc według Ewangelii. Pomocą są zaakceptowane przez Pasterzy Kościoła 
teksty oraz formy tego uznania. Spodziewamy się, że na czas dokonania Aktu środowiska te zechcą jeszcze 
szerzej otworzyć drzwi dla Chrystusa i zaprosić wielu, abyśmy jako wolny Naród i wszyscy mieszkańcy na-
szej Ojczyzny wspólnie mogli się cieszyć bogactwem łask, które Pan składa w naszych sercach. Warto przy-
gotować się do tego Aktu przez katechezę o królowaniu Chrystusa, Sakrament Pokuty i pełne uczestnictwo 
w Najświętszej Eucharystii. 
Dziękując naszym Pasterzom za skuteczne doprowadzenie nas do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana oraz błogosławieństwo na jego ponawianie w różnych środowiskach, prosi-
my o możliwość uroczystego ponowienia Aktu także na zakończenie obchodów setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości naszej Ojczyzny, np. w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 2018 
roku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, oraz błogosławieństwo na mądre 
i owocne przygotowanie Polski do tego Aktu.
Naszą prośbę składamy w Niepokalanym Sercu Maryi, Matki Bożej i Królowej Polski, dziękując, że 
nieustannie chroni nas i prowadzi do Najświętszego Serca swego Syna, do owocnego uznania Syna 
Bożego jako naszego Króla i Pana. Prosimy Maryję, aby w tym szczególnym jubileuszowym roku pol-
skich dziejów zechciała poruszyć serca nas wszystkich i zgromadzić wokół Jezusa Chrystusa.

Uczestnicy Ogólnopolskiego spotkania – konferencji czcicieli Chrystusa Króla, zebrani pod 
przewodem Biskupów w  Krakowie-Łagiewnikach w pierwszą rocznicę Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kraków – Łagiewniki, w wigilię uroczystości Chrystusa 
Króla Wszechświata, 18 listopada 2017 roku.

                     
                      W CAŁYM NARODZIE I PAńSTWIE POLSKIM – KRóLUJ NAM CHRYSTE! 
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Chronologia zmian królewskiego tytułu

1608 – 1610 r. – Objawienia prywatne dane księdzu 
Guilio Mancinellemu SJ: Matka Boża kilkadziesiąt lat 
wcześniej, nim została oficjalnie ogłoszona Królową 
Korony Polskiej, już była obdarzana przez wiernych 
tytułem ich Królowej. Działo się tak między innymi za 
sprawą objawień danych ks. Guilio Mancinel-
lemu, w  których sama Matka Boża zażądała 
od naszego Narodu, by ogłosił Ją jego Królo-
wą. Dzięki temu, że ten tytuł był już wcześniej 
znany, i że do niego Bóg przypisał wielkie łaski 
dla Polski, król Jan Kazimierz wiedział co ma 
uczynić, by z pomocą Bożą uratować Ojczy-
znę od potopu szwedzkiego. 8. maja 1610  r., 
72 – letni ksiądz Guilio Mancinelli, bezpo-
średnio z  trasy pieszej pielgrzymki z Rzymu, 
skierował swoje kroki do Katedry Wawel-
skiej. Chciał wówczas osobiście powiedzieć 
Polakom, że Matka Boża jest ich Królową,  
o  czym usłyszał od Niej 14 sierpnia 1608  r. 
w Neapolu. Za zezwoleniem swoich przełożo-
nych poinformował wtedy o tym niezwłocznie 
króla Polski, poprzez jego spowiednika ks. Pio-
tra Skargę SJ. Pielgrzymka ks. Guilio w 1610 r. 
nie była wyłącznie jego prywatną sprawą. 
Owego dnia król Zygmunt III Waza w otocze-
niu przedstawicieli wszystkich stanów w stoli-
cy Polski oczekiwał przybycia na Wzgórze Wa-
welskie tego dostojnego pątnika (rektora kole-
gium jezuickiego, misjonarza m.in. w Bośni).  
I ks. Guilio, i król, i  jego otoczenie, i  lud nie 
mogli przewidzieć, że to sama Królowa, na 
polskiej ziemi, powtórzy wówczas jemu, im, 
ale i kolejnym pokoleniom Polaków: Ja jestem 
Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, 
który jest mi bardzo drogi [...]. O  powadze 
tego orędzia świadczy fakt, że 10 lat po nim 
przyozdobiono koroną wieżę Kościoła Ma-
riackiego w Krakowie na wieczną rzeczy pa-
miątkę – to od dawna także niezaprzeczalne, 
chociaż nieformalne, logo Królewskiego Mia-
sta Krakowa.1

1 kwietnia 1656 r. – Ślubowanie króla Jan 
Kazimierza we Lwowie. Brak w nim określe-
nia „Królowo Korony Polskiej”, lecz wskazuje 
na nie kontekst fragmentu roty ślubowania: 
Ciebie za Patronkę moją i za Królowę państw 

moich dzisiaj obieram. I siebie, i moje królestwo polskie, 
księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudz-
kie, inflanckie i czernichowskie... .2

Krótko po 23 kwietnia 1656 r. – Nuncjusz papieski 
Piotr Vidoni w obecności króla Jana Kazimierza, pod-
czas nabożeństwa przy wystawionym Najświętszym 

MATKA BOŻA – OD KRÓlOWeJ KORONY pOlSKIeJ DO KRÓlOWeJ pOlSKI
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Sakramencie w kościele Jezuitów we Lwowie, na końcu 
odmawiania litanii loretańskiej po raz pierwszy dodał 
inwokację: Regina Regni Poloniae, ora pro nobis (Królo-
wo Korony Polskiej, módl się za nami).2

1889 r. – We Lwowie założono Bractwo Ślubnego Imie-
nia Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, przemiano-
wane rok później w Bractwo Maryi Królowej Korony 
Polskiej.2

3 maja 1891 r. – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ks. prof. Józef Sebastian Pelczar (dzisiaj święty) założył 
w Krakowie Bractwo Królowej Korony Polskiej.2

25 listopada 1908 r. – Na prośbę arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego (dzisiaj świętego) papież Pius X wydał 
dekret, w którym potwierdził kult [Matki Bożej Królowej 
Korony Polskiej], pozwolił obchodzić święto NMP jako 
Królowej Korony Polskiej i ustanowił liturgiczne świę-
to Królowej Korony Polskiej dla archidiecezji lwowskiej 
i diecezji przemyskiej, wyznaczając je na pierwszą nie-
dzielę maja na pamiątkę ślubów Jana Kazimierza.3

29 listopada 1908 r. – Papież Pius X pozwolił na wpisa-
nie do litanii loretańskiej stałego wezwania „Królowo 
Korony Polskiej” dla diecezji lwowskiej i przemyskiej.4

1909 r. – Dla pierwszej niedzieli maja papież Pius X 
ustanowił święto liturgiczne Królowej Polski w archi-
diecezji lwowskiej i  diecezji przemyskiej (od 1914 r. 
obchodzone 2 maja).2

14 stycznia 1920 r. – Papież Benedykt XV, po dwukrot-
nych prośbach Episkopatu Polski, rozszerzył na całą 
Polskę wezwanie „Królowo Korony Polskiej” w litanii 
loretańskiej.5

27 lipca 1920 r. – Episkopat Polski wobec najazdu sowiec-
kiego 1920 r. ponownie wybiera Maryję na Królową Polski.5

12 października 1923 r. – Kongregacja Obrzędów Sto-
licy Apostolskiej wyznaczyła święto Matki Bożej Kró-
lowej Polski na 3 maja, a do litanii loretańskiej oficjal-
nie dołączono wezwanie „Królowo Korony Polskiej”, 
które po II Wojnie Światowej zostało przekształcone na 
„Królowo Polski”6

1925 r. – Papież Pius XI rozszerzył święto NMP Królowej 
Polski w dniu 3 maja na wszystkie diecezje w Polsce.2

15 stycznia 1930 r. – Papież Pius XI podniósł święto 
do rangi I klasy z oktawą w diecezji lwowskiej, przemy-
skiej i częstochowskiej, które też otrzymało własny for-

mularz mszalny i oficjum, a w pozostałych diecezjach 
było świętem II klasy.5

24  maja 1936 r. – Zgromadzeni na Jasnej Górze studenci– 
pielgrzymi przyrzekali m.in.: Ciebie Matkę Bożą i Królo-
wą Korony Polskiej obieramy na wieczne czasy na Matkę  
i Patronkę Polskiej Młodzieży Akademickiej i oddajemy 
pod twoją przemożną opiekę wszystkie wyższe uczelnie 
i Polskę całą.2

6 sierpnia 1956 r. – Jasna Góra, Częstochowa: w 300. 
Rocznicę Ślubów Kazimierzowskich ponowiono je, lecz 
według tekstu znacznie pogłębionego przez Prymasa 
Polski Stefana kard. Wyszyńskiego, wołając m.in.: Przy-
rzekamy uczynić wszystko (...), aby Polska była rzeczy-
wistym Królestwem twoim i twojego Syna, poddanym 
całkowicie pod twoje panowanie, w życiu naszym osobi-
stym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Centralna 
idea tych jasnogórskich ślubowań jest bardzo czytelna: 
polska ma stać się rzeczywistym Królestwem Maryi 
i Jezusa, co pomoże wyzwolić się Kościołowi w Polsce 
i w innych państwach świata.2

1962 r. – Papież Jan XXIII ogłosił NMP Królową Polski 
główną patronką Polski, a święto NMP Królowej Pol-
ski stało się świętem I klasy we wszystkich diecezjach 
polskich.5

1969 r. – Papież Paweł VI na prośbę Prymasa Tysiącle-
cia Stefana kard. Wyszyńskiego podniósł święto NMP 
Królowej Polski do rangi uroczystości.5

Opracował: dr Robert Skrzypczak

1   R. Skrzypczak – Marsz dla Jezusa Króla Polski, Kraków, 
8 maja 2010 r. – sobota. [W:] Biuletyn „Samorządna Polska”, 
Nr 11, Zmagania o Polskę Chrystusową, Wydanie Jubileuszo-
we, Kraków 2011 r., s. 144 i 153.

2   J. Szarek, J. Szarkowa – Królowo Polski przyrzekamy! Ja-
snogórskie Śluby Narodu Polskiego. Wydanie pamiątkowe – 
50. rocznica, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2006 r.

3   F. Ziejka, 2010 – Matka Boża Królowa Korony Polskiej w poezji 
i życiu Polaków, [W:] Z Maryją Królową Polski bądźmy świad-
kami miłości. Dziś i jutro. Jasna Góra-Częstochowa, s. 106.

4    Majówka, czyli nabożeństwo ku czci Matki Bożej [W:] https://
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„Straszne zjawisko atmosferyczne! Niespotykane 
nigdy na taką skalę! Strażacy interweniowali tyle to 
a tyle razy, pracując nawet całymi nocami... Powalone 
drzewa, zburzone domy, zniszczone linie energetycz-
ne... Składamy kondolencje... Ekipa rządowa udała się 
do... Tyle to a tyle hektarów lasu zniknęło z powierzch-
ni ziemi... Wojewoda X podał już liczbę budynków 
całkowicie zniszczonych, a wojewoda Y obliczył liczbę 
zerwanych dachów... Ten burmistrz obiecał tyle, tam-
ten sołtys tyle... Caritas Polska włączyła się do akcji...”

Jesteśmy bombardowani mnóstwem podobnych 
relacji, a  w  Internecie możemy obejrzeć wstrząsające 
filmy i zdjęcia świadków tego kataklizmu. Jednak zdu-
miewać może to, że – o ile mi wiadomo – nikt dotych-
czas, przynajmniej publicznie, nie wyszedł poza te in-
formacje i akcje, a przede wszystkim... poza określenie 
tego kataklizmu „zjawiskiem atmosferycznym”! Że nikt 
nie odważył się otwarcie powiedzieć: w tym była ręka 
Boga! Skoro nie odważyli się wielcy, niech przemówią 
niemowlęta, do których siebie zaliczam... Tak, właśnie 
one, widzące w świetle pochodzącym od Ojca Niebie-
skiego wyraźniej niż „mądrzy i  roztropni” (Mt 11,25; 
Łk 10,21). Swoją drogą wielka szkoda, że w  polskim 
tłumaczeniu Ewangelii użyto tu słowa „prostaczek”, 
chociaż Jezus mówił o niemowlętach.

Zdarzyło się, że w południe wyjrzałem przez okno 
kościoła zdumiony, że okalające go drzewa nagle wy-
gięły się aż do ziemi, a  potem wyprostowały. Potem 
okazało się, że ten podmuch przeciął całą Połskę i po-
walił nawet najpotężniejsze topole wzdłuż pobliskiego 
dawnego Traktu Brzeskiego (na osi wschód-zachód), 
wyrywając je z korzeniami. Gdy za dwa tygodnie przy-
szła wiadomość o „wybuchu «Solidamości»” w Gdań-
sku, skojarzyłem sobie ten podmuch z tym, co zaczęło 
od tamtej pory iść przez Polskę, a  potem wykraczać 
poza jej granice...

Także teraz stawiam sobie pytanie: co chcesz nam 
powiedzieć, Boże, przez to tornado, którym przeciąłeś 
Polskę? To zastanawiające, że dotknąłeś nim aż jedną 
trzecią Kraju, jednak oszczędziłeś tym razem tereny 
gęsto zaludnione... Twój palec najwyraźniej dał się 
dostrzec w Orliku na Kaszubach. Nawałnica dotknęła 
tam klasztor sióstr Franciszkanek - zniszczyła ogrom-
ną powierzchnię lasu, cały park łącznie z cmentarzem, 
zostało naruszone ogrodzenie klasztorne, jednak... 
przewracające się drzewa nie uszkodziły ani jednego 
krzyża, ani jednej spośród tak wielu figur Matki Bożej 
i świętych! Stacje Drogi Krzyżowej, zawieszone na so-

snach, ocalały, chociaż niektóre z tych drzew złamane 
są w połowie. Na przywalonych drzewami grobach na 
przyklasztornym cmentarzu stoją nienaruszone krzyże 
nagrobne...

Od wieków Polacy chlubią się tym, że mają „Czarną 
Madonnę”, i liczą na to, że zostaną przez Maryję ocaleni 
w  chwilach nawet najbardziej drastycznych. Czy jed-
nak mogą na to liczyć, jeśli będą nieposłuszni Tobie, 
Boże, i  Twoim przykazaniom? Zagrzmiałeś właśnie 
wtedy, z 11-ego na 12-ty sierpnia, gdy pielgrzymi zmie-
rzali pieszo na Jasną Górę ze wszystkich stron Kraju. 
Wymierzyłeś karę teraz, gdy szukają „duchowego ma-
teriału”, z którego mogliby utworzyć koronę dla swojej 
Królowej. Teraz, gdy tyle mówią o Fatimie i o tryumfie 
Jej Niepokalanego Serca. Czy potrafią jednak odczytać 
Twoje słowo w tym, co nazywają kataklizmem?!

„Jesteśmy silni, zwarci i gotowi”,.. Skąd my to zna-
my? „Jest już zaplanowane, że w roku 2030 na obron-
ność Polska przeznaczy 2,5% produktu krajowego 
brutto” - ogłasza Prezydent 15 sierpnia, a  nie myśli, 
że za kilka lat nie będzie już ani wojska, ani granic do 
strzeżenia (pozostaną tylko etniczne), ani pieniędzy! 
Ale milczy na to, że Polska ponosi w tej chwili najwięk-
szą ze wszystkich klęsk i że ulega najsilniejszej armii, 
mianowicie piekielnej! Że nie ma wodza, który by ją 
wyprowadził na szańce dla obrony Bożych przykazań! 
Czy taki Prezydent, taki Rząd potrafi dostrzec, o Boże, 
Twój palec dotykający tego obszaru na mapie świata, 
na którym pozwalasz nam żyć?!

Polskie dzieci (w oparciu o polskie prawo!) w znacz-
nej liczbie mordowane są w  łonach matek tylko dlate-
go, że „podejrzewa się” u nich ciężką chorobę, a niektó-
re z  żywo narodzonych (w  efekcie dokonanej aborcji) 
umierają, pozostawione bez opieki. Ich zamierający 
płacz, podobnie jak niemy krzyk zabijanych w  łonie, 
woła o pomstę do Nieba. Nie wystarczy Boże przykaza-
nie „Nie zabijaj”, nie liczą się ani miliony podpisów oby-
wateli (kilkakrotnie zbierane), ani głos Episkopatu, ani 
tak liczne „marsze za życiem”. Liczą się tylko osiągnię-
cia gospodarcze, statystyki i plany na przyszłość, które 
jeden podmuch wichury może unicestwić. Brak posza-
nowania dnia Pańskiego hańbi Polskę, a „zysk” z handlu 
w tym dniu pociąga za sobą tak wielkie straty, i moralne 
i gospodarcze, że pozostałych 6 dni tygodnia nigdy ich 
nie zrównoważy. Piwo, warzone przez wrogów Polski 
(obowiązkowo zaprawiają je spirytusem, by nas rozpić), 
reklamowane jest przez polskojęzyczną telewizję przez 
7 godzin dziennie, jeśli połączyć wszystkie reklamy w ca-

BóG OSTRZEGŁ POLAKóW!!!
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łość. Zespoły satanistyczne czy to wokalne, czy teatralne, 
przemierzają Polskę, mimo protestów katolików, z któ-
rymi nie liczą się władze lokalne. W jednej z rozgłośni 
„katolickich” w tych dniach emitowano piosenkę z sza-
tańskim modlitewnym refrenem: „tobie oddaję moją 
duszę”, a ileż takich piosenek po angielsku rozbrzmiewa 
codziennie w  naszej przestrzeni? Co dzieje się w  pol-
skich szkołach i  w  podręcznikach? Na co narażone są 
dzieci posługujące się Internetem, czy taż uzależnione od 
gier i lektury o podłożu okultystycznym? To tylko wierz-
chołek straszliwej góry lodowej! Jak wiadomo, 6/7 takiej 
góry pozostaje pod wodą. Z  tego wierzchołka wołam: 
Polacy, jakie jeszcze tornada muszą pustoszyć naszą zie-
mię, żebyście się obudzili?! Żeby Polska naprawdę stała 
się królestwem Jezusa i Maryi?

„Sługa, który zna wolę swego 
pana, a nic nie przygotował i nie 
uczynił zgodnie z  jego wolą, 
otrzyma wielką chłostę [...]. 
Komu wiele dano, od tego wie-
le wymagać się będzie, a  komu 
wiele zlecono, tym więcej od 
niego żądać będą” – uczy nas 
Jezus (Łk 12,47-48). Co za pan 
i co za chłosta – zapytacie? A ja-
kiż to inny kraj usłyszał jak Pol-
ska (przez pośrednictwo Rozalii 
Celak), że sam Jezus wybiera go 
na swoje królestwo i  żąda wła-
snej w nim Intronizacji? Jaki to 
kraj może poszczycić się tym, 
że sama Maryja wybrała go na 
swoje królestwo i  wiele ocze-
kuje od niego, jak nam przeka-
zała przez włoskiego jezuitę, o. 
Mancinellego? Na kogo, jeśli nie 
na nas, liczy Jezus (co zapisała 
św. Faustyna), że przygotujemy 
świat na Jego powtórne przyj-
ście? Tak wiele nam dano, iż nie 
możemy się dziwić, że i  wiele 
się od nas wymaga! Nie może 
więc tak być, by Boże przykaza-
nia, wymagania i  oczekiwania 
były wciąż przekreślane przez 
polskie prawodawstwo! Bo taki 
kraj może usłyszeć od Boga tyl-
ko jedno: BIADA! I ja to „Biada” 
słyszę w  głosie przecinającego 
Polskę tornada. A wiem, że na-
stępne „Biada” nadchodzą. Już 
wkrótce.

Boże, przebacz! Boże, okaż miłosierdzie w miejsce 
sprawiedliwości! Boże, miej jeszcze cierpliwość nad 
nami, a powrócimy do Ciebie! Przyjdź Królestwo Two-
je! Matko, uproś! Matko, ubłagaj! Nasze Różańce, choć 
wciąż tak nieliczne, i nasze ofiary złóż przed Obliczem 
Najwyższego! Polscy Święci, padnijcie za nas na twarz 
przed Bożym Tronem! Aniołowie Pańscy, rządzący 
przyrodą, wstrzymajcie się jeszcze przez chwilę! Zło 
postaramy się dobrem zwyciężyć. Bożego Serca nie 
ranić, lecz swoim posłuszeństwem sprawić Mu radość 
wśród narodów coraz bardziej zbuntowanych. NIECH 
SIę TAK STANIE. AMEN. 

ks. Adam Skwarczyński

Feretron – Arka Jezusa Króla Polski – 2011 r.
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MODlITWA DO DUChA ŚWIęTeGO ZA pOlSKę

Duchu Święty Boże, prosimy Cię razem z Ojcem Niebieskim, przez Jezusa Chrystusa
naszego Pana i Króla, przez Matkę Bożą Królową Polski i Twoją
Oblubienicę – spraw by Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi
i Ewangelii.
Dawco siedmiorakich darów: mądrości, rozumu i umiejętności, rady i męstwa, pobożności
i bojaźni Bożej – obdaruj nas nimi obficie, szczególnie teraz gdy bronimy naszej  
suwerenności i niepodległości wywalczonej krwią milionów Polaków, gdy upadliśmy
tak nisko moralnie i materialnie.
Obdaruj nas szczodrze swymi darami w czasach szczególnego zakłamania i bałamucenia
Narodu, w czasach mącicieli i fałszywych proroków, którzy zniekształcają
bądź interpretują opacznie objawienia Pana Jezusa względem Polski i jej współczesnej
misji dziejowej, przede wszystkim zaś te, które były przekazane Apostołce Intronizacji
Osoby Jezusa Chrystusa w Polsce – Sł. B. Rozalii Celakównie.
Prosimy o Twoje dary dla Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce, a szczególnie
o dary rozeznania dobra od zła oraz prawdy od fałszu i zakłamania. 
Daj nam jak najszybciej wybitnych mężów stanu, szczególnie przywódców duchowych  
i ojców Narodu na miarę Prymasa Tysiąlclecia Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego,  
którzy przez odnowę moralną Narodu Polskiego i Rekolekcje Narodowe doprowadzą nas  
do pełnej Intronizacji Pana Jezusa w Polsce.
Spraw, abyśmy Cię nie zasmucali grzechami popełnianymi przez nas współcześnie
masowo: kłamstwem, zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne napomnienia,
łapówkarstwem, dzieciobójstwem, rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, eliminacją
Boga w życiu państwowym i społecznym, liberalizacją norm prawnych, detronizacją
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty Boże – skrusz nas, stwórz nas, napełń, posłuż się, tchnij siebie
w nas.
Błogosław Polsce, wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie; błogosław naszemu
Państwu i Kościołowi katolickiemu.
Bądź uwielbiony, Duchu Święty Boże.
Amen.

OBRAZ JeZUSA ChRYSTUSA KRÓlA pOlSKI

Autor: Wierny Poddany z Podkarpacia. 

Wizerunek twarzy Jezusa Chrystusa oparty jest na wizerunku Pana Jezusa z Chusty z Manopello i  z Ca-
łunu Turyńskiego. Korona i berło królewskie wzorowane są na replice polskich insygniów koronacyjnych 
króla Bolesława Chrobrego. płaszcz wzorowany jest na płaszczu koronacyjnym króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Obraz zawiera więc atrybuty pierwszego i ostatniego króla Polski. Jabłko królewskie z bia-
ło-czerwonym zarysem Polski opasanym różańcem świętym nawiązuje do kultu Maryjnego Polaków, obja-
wień Matki Bożej w Gietrzwałdzie – apelującej do Polaków o codzienną modlitwę różańcową – oraz logo Ru-
chu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”. płaszcz spięty jest klamrą ozdobną „jestem początkiem 
i końcem, alfą i omegą”. Na środku klamry tarcza – inspiracja z ryngrafem Konfederacji Barskiej, przy czym 
Matka Boska Częstochowska ma płaszcz/sukienkę bursztynową i razem z Panem Jezusem mają złote korony 
papieskie ofiarowane przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Tło wizerunku Jezusa Chrystusa Króla Polski to 
zieleń – kolor nadziei. Aureola złota – symbolizuje Boskość, transcendencję. 
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