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Witam serdecznie, Króluj nam Chryste
 

Poniżej list ks. Eugeniusza Miłosia skierowany głównie do 
księży dziekanów, jednak każdy kapłan powinien wziąć go 
sobie do serca.

Tu link do wykładu ks. Miłosia zatytułowanego „Polska- 
Królestwem Marii i Jezusa”: 

http://www.youtube.com/watch?v=v39DdBmlfZM

Drodzy Kapłani!
Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski jest życzeniem 

Nieba skierowanym do Polaków za pośrednictwem służeb-
nicy bożej Rozalii Celak.

Polscy biskupi stający w opozycji do tego życzenia zacho-
wują się dokładnie tak jak żydowscy starsi i arcykapłani, któ-
rzy świadomie ruszyli na wojnę z Bogiem, patrz Mk.28.11-15

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do mia-
sta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci ze-
brali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pienię-
dzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy 
i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiest-
nika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc 
wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta 
pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. 

Ten, krótki fragment opisuje całą przewrotność Żydów.   
Z Ewangelii Św. Marka (Mk.27.62-66) dowiadujemy się, że 
arcykapłani i faryzeusze udali się do Piłata z prośbą o wysta-
wienie straży przy grobie Pana Jezusa, ponieważ zapowie-
dział On, że zmartwychwstanie, a Żydzi obawiali się, żeby 
nie doszło do pozorowanego zmartwychwstania poprzez 
wykradnięcie zwłok Pana Jezusa przez Jego uczniów. Piłat 
wyraził zgodę, a przy grobie stanęła RZYMSKA straż. Pod-
kreśliłem specjalnie słowo rzymska, ponieważ żołnierze ci 
byli obcokrajowcami, nie byli w żaden sposób zamieszani                
w walki żydowskich stronnictw, a przez to byli WIARYGOD-
NI jako strażnicy i, czego nie spodziewali się Żydzi, jako... 
ŚWIADKOWIE.

Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa strażnicy rzymscy 
udają się do arcykapłanów i opowiadają im o wszystkim, 
uwaga to byli jedyni WIARYGODNI ŚWIADKOWIE ZMAR-
TWYCHWSTANIA. O tym, że byli obcokrajowcami i sprawy 
Żydów były im obojętne już pisałem, ale oprócz tego w armii 
rzymskiej obowiązywał bardzo surowy regulamin. W armii 
rzymskiej za niedopełnienie obowiązków służbowych w naj-
lżejszym wypadku groziła kara chłosty. Czym była rzymska 
chłosta można zobaczyć na filmie „Pasja” Mela Gibsona, jed-
nak najczęściej za tego typu przewinienia karano śmiercią. 
Rzymscy żołnierze wiedzieli o tym dobrze, podobnie wiedzę 
tą posiadali arcykapłani i starsi żydowscy. Stąd łapówka mu-
siała być duża, bo ryzyko było duże. Żydzi zapewniają rów-
nież, że porozmawiają z namiestnikiem jeżeli pogłoska                     
o wykradnięciu w czasie snu strażników zwłok Pana Jezusa 
dotrze do uszu namiestnika i wybawią żołnierzy z „kłopo-
tu”, czyli niechybnego wyroku śmierci. Spanie na służbie 
wartowniczej lub picie alkoholu na służbie było ewidentnym 
zaniedbaniem obowiązków.

Przyglądnijmy się jednak zachowaniu arcykapłanów                      
i starszych żydowskich. Oto stają przed nimi ludzie, którzy                  
z WIARYGODNYCH strażników stali się nagle WIARYGODNY-
MI ŚWIADKAMI. Żydzi wysłuchują ich zeznań i poznają praw-
dę o zmartwychwstaniu, przez 3 lata bez ustanku badali mi-
sję Pana Jezusa, widzieli czynione przez Niego znaki i znali 
pisma, które mówiły o Mesjaszu. Mając w tej jednej chwili 
pełny obraz sytuacji odbywają naradę i... mówią NIE PRZY-
ZNAMY SIĘ, ŻE ZAMORDOWANY PRZEZ NAS CZŁOWIEK BYŁ 
MESJASZEM. NIE ZWRÓCILI SIĘ O MIŁOSIERDZIE DO ZMAR-
TWYCHWSTAŁEGO, NIE PODJĘLI WSPÓŁPRACY Z BOGIEM 
ALE ZATWARDZILI SWOJE SERCA I ROZPOCZĘLI WOJNĘ               
Z BOGIEM!!!

W podobny sposób zachowują się biskupi rządzący Koś-
ciołem w Polsce. Znają pisma, znają orędzie skierowane do 
Polaków za pośrednictwem Rozalii Celak, codziennie modlą 
się „przyjdź Królestwo Twoje”, jednak ZATWARDZILI SWO-
JE SERCA I WALCZĄ Z KRÓLOWANIEM PANA JEZUSA                        
W POLSCE, patrz list pasterski Episkopatu Polski „O królo-
waniu Jezusa Chrystusa”. Módlmy się o nawrócenie bisku-
pów, bo zaiste wypowiedzieli wojnę Najwyższemu. Jedno-
czmy się wokół Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, bo 
to jedyny ratunek dla Polaków jako narodu i Polski jako pań-
stwa.

Króluj nam Chryste!
Andrzej (nazwisko znane redakcji)

Ostoją się tylko te narody, w których Chrystus będzie 
królował. 

Parafia jest najlepszym miejscem jednoczenia Rodaków 
w obronie wiary i Ojczyzny.

 *   *   * 
Ks. Eugeniusz Miłoś
Zagorzyce 

Do Księży Dziekanów
  
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Czcigodny Księże Dziekanie!
 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Księży Dziekanów,                

a poprzez nich do Księży Proboszczów i wszystkich Księży 
pracujących w parafiach o pomoc grupom parafialnym                             
w sprawie zbliżających się wyborów.

Jestem kapłanem od ponad 50 lat. Pracowałem jako 
duszpasterz w wielu parafiach, byłem również wieloletnim 
proboszczem. Staż kapłański jak i wieloletnia praca duszpa-
sterska upoważnia mnie do zabierania głosu zarówno                       
w sprawach Kościoła, który kocham i staram się mu wiernie 
służyć, jak i Ojczyźnie, która doznawała wielu cierpień                             
i krzywd w przeszłości, a obecnie zagrożona jest jej suwe-
renność. Postępująca laicyzacja, wpływ różnych bezbożnych 
prądów doprowadziły do ogromnej demoralizacji we wszyst-
kich grupach społecznych.

Ojciec Święty Pius XII w Encyklice Summi pontificatus po-
wiedział: 

List ks. Eugeniusza Miłosia do Kapłanów 
w sprawie Intronizacji Jezusa Króla Polski
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Głównym złem, z powodu którego świat współczesny po-
padł w duchowe i moralne bankructwo i ruinę, jest niegodzi-
we i zaiste zbrodnicze usiłowanie, aby pozbawić Chrystusa 
Jego królewskiej władzy. (...) Ratunek i zbawienie dla współ-
czesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako 
Króla, w uznaniu uprawnień, wynikających z władzy, jaką On 
sprawuje.

Obecnie w świecie, jak i w naszym kraju Jezus Król usu-
wany jest z życia prywatnego i życia publicznego. Postępo-
wanie takie w życiu publicznym, jakby Boga nie było albo 
jakby Bóg nie miał na nie wpływu, jest przyczyną demorali-
zacji w Narodzie, osłabienia wiary, walki z Kościołem – co 
prowadzi do widocznego rozkładu państwa. Wyzwolone                  
z komunizmu społeczeństwo, zwabione hasłami dobrobytu 
i pseudo-wolności w UE, w której rynek i pieniądz są bożka-
mi, zapomniało o Bożych przykazaniach w życiu społecz-
nym. Laickie media znajdujące się w niepolskich rękach pod-
sycają i propagują życie w społeczeństwie, w którym 
przykazania Boże są obciążeniem, a nie kierunkiem każdej 
działalności. Uśpiony patriotyzm, osłabiona wiara w okresie 
tzw. transformacji, jak i niejednoznaczna postawa i wsparcie 
ludzi Kościoła, doprowadziły do tak dramatycznej sytuacji, 
w jakiej znalazła się Polska. 

Krzyż z polskiej ziemi był usuwany tylko przez zaborców, 
wrogów Polski. Obecnie w rzekomo wolnym i katolickim 
kraju satanista niszczy Biblię na scenie, pseudoartysta profa-
nuje krzyż. Podobnych wypadków mamy dużo. 

Panująca sytuacja w kraju wymaga mobilizacji w obronie 
wiary i Ojczyzny. Przez całe dzieje Polski krzewicielami wiary 
i polskości byli zawsze kapłani. Ich wierność Bogu i Ojczyź-
nie dawała siłę narodowi do trwania w wierze i obronie kra-
ju. Obecna sytuacja wzywa Polaków, katolików do zwierania 
szeregów w obronie wartości najwyższych, Kościoła i Polski. 
W obronie tych wartości nie można ulegać żadnym kompro-
misom. Dlatego też Ojciec Święty Benedykt XVI skierował 
wezwanie do kapłanów: 

Miejcie odwagę przeciwstawić się poprawności politycznej 
w głoszeniu prawdy. 

Poprawność polityczna oznacza słabość, brak charakte-
ru, zdradę Boga i człowieka. W naszym kraju Chrystus zosta-
je rugowany z życia społecznego i państwowego. Część Na-
rodu, jak i elit politycznych, okazuje swoją religijność 
zewnętrznie, na pokaz. Postawa taka przynosi wielką szko-
dę chwale Bożej i wiele krzywd bliźnim. Od postawy i zaan-
gażowania kapłanów, w szczególności księży proboszczów 
zależy owocność przywracania Chrystusowi Panu należne-
mu Mu pierwszego miejsca w społeczeństwie. 

Parafia jest najlepszym miejscem jednoczenia Rodaków 
w obronie wiary i Ojczyzny. Prawdziwi katolicy są również 
wielkimi patriotami, toteż należy takim osobom pomagać                
w przyszłych wyborach. W sposób demokratyczny możemy 
to czynić przy okazji wyborów parlamentarnych czy samo-
rządowych. Tragiczną sytuacją jest to, że w naszym katoli-
ckim kraju sprawują władzę ludzie niewierzący lub udający 
wierzących. Zbliżają się kolejne wybory, dlatego też zwra-
cam się z gorącym apelem do Księży Dziekanów, a poprzez 
nich do Księży Proboszczów i wszystkich Kapłanów o po-
moc ludziom wierzącym w zorganizowaniu się do tych wy-
borów. Trzeba pamiętać o tym, że Kościół cieszył się wol-
nością, a mieszkańcy sprawiedliwością, tylko wówczas, gdy 
władza znajdowała się w rękach ludzi wierzących.

Obecnie w Polsce nie ma żadnej partii czysto narodowo-
katolickiej. (pogr. red) Dlatego też w parlamencie zawiera-

ne są koalicje ludzi wierzących, z grupami ludzi o poglądach 
liberalnych, nie przestrzegających w życiu społecznym Bo-
żych przykazań. Ciągle wybieramy mniejsze zło, a przecież 
zło mniejsze czy większe jest zawsze złem. (pogr. red.) Nie 
należy ulegać podszeptom, że ktoś czy jakaś grupa nie ma 
szans na wybór. Postawa katolików musi być jednoznaczna. 

Jednoczmy się w obronie wartości, nawet gdy jesteśmy 
w mniejszości, gdyż w mniejszości, która jest oparta na 
trwałych wartościach zrodzi się trwała większość. (pogr. 
red.) Osoby aktywne w Radach Parafialnych, Akcji Katoli-
ckiej, KSM, grupach oazowych mogą być dobrymi kandyda-
tami do samorządów gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich a nawet na posłów. Grupy parafialne niech typują 
znanych na danym terenie ludzi na kandydatów do Samo-
rządów wszystkich stopni, a w przyszłości na posłów. Przy 
czym uwaga praktyczna: Zgłoszenie kandydata uważa się za 
„dokonany wybór”, który głosujący mają tylko potwierdzić, 
dlatego na jedno miejsce należy zgłaszać tylko jednego kan-
dydata. Gdyby kandydatów było więcej wówczas głosy roz-
biją się i zwycięży lewica. (...)         

Trudna sytuacja w kraju, spowodowana wyprzedażą ma-
jątku narodowego, przekazaniem przez Rząd suwerenności 
kraju w ręce UE, zakorzenione i nierozliczone afery, wkrada-
jące się w życie społeczne, wrogie i bezbożne ideologie, róż-
ne dewiacje, profanacje miejsc świętych i krzyża, walka                      
z Kościołem – wymagają wielkiej modlitwy i wielkiego dzia-
łania, aby uratować Polskę przed upadkiem.

Pan Jezus wskazuje drogę ratowania naszego kraju po-
przez przekazy kierowane do osób świątobliwych np. św. 
Siostry Faustyny czy Sł.B. Rozalii Celakówny: Jest ratunek dla 
Polski, jeżeli uzna Mnie swym Królem, Królem Polski przez In-
tronizację. I dodał: Ostoją się tylko te narody, w których Chry-
stus będzie królował.

Nie bójmy się oddać władzy w sferze duchowej nad na-
szą Ojczyzną Jezusowi Królowi. Ludzie, którzy przyjmą 
władztwo duchowe Jezusa Króla będą w życiu prywatnym, 
społecznym i państwowym postępować zgodnie z Bożymi 
przykazaniami, co daje szansą na sprawiedliwe rządy w kra-
ju. Takich potrzeba nam kandydatów na radnych samorzą-
dowych, posłów i przyszłych członków rządu.

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski to dobro-
wolne uznanie Jezusa Królem naszego Narodu, to poddanie 
się Narodu pod władztwo duchowe Jezusa. Chodzi o to, aby 
sprawowana władza, jak i życie społeczne i państwowe to-
czyło się zgodnie z Bożymi przykazaniami. Rządzący krajem, 
kierując się Bożymi przykazaniami w życiu publicznym, dają 
gwarancję, że nie będą oszukiwać, kraść, otoczą opieką bliź-
nich i będą dbać o suwerenność Ojczyzny. W Intronizacji 
społeczeństwo upatruje ratunek dla kraju, gdyż to są słowa 
skierowane przez Pana Jezusa do Sł.B. Rozalii Celakówny, 
której proces beatyfikacyjny został zakończony na szczeblu 
diecezjalnym. Należy uwierzyć słowom Pana Jezusa, gdyż 
one zawsze się spełniają. Intronizację wspiera wiele osób 
duchownych, jak i wielu profesorów, teologów. Wsparcia 
takiego udziela swoim autorytetem wielkiego uczonego                  
i profesora ks. abp Stanisław Wielgus, jak również wielu in-
nych biskupów. Intronizacja jest wsparta przez ks. prof. Je-
rzego Bajdę, opracowaniem Trzeba, ażeby Chrystus królował 
(1Kor 15, 25), posiadającym imprimatur wydanym przez kurię 
tarnowską. Ks. prof. Czesław Bartnik opracował Opinię teo-
logiczną uzasadniającą prawdę i kult Chrystusa Króla Polski.                
A zatem kult Jezusa Króla Polski wypływa z prawdy objawio-
nej, jaką jest Chrystus Król.



www.smkp.pl/ 71MARIA REGINA POLONIAE  NR 4 / 12 / 2014

Wielce Czcigodni Duszpasterze! Pomagajmy ludziom 
wierzącym w parafiach łączyć się wokół Intronizacji. W całej 
Polsce wierni modlą się o łaskę Intronizacji dla naszego kra-
ju. Przed Uroczystością Chrystusa Króla tysiące osób w na-
szym kraju odprawiało Nabożeństwo Intronizacyjne na 
cześć Chrystusa Króla. Katolicy wraz ze swoimi proboszcza-
mi budują pomniki np. w Kalnej koło Żywca, czy też najwięk-
szy w Polsce pomnik w Świebodzinie. Pomniki te zostały 
uroczyście poświęcone przez wielu biskupów, a nawet przez 
kardynała, jak w Świebodzinie. Niech odnowa moralna na-
szego Narodu będzie programem wyborczym dla Polaków, 
kochających Kościół i Ojczyznę. Czas najwyższy, aby wyzbyć 
się poprawności politycznej, a odważnie głosić Jezusa Króla. 
Dlatego też apeluję, proszę i błagam wszystkich kapłanów, 
aby pomogli odnaleźć się zagubionym i zbałamuconym Po-
lakom na drodze do wiecznej Ojczyzny, broniąc Ojczyzny 
ziemskiej pod władztwem Jezusa Króla.

Czcigodni Kapłani! Od Waszej postawy i Waszego zaanga-
żowania zależy los Ojczyzny, Kościoła i powierzonego Wam  
w opiekę duchową ludu. Obowiązkiem nas, kapłanów jest 
stawać w obronie prawdy, głosić ją i w tym duchu prowadzić 
Polaków. Naszym obowiązkiem jest troszczyć się o właściwe 
kształtowanie sumień ludu Bożego. Tylko ludzie o ukształto-
wanym sumieniu gwarantują sprawiedliwe rządy i właściwą 
pracę na każdym stanowisku w kraju. Skoro sam Pan Jezus 
powiedział do Sł.B. Rozalii Celakówny: Jest ratunek dla Polski, 
jeśli przyjmie Mnie za swego Króla, Króla Polski – każdy polski 
katolik, a tym bardziej kapłan powinien wierzyć słowom Jezu-
sa. Pamiętajmy, że Pan Jezus jest miłosierny, ale przyjdzie 
jako Król sprawiedliwy i będzie rozliczał wszystkich z lekce-
ważenia głosu Boga, zaniedbania czy zaniechania działania 
na rzecz ratowania Ojczyzny. (pogr. red.)

Polacy! Jednoczmy się wokół Intronizacji, gdyż to jest 
najważniejszy program dla Polski, jest to Polska Racja Sta-
nu. Zgłaszajmy kandydatów do Parlamentu takich, którzy 
opowiadają się za Intronizacją i sami indywidualnie jej do-
konują. Tylko wspieranie ludzi, którzy są za Intronizacją 
daje szansę, że ich wybór będzie owocował sprawiedliwy-
mi rządami w naszym suwerennym kraju. (pogr. red.)

 
Prośba do Księży Dziekanów!
 
Apel ten kieruję do wszystkich Księży Dziekanów w na-

szym kraju, których proszę, aby nie lekceważyli tego apelu,                
a zapoznali z nim Księży Proboszczów i wszystkich współ-
pracujących Księży. Sprawa obrony wiary i Ojczyzny jest naj-
ważniejsza w pracy duszpasterskiej, jest to zadanie zlecone 
nam przez Stwórcę. Aby ratować Polskę przed zagładą, 
Duszpasterze powinni pomóc ludziom wierzącym, aby mo-
gli przygotować się do przejęcia i sprawowania władzy                      
w Polsce.

Załączam też opinię ks. prof. Czesława Bartnika i inne 
materiały związane z poruszanymi w tym liście problemami, 
z gorącą prośbą o ich upowszechnienie wśród podległych 
Księży Proboszczów, Kapłanów i Wiernych. 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie listu, o ustosunkowa-
nie się do tego apelu, jak również o propozycje i uwagi                       
w tym względzie. Sam na własny koszt wysyłam ponad ty-
siąc sto listów i traktuję to, jako mój wkład do zmiany sytua-
cji w naszym kraju.

W tej sprawie gorąco się modlę i równocześnie zapra-
szam do modlitw w tej intencji wszystkich duszpasterzy. 

Składam serdeczne Bóg zapłać za wszelką pomoc i wyrozu-
miałość. 

Maryjo, Królowo Polski, błogosław wszystkim duszpa-
sterzom, pracującym dla Kościoła i Ojczyzny. Królowo Pol-
ski, prowadź naszą Ojczyznę do Swego Syna, Jezusa Króla, 
którego Naród obwołuje Królem Polski. (pogr. red.)

 
ks. Eugeniusz Miłoś

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&tas
k=view&id=12302&Itemid=46

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

DOPISEK REDAKCJI:
Członkowie SMKP chętnie poprą i będą głosować na ka-

tolickich i polskich kandydatów do Sejmu i Senatu a także do 
Samorządów pod warunkiem, że kandydaci owi zobowiążą 
się na piśmie, że będą głosić w Sejmie, Senacie i w Sejmikach 
oraz innych władzach i na spotkaniach państwowych Intro-
nizację i Koronację Jezusa Chrystusa na Króla Polski w Koś-
ciele, w Narodzie i w Państwie Polskim i zobowiążą się dzia-
łać w tej sprawie  słowem i czynem.

Niestety  na dzień dzisiejszy nie widzimy takich kandyda-
tów, dlatego nie bierzemy udziału w wyborach, bo nie widzi-
my żadnych kandydatów, którzy według nas są prawdziwy-
mi Katolikami i Polakami – w żadnej partii. Bo nawet jeśli 
indywidualnie tacy są, to poddają się naciskowi odgórnemu 
władz partii i postępują według mowy klasyka: Nie chcem, 
ale muszem. I dlatego Polska tonie. 

A przecież Jezus powiedział wyraźnie:
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz 
kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10, 32-33)

W parlamentach w Polsce wypierają się publicznie Jezu-
sa przez to, że nie chcą Go przyjąć i uznać  jako Króla w ogó-
le a Polski w szczególności. Dlatego obecni parlamentarzyści 
są niewiarygodni. Dlatego na nich nie głosujemy, a dopóki 
listy będą partyjne a kandydaci indywidualni poza partiami 
nie mogą startować, to partie nie będą chciały, aby Chrystus 
nad nimi królował publicznie. Także te partie, których człon-
kowie podają się za katolików – bo jedni podający się za ka-
tolików nie są nimi lecz kłamią a drudzy pełnią rolę tzw. „po-
żytecznych idiotów”, którzy dają się wciągąć w partyjne 
gierki odciągające Polaków od Intronizacji i Koronacji Jezusa 
Chrystusa jako Króla Polski  w Kościele, w Narodzie i w Pań-
stwie Polskim.
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Niech przyjdzie do wszystkich Polaków na całym 
świecie Duch Święty przez Niepokalane Serce i Ręce 
Marii Królowej Polski!

Aby prawdziwi Katolicy i Polacy mieli władzę                     
w Kościele, w Narodzie i w Państwie Polskim jako 
Słudzy Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królo-
wej Polski! 

Niech wszyscy Polacy na całym świecie staną się 
prawdziwymi przyrodnimi braćmi Jezusa Chrystu-
sa, Syna Bożego, w Duchu Świętym! 

Niech powstanie Polska 
zjednoczona w Duchu Świętym! 
Niech wstąpi Duch Święty
we wszystkich prawdziwych
katolików polskich,
aby zwyciężyli 
wszystkich wrogów 
katolicyzmu i polskości 
na całym świecie! Amen.
Przyjdź, Panie Jezu!
Marana Tha!

Panie Jezu.
Przyjmij w tej intencji
Koronkę do Boskiej Opatrzności 
Serca Jezusowego
z Dziękczynieniem.

Prosimy, aby wszyscy Polacy odmawiali tę modli-
twę lub podobną, szczególnie 8 grudnia                
w Godzinie Łaski dla świata, aby doszło do inter-
wencji Boga i Marii w Polsce, w czasie której potom-
stwo Niewiasty zmiażdży głowy potomstwa Węża – 
wykaże głupotę myślenia wężowego, przebiegłego, 
dwuznacznego, fałszywego i ostatecznie  głupiego.

Aby Polacy odzyskali całą Polskę w Duchu i w 
Prawdzie całkowicie wolną od Złego. Aby w Polsce 
była wolność tylko dla Dobrego a wszelkie zło było 
wyrzucane z Polski. Aby wolność prawdziwa odnio-
sła w Polsce tryumf nad wolnością fałszywą, jaka jest 
teraz.

Zarząd SMKP

Modlitwa do Ojca Niebieskiego
przez Niepokalaną Królową Polski
o powstanie Polski  
zjednoczonej w Duchu Świętym!

8 grudnia 2014 roku w Godzinie Miłosierdzia dla 
całego świata pójdziemy do kościoła .........................
..., aby pomodlić się do Ojca Niebieskiego o zesłanie 
Ducha Świętego na wszystkich Polaków. Odmówimy 
trzy modlitwy:

1. Różaniec Święty (koronkę) w intencji
POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ
2. Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji
PRZEBŁAGANIA BOGA ZA GRZECHY 
NARODU POLSKIEGO I JEGO NAWRÓCENIE
3. Koronkę do Boskiej Opatrzności 
Serca Jezusowego w intencji:
NIECH POWSTANIE POLSKA
ZJEDNOCZONA W DUCHU ŚWIĘTYM!

Przed tą koronką odmówimy poniższą modlitwę:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś:
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znaj-

dziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, 
kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje, kołaczą-
cemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn po-
prosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy 
zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi                   
o jajko, czy poda mu skorpiona?

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec                          
z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. 
Łk 11, 9-13

Ojcze Niebieski, w Imię Jezusa Chrystusa, Syna 
Twego Jednorodzonego, prosimy Ciebie:

Daj Ducha Świętego wszystkim Polakom, aby 
prowadzili życie w Duchu Świętym, aby wszystkie 
słowa i czyny Polaków były dokonywanie w Bogu!

Niech w Polsce żyjącej Duchem Świętym Niepo-
kalana Maria będzie królową w Kościele, w Narodzie 
i w Państwie Polskim!

Niech Jezus Chrystus będzie Królem Polski                        
w Kościele, w Narodzie i w Państwie Polskim!

Niech spełnią się słowa modlitwy, którą zanosi-
my do Ciebie, Ojcze Niebieski:

„Przyjdż Królestwo Twoje”
w Kościele, w Narodzie i w Państwie Polskim.
Aby Polscy stanowili jedność w Kościele, w Naro-

dzie i w Państwie Polskim!
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Pochodzenie wezwania (aktu strzelistego)
Dnia 17 września 1939 roku, podczas medytacji, Jezus 

objawił Siostrze Miłosierdzia Gabrieli Borgarino. Pan Jezus 
trzymał w dłoni kartkę, na której było wypisane wezwanie. 
Boska Opatrzności Serca Jezusowego wspomóż nas!

Siostra Gabriela tak opisała to wydarzenie: „Pewnego 
dnia, w kaplicy Jezus mi powiedział: Moje Boskie Serce jest, 
jak wylewający potok, przepełnione miłością. Ogłoś, w miarę 
możliwości, całemu światu to wezwanie: BOSKA Opatrz-
ności Serca Jezusowego wspomóż nas.

Jezus miał w ręce karteczkę z tym właśnie wypisanym, 
cennym wezwaniem. Kazał mi je napisać i poprosić o po-
święcenie go oraz podkreślić słowo boska, aby wszyscy 
zrozumieli, że pochodzi ona rzeczywiście od Jego Serca... 
Powiedział, że Opatrzność to przymiot Jego Boskości                   
i dlatego jest niewyczerpana... Zachęcał, bym odmawiała 
je z ufnością, bo we wszystkich potrzebach, jakie by nie 
były: moralne, duchowe, czy materialne, On nas wspomo-
że. Jego Boskie Serce jest Skarbem, w którym zawarte są 
wszelkie rodzaje dobra i wszystkie cnoty”.

SPOSÓB ODMAWIANIA KORONKI

Akt skruchy
O Jezu płonący miłością, obym Cię nigdy 

nie obrażał(a). O mój drogi i dobry Jezu, przy 
pomocy Twej świętej łaski nie chcę już więcej 
Cię obrażać, ani już więcej nigdy nie oddalać 
się od Ciebie, bo kocham Cię ponad wszystko.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak było kiedyś, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków Amen.

Trzy razy po 10 wezwań:
Boska Opatrzności Serca Jezusowego 
wspomóż nas.

Po każdym dziesiątku:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak było kiedyś, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków Amen.

Na końcu jeszcze 3 razy:
Boska Opatrzności Serca Jezusowego 
wspomóż nas.
i
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak było kiedyś, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków Amen.

---------------------------------------------
Wezwanie: Boska Opatrzności... powtarza się 33 razy dla 

uczczenia liczby lat życia Pana Jezusa.
Chwała Ojcu... powtarza się 5 razy dla uczczenia 5 ran 

Pana Jezusa.
 
Pamiętajmy o tym co Pan Jezus powiedział do s. Ga-

brieli: „Powodem mojego cierpienia była nie tylko bo-
lesna męka, ale przede wszystkim niewdzięczność Mo-
ich stworzeń”.

Na koniec nigdy nie zapominajmy o dziękowaniu. 
Tylko, bowiem ten, kto potrafi dziękować, ma serce ot-
warte na otrzymywanie.

Za pozwoleniem władzy duchownej,
kard. M. Fossati, 1944                                            

Nadesłała: Maria Teresa Thrun-Tuszyńska 

Koronka Do Boskiej Opatrzności 
Serca Jezusowego
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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

•Jeśli chcesz odnowy Intronizacji i Koronacji Lwowskiej 
   w Polsce przez najwyższe władze kościelne i państwowe
•Jeśli chcesz świętości Narodu Polskiego
•Jeśli chcesz pomyślności Ziemi Polskiej
•Jeśli chcesz beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego
   Juliusza Mancinellego
•Jeśli chcesz Intronizacji i Koronacji  
   Jezusa Chrystusa na Króla Polski przez najwyższe władze
   kościelne i państwowe
•Jeśli chcesz, aby powstała Polska
   zjednoczona w Duchu Świętym
   jako Królestwo Chrystusa i Marii   

Nie można w imię narodowej jedności godzić się z dążeniami 
wrogimi samej idei narodowej.

Nie można tolerować etyki, która nie uznaje narodu jako całości 
i dobra jego ponad wszystko nie stawia, nie można uważać za 
narodowe żywiołów, które odrzucają samą ideę polską, jako ideę 
narodowo-państwową, które chcą naród nasz sprowadzić na po-
ziom niepaństwowego, niepolitycznego szczepu, zespolić go mo-
ralnie z obcą państwowością, lub które, uwiedzione płytkim dok-
trynerstwem, chcą przyszłość jego utopić w urojonym, przez 
jałową wyobraźnię spłodzonym, wszechludzkim zbrataniu, nie 
można dawać prawa obywatelstwa w życiu publicznym tym, któ-
rzy wrogo się odnoszą do samej idei rządu w narodzie i narodo-
wej karności, którzy świadomie pracują nad rozbiciem narodu 
na wewnątrz, by go zrobić na zewnątrz bezwładnym.

Roman Dmowski  Myśli nowoczesnego Polaka

Zostań członkiem 
Stowarzyszenia Niepokalanej i Wniebowziętej
Marii Królowej Polski
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