Victoria in Jesu Christo!

KRÓLEWSKIE ŚLUBY BRZESKIE
HOMAGIALNE
(tekst pełny)

odczytany w dniu 30 października A.D.2021
w kościele podominikańskim
pw. św. Michała Archanioła
w Brześciu Kujawskim
przez Króla Polski-Lehii - Leha XI Wojciecha Edwarda I
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Papieża Piusa XI

(Jako Achille Ratti - arcybiskup tytularny – nuncjusz apostolski w Polsce brał udział jako obserwator w Bitwie Warszawskiej
roku 1920. Sakry biskupiej udzielił mu 28 października 1918 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie
arcybiskup metropolita warszawski Aleksander Kakowski – Prymas Królestwa Polskiego.)
(fragment Encykliki)

(...)
„Nie ma też powodu, Czcigodni Bracia, długo i wiele pouczać Was, dlaczego postanowiliśmy,
by święto Chrystusa Króla obchodzono oddzielnie od innych świąt, które poniekąd oznaczają i
czczą królewską Jego godność.
Wystarczy, bowiem zwrócić uwagę na jedno, że chociaż we wszystkich uroczystościach Pańskich
przedmiotem głównym jest Chrystus, jednak w powodach tej czci nie jest wcale uwzględniona
władza i imię królewskie Chrystusa.
To święto zaś ustanowiliśmy na niedzielę dlatego, aby nie tylko duchowieństwo, przez ofiarę
Mszy Świętej i w pacierzach kapłańskich, ze swej strony oddało cześć Boskiemu Królowi, lecz
także, by i lud, wolny od zajęć codziennych, dał Chrystusowi w duchu świętej radości
chwalebne świadectwo posłuszeństwa i uległości swojej.
A do obchodzenia tego święta wydała się najodpowiedniejsza spośród innych ostatnia niedziela
października, która prawie zamyka okres roku kościelnego; w ten sposób rozpamiętywanie w
ciągu roku tajemnic życia Jezusa Chrystusa zakończy się niejako i pomnoży świętem Chrystusa
Króla i zanim obchodzić będziemy chwałę Wszystkich Świętych, wysławiać i głosić będziemy
chwałę Tego, który triumfuje we wszystkich Świętych i wybranych.
Niechaj, więc Waszym to będzie obowiązkiem i Waszą troską, Czcigodni Bracia, aby w
oznaczonych dniach przed tą doroczną uroczystością, w poszczególnych parafiach, wygłaszano
do ludzi kazania, w których by lud dokładnie zaznajomiono z istotą, znaczeniem i ważnością
tego święta i zachęcono go, aby urządził i ułożył swe życie w ten sposób, by ono stało się
godnym tych, którzy wiernie i gorliwie słuchają rozkazów Boskiego Króla.”
(...)
„A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa - Króla, które
ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października,
tj. w niedzielę, poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych.
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Polecamy również, aby w tym samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się Sercu Pana
Jezusa, który to akt śp. Poprzednik Nasz Pius X każdego roku odnawiać nakazał; w tym tylko
jednak roku to poświęcenie się chcemy urządzić 31. tego miesiąca, w dniu, w którym sami
odprawimy Najświętszą, Ofiarę na cześć Chrystusa - Króla i zarządzimy, by poświęcenie to
odbyło się w Naszej obecności.
Sądzimy bowiem, że tym sposobem Rok Święty lepiej i stosowniej zakończymy i Chrystusowi,
Królowi wieków, nieśmiertelnemu, serdeczniejszą wdzięczność wyrazimy - w czym jesteśmy
tłumaczem uczuć wdzięczności całego świata katolickiego - za dobrodziejstwa udzielone w tym
czasie świętym Nam samym, Kościołowi i wszystkim wiernym.”

I.

Modlitwa

o odnowienie Łask płynących z Sakramentów:
Chrztu Świętego i Bierzmowania - darów i owoców Ducha Świętego.
Boże w Trójcy Jedyny! Stwórco i Obrońco Ludzkości!

Wejrzyj na swojego Sługę, którego stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo, powołując do
udziału w Twojej Chwale.
Prosimy Cię, odnów w Nas i w Naszym Królestwie oraz u Naszych Poddanych działanie
Sakramentów: Chrztu Świętego i Bierzmowania!
Jak na mocy Chrztu Świętego uczyniłeś nas swoimi dziećmi, tak na mocy Sakramentu
Dojrzałości Chrześcijańskiej – Bierzmowania, uzdolniłeś nas do czynnego apostolstwa
(ochrzczeni i posłani)!
Ześlij na Nas i na Naszych Poddanych Ducha Świętego i umocnij w czynnym dawaniu
świadectwa Wiary!
Ześlij na Nasze Królestwo dobrodziejstwo zgody oraz dary: sprawiedliwości i pokoju!
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Zachęć Nas i Naszych Poddanych modlić się w chwilach doświadczeń!
Otocz swoją przemożną Bożą Opieką, Nas i Naszych Poddanych!
Odnów w Nas i w Naszych Poddanych, Twoje Dary Ducha Świętego, niech one owocują na
Twoją Chwałę i pożytek ludzkości!
Zabierz lęk i obawy, daj męstwo, nieskazitelność i roztropność, w walce z mocami ciemności!
Niech postawa Nasza, i Naszych Poddanych, będzie zawsze postawą wyznania Wiary!
Niech w Nas, Twoim Słudze, oraz u Naszych Poddanych, jaśnieje światło prawdy!
Niech zagości radość i pokój!
Niech zstąpi na Nasze Królestwo Duch Święty, a zamieszkując w Naszym i Naszych Poddanych
sercach, przywróci nam wewnętrzną pogodę ducha i czystość serc!
Przez Jezusa Chrystusa, który w jedności Ducha Świętego, z Tobą żyje i króluje, na wieki
wieków.
Amen.

II.

Dziękczynienie

W imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen.
My, Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej Łaski Król elekt PolskiLehii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego – starożytnej Lehii; Król Lachów,
Lechów, Le[c]hitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski,
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski,
Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, Wielecki,
Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi
Sambijskiej (Królewieckiej), Połabia, etc., etc., Protektor Słowiańszczyzny (szczególnie Moraw);
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Protektor Królestwa Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa
Toskanii, Księstwa Nowogrodzkiego, Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część
USA – ex Wielka Luizjana oraz część Kanady - Quebec); Protektor Królestwa Merina
(Madagaskaru) oraz Królestwa Jerozolimskiego, etc., etc., dziękujemy Opatrzności Bożej, że
przywiodła nas do momentu w historii naszej Ojczyzny, w której jako Król Polski-Lehii Elekt,
możemy odnowić Śluby homagialne przed obrazem i Majestatem królewskim Najświętszej Marii
Panny Różańcowej – Królowej Korony Polskiej-Lehii oraz przed Najświętszym Sakramentem Majestatem Królewskim Jezusa Chrystusa Syna Bożego – Króla Korony Polskiej-Lehii.

Boże! Stwórco Wszechświata!
Dziękujemy Ci za dar życia na Ziemi. Dziękujemy Ci za dar wolności - wolnej woli.
Dziękujemy Ci za zesłanie z niebios na ziemski padół Twego Syna – Jezusa Chrystusa, aby
nauczył nas i dał nam wskazania jak żyć w Twoim upodobaniu.
Od św. Faustyny Kowalskiej wiemy już („Dzienniczek” w.1488), że życie na ziemi jest walką,
i to wielką walką o królestwo Twego Syna Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Ci za dar miłości, honoru, godności i innych cnót, a przede wszystkim za dar
sumienia, które każdemu z nas pozwala od wewnątrz, z siebie samego, ze swego dobrze
uformowanego jestestwa, odróżniać dobro od zła.
To Ty, na swoje podobieństwo stworzyłeś Człowieka i tchnąłeś w niego nieśmiertelną duszę,
która go ożywia Twoim przyrodzonym blaskiem.
To Ty powierzyłeś w depozyt człowiekowi, tajemnicę przekazywania życia: poczęcia i rodzenia,
a nie tworzenia.
To Ty dałeś nam dar ziemskiego, naturalnego, dbania o życie swoje i drugiego Człowieka, w
Bożym Porządku – Ordo Caritatis.
To Ty, nauczaniem i przykładem życia, Twego Syna Jezusa Chrystusa, uczysz ludzi, jak w życiu
doczesnym nie iść na wieczne zatracenie, ale jak iść ku wiecznemu zbawieniu.
To Ty, pokonując śmierć, dałeś nam Nadzieję na życie wieczne.
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To Ty, upodobałeś sobie poszczególnych Ludzi i Narody, oddające Ci cześć i chwałę.
Boże Ojcze! Jesteś najwyższym dobrem!
Jak powiedział Jezus Chrystus: „Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”, więc czynienie dobra jest
Tobie miłe; jest wychwalaniem Ciebie. I odwrotnie, czynienie zła jest niemiłe Tobie, a miłe
Szatanowi.
Tak, więc wybór między dobrem, a złem, to w istocie wybór pomiędzy Bogiem a Szatanem.
Każdy Naród zjednoczony w państwo, winien być na Ziemi prowadzony przez ziemskiego,
bogobojnego Króla – Twojego Namiestnika, dbającego o dobro wspólnoty, czyli o to, by na
pierwszym miejscu w danej wspólnocie był Bóg i Jego Cześć i Chwała.
Jeśli Bóg - doskonałe dobro, jest na pierwszym miejscu w państwie, to wszystko pozostałe jest
na właściwym miejscu.
Tworzy się wówczas w państwie – królestwie, w życiu publicznym, Boży Porządek – dobro
wspólne, a przez to Boże państwo – Boże królestwo.
To Ty Boże, stworzyłeś na Ziemi swój Boży Ład, swoje Boże prawa, zauważane i dotyczące
wszystkich bez wyjątku, jako prawa natury, a objęte Twoim królewskim Panowaniem.
By uosobić Twój Boży Ład na Ziemi, zesłałeś nam swojego Syna, jako Syna Boga - Człowieka,
jako Króla Wszechświata i Króla każdego z osobna narodu, państwa i każdego człowieka,
każdego bijącego ludzkiego serca, w którym jest miłość i uformowane po Bożemu sumienie.
To Syn Boży wskazał nam jak żyć, słowami: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Tylko
poprzez naśladowanie życia Jezusa Chrystusa, możemy dojść do Królestwa Niebieskiego, więc
aby tego dokonać, musimy być zorganizowani w królestwo „Christianitas”, tj. w sposób
respektujący nauczanie Jezusa Chrystusa.
Znajdujemy się dzisiaj na Ziemi Korony Polskiej-Lehii – na Kujawach, w Brześciu Kujawskim, w
mieście z prawami miejskimi od 771 lat; w mieście królewskim od 766 lat, w mieście, w
którym 761 lat temu tj. w 1260 roku urodził się Król Polski - Władysław Łokietek; w mieście
gdzie od 1496 roku odbywały się Sejmiki Ziemskie.
Znajdujemy się w Parafii powstałej w XI wieku.
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Znajdujemy się w kościele ufundowanym w 1264 roku przez księcia kujawskiego Kazimierza I
Kujawskiego – ojca Władysława Łokietka, dla zakonu Dominikanów, pod wezwaniem Świętego
Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim.
Żona Kazimierza I Kujawskiego, a matka Władysława Łokietka – Księżna Eufrozyna Opolska
jest pochowana w kryptach tego kościoła. Jest tu też pochowany Nasz przodek Rafał
Leszczyński – Marszałek Nadworny Koronny, Starosta Brzeski, Łęczycki, Koniński i Radziejowski
(Kujawski), Kasztelan Spicymirski, Gnieźnieński i Poznański, zmarły na początku XVI wieku.
Władysław Łokietek z Dynastii Piastów-Lehitów podjął udaną próbę odbudowy Królestwa
Polskiego, po okresie rozbicia dzielnicowego za Króla Bolesława III Krzywoustego.
Wcześniej na krótko, dokonał tego Przemysł II w latach 1295-1296 oraz Wacław II w latach
1300-1305.
Łokietkowi, po 241 latach, czyli od detronizacji Bolesława II Szczodrego, po zabójstwie Biskupa
Stanisława w roku 1079, udało się Zjednoczyć Ziemie Polskie, jako Królestwo Polskie z
koronowanym Królem. Bowiem w roku 1320, w dniu 20 stycznia, został koronowany na
Wawelu, na Króla Polski, a jego żona
Jadwiga na Królową Polski. Koronacji
dokonał Arcybiskup Gnieźnieński Janisław,
ten sam, który w tym samym 1320 roku
ogłosił w pobliskim kościele św. Stanisława
w Brześciu Kujawskim surową naganę
Papieża Jana XXII Krzyżakom, za napady
na Polskę. Odpowiedni fresk upamiętniający
to wydarzenie, znajduje się w nawie
bocznej kościoła św. Stanisława w Brześciu
Kujawskim.
Dynastia Piastów-Lehitów przetrwała w Królestwie Polskim do roku 1370, czyli do śmierci syna
Władysława Łokietka – Kazimierza III Wielkiego.
Następnie mieliśmy Dynastię Andegaweńską i Jagiellońską, a następnie Królów elekcyjnych, z
których tylko nieliczni byli Piastami-Lehitami.
Królestwo Łokietka przetrwało do roku 1795 – do abdykacji Stanisława Augusta
Poniatowskiego, czyli trwało nieprzerwanie 475 lat.
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Od tego czasu przez 221 lat byliśmy bez Króla Piasta-Lehity.
Musimy do dziedzictwa Króla Władysława Łokietka w pełni przywrócić i dzisiaj czynimy w tym
kierunku kolejny krok, składając kolejny raz Śluby Brzeskie Intronizacyjne.
Królewskie dziedzictwo Władysława Łokietka i Jego Syna Kazimierza III Wielkiego jest wielce
zobowiązujące.
Przypomnijmy tylko zmagania Łokietka z fałszywymi chrześcijanami, jakimi byli Krzyżacy na
Ziemi Polskiej. Wyrazem tego są rozliczne procesy sądowe z Krzyżakami m.in. proces
Inowrocławski – papieski, z Wyrokiem z 10 lutego 1321 roku, czyli wydany 700 lat temu,
przyznający Polsce zwrot Pomorza Gdańskiego.
Przypomnijmy też pierwszą zwycięską bitwę wojsk polskich pod dowództwem Króla Władysława
Łokietka i Królewicza Kazimierza z wojskami krzyżackimi pod Płowcami w roku 1331.
Władysław Łokietek i Jego Syn Kazimierz III Wielki musieli przez całe swoje królewskie życie
walczyć o Ziemię Kujawską, Dobrzyńską, Chełmińską, Gdańską, z fałszywymi wyznawcami
Jezusa Chrystusa, jakim był Zakon Krzyżacki.
Skoro kiedyś mogli być fałszywi chrześcijanie, to i dzisiaj jest to możliwe. Nie brakuje i dzisiaj
współczesnych „faryzeuszy”, „saduceuszy” oraz „Herodów”, z którymi musimy rozpocząć walkę.
Są to współcześni „krzyżacy”.
Następca św. Piotra, Papież Pius XI, widząc zagrożenie dla wspólnot narodowych – państw
narodowych, napisał w 1925 roku Encyklikę „QUAS PRIMAS”, w której, w obliczu zagrożenia
cywilizacji chrześcijańskiej, przez Nas nazywanej cywilizacją „Christianitas”, zasugerował, aby
każdy naród, każde państwo, w obliczu swych nieszczęść, dla swojego ratunku, uznało Jezusa
Chrystusa za swego Króla, uznało Boga za swoje najwyższe dobro; uznało, że tylko Boży Ład
jest ratunkiem przed upadkiem.

III.

Papież Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925 napominał encykliką „QUAS PRIMAS” państwa,
władców i rządy, że mają obowiązek publicznie czcić Chrystusa i Jego się słuchać, jako Króla,
ponieważ godność królewska Jezusa Chrystusa się tego domaga.
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Domaga się, aby „wszystkie stosunki w państwie układały się na podstawie przykazań Bożych

i zasad chrześcijańskich, tak w wydawaniu praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w
wychowaniu i wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów.
(...)
Trzeba, więc aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym
poddaniem się woli Bożej, przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa;
niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje
w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego
jedynie należeć; niech króluje w ciele i członkach jego, które jako narzędzia, lub, że słów św.
Pawła Apostoła użyjemy: jako zbroja sprawiedliwości Bogu, mają przyczynić się do
wewnętrznego uświęcenia dusz”.
Tak, więc My, z Bożej łaski Król Polski-Lehii, na wezwanie papieża Piusa XI, który w ostatnią
niedzielę października nakazał coroczne oddawanie czci naszemu Najwyższemu Królowi Jezusowi Chrystusowi oraz na wezwanie papieża Piusa X, który w ten sam dzień nakazywał
odnawianie poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa stajemy w
przeddzień Święta Chrystusa Króla i w przeddzień Święta Korony Królestwa Polskiego-Lehii
przed Obliczem Najświętszej Marii Panny wyrażonej w wizerunku Matki Bożej Brzeskiej
Różańcowej oraz przed Najświętszym Sakramentem, w obliczu nieszczęść i zagrożeń, jakie
spadają na naszą Ojczyznę Polskę-Lehię, w ostatnich z górą 300 latach, a które porównać
można do potopu szwedzkiego z czasów Króla Jana II Kazimierza i które można nazwać
potopem przeniewierstwa wobec Boga, co doprowadziło do rozbiorów naszej królewskiej
państwowości w XVIII wieku i nastaniem na Ziemi Korony Polskiej obcego panowania w wieku
XIX i obcych nam kulturowo rządów antychrześcijańskich w wieku XX i XXI.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
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O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego
ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej
zjednoczyć się z Tobą.
Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.
Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca
Swego.

Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i
synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili, co
prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich
do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu
Sercu, przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki.
Amen.

IV.
Nadto jako, że nasi antenaci nie dotrzymali Ślubów Lwowskich Króla Jana Kazimierza, My
przepraszając Ciebie Boże za ich wiarołomstwo, od 2016 roku corocznie je odnawiamy, i dnia
1 kwietnia bieżącego Roku Pańskiego 2021 publicznie je odnowiliśmy, jako Król Polski-Lehii, w
Jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Twojego Obrazu.
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Jest dla nas oczywiste, by w Święto Chrystusa Króla uznać Jezusa Chrystusa Boga – Człowieka,
Królem Królów i Panem Panów, Królem Wszechświata, Królem Polski-Lehii, Królem Korony
Polskiej-Lehii, Królem Królestwa Polskiego-Lehii, by Jego Władza jako Odkupiciela, Prawodawcy
i Sędziego spadła na Naród Polski-Lehii, na Nasze Królestwo, na naszą Ojczyznę, by Jego i
Nasze królestwo „Christianitas” rozszerzało się, będąc bezpieczne i pomyślne dla jego
Mieszkańców.

Maryja Królowa Polski-Lehii, intronizowana mocą Ślubów Lwowskich Króla Jana Kazimierza 1
kwietnia 1656 roku, chce aby Jezus Chrystus Jej Syn, a nasz Pan królował wraz z Nią.
Przypomnijmy, więc Śluby Lwowskie na Chwałę Bożą.

Śluby Lwowskie Króla Jana Kazimierza

„Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza!

Ja, Leh XI Wojciech Edward I, z łaski Syna Twego, Króla Królów, a Pana mego, i z Twego
miłosierdzia Król, upadłszy do stóp Twoich najświętszych, Ciebie za opiekunkę i Patronkę moją
i za Królową Królestwa mojego obieram.
Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie, Lehii, Księstwa: Litewskie, Ruskie, Kaszubskie,
Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernichowskie, etc., wojska obydwu Narodów i
lud cały Twojej osobliwej Opiece i obronie polecam.
Twojej pomocy i litości w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie, przeciwko
nieprzyjaciołom św. Rzymskiego Kościoła pokornie błagam.
A że mnie wielkie dobrodziejstwa Twoje z całym Narodem moim do nowego gorliwszego
służenia Tobie pobudzają, więc przyrzekam też i na przyszłość, w moim własnym, Senatorów
moich i Ludów moich imieniu, Tobie Najświętsza Panno i Synowi Twojemu Panu naszemu
Jezusowi Chrystusowi:, że Cześć i Chwałę Twoją wszędzie i zawsze po całym Królestwie moim z
największą usilnością pomnażać i rozszerzać będę.
Obiecuję nadto i ślubuję, że jeżeli za wielowładną przyczyną Twoją, i wielkim Syna Twojego
miłosierdziem, otrzymam zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi a osobliwie nad [dzisiejszymi]
„Szwedami”, Twoją i Syna Twego cześć i chwałę wszędzie prześladującymi, i zupełnie zniszczyć
usiłującymi, u Stolicy Apostolskiej starać się będę, aby ten dzień na podziękowanie za tę łaskę
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Tobie i Synowi Twemu, corocznie jako uroczysty i święty na wieki obchodzono i z Biskupami
Królestwa mojego przyłożę starania, aby to, co przyrzekam, od Ludu mojego dopełnione było.
A ponieważ z wielką żałością serca mego wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci i ludzi
wiejskiego stanu, w królestwie moim, Syn Twój, sprawiedliwy sędzia świata, od siedmiu już lat,
dopuszcza na Królestwo moje plagi: powietrza, wojen i innych nieszczęść, przeto ślubuję i
przyrzekam ponadto, iż ze wszystkimi mymi stanami, po przywróceniu pokoju, użyję troskliwie
wszelkich środków dla odwrócenia tych nieszczęść i postaram się, aby Lud Królestwa mojego
od uciemiężenia i niesprawiedliwych ciężarów był oswobodzony.
Ty zaś, o najmiłosierniejsza Pani i Królowo, jakoś mnie, Senatorów i Stany Królestwa mego
myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw abym u Syna Twego łaskę do ich wypełnienia
uzyskał.
Amen.

V.

Homagium
Śluby Brzeskie Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I
Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza!
Królowo Korony Polskiej-Lehii!

Ja, Leh XI Wojciech Edward I, z łaski Syna Twego, Króla Królów, a Pana mego, i z Twego
miłosierdzia Król Polski, upadam do Twych stóp najświętszych i dziękuję za Twoje
wstawiennictwo abym mógł dzisiaj, Twego Syna Jezusa Chrystusa obrać wraz z Tobą za
Patronów naszych i Królestwa mego.

Jezu Chryste Boże-Człowiecze Zbawicielu!
Królu Korony Polskiej-Lehii!
Ciebie i Twoją Matkę za Opiekunów i Patronów moich i mojego Królestwa obieram.
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Przepraszam, że Twoja królewskość nie była w pełni i należycie okazywana na Ziemi Korony
Polskiej-Lehii.
Victoria in Jesu Christo!
Tylko w Tobie zwycięstwo Nasze i Narodu Polskiego-Lehii!
Jako Król Polski-Lehii uznaję Cię Królem Wszechświata, Królem Królów, Panem Panów, Królem
Korony Polskiej-Lehii, Królem Królestwa Polskiego-Lehii, Królem Polski-Lehii, z woli Narodu
Polskiego, duchowego Króla Polaków, Lachów, Lechów, Lehitów, Sarmatów, Wenedów, Słowian.
Ślubuję respektować w Królestwie Polskim Twoje Prawa i Wyroki podążając wraz z Narodem
Twoją Drogą, Twoją Prawdą i Twoim Życiem!
Tak samego siebie, jak i Nasze Królestwo Polskie-Lehii, księstwa: Litewskie, Ruskie, Kaszubskie,
Pruskie, Mazowieckie, Źmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Podolskie, Inflanckie, Smoleńskie,
Siewierskie, Czernichowskie, Śląskie, Łużyckie, Wenedyjskie, Wieleckie, Miśnieńskie, Milickie,
Lutyckie, Wieleckie, Obotryckie, Lotaryngię i Barrois, Bari i Rossano, etc., wojsko i lud cały
Twojej osobliwej Opiece i obronie polecam.
Twojej pomocy i litości w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie, przeciwko
nieprzyjaciołom św. Rzymskiego Kościoła pokornie błagam.
A że mnie wielkie dobrodziejstwa Twoje z całym Narodem moim do nowego gorliwszego
służenia Tobie pobudzają, więc przyrzekam też i na przyszłość w moim własnym, Radców,
Senatorów, Marszałków, Kasztelanów moich i Ludów moich imieniu, Tobie Jezu Chryste, że
cześć i chwałę Twoją wszędzie i zawsze po całym Królestwie Moim Polskim-Lehickim
„Christianitas”, z największą usilnością pomnażać i rozszerzać będę.
Obiecuję nadto i ślubuję, że jeżeli za wielowładną przyczyną Twoją, i wielkim Matki Twojej
orędownictwem, otrzymam zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a osobliwie nad najezdnikami
Polski-Lehii, Twoją i Matki Twojej cześć i chwałę wszędzie prześladującymi i zupełnie zniszczyć
usiłującymi, u Stolicy Apostolskiej starać się będę, aby ten dzień na podziękowanie za tę łaskę
Tobie i Matce Twojej corocznie jako uroczysty i święty na wieki obchodzono i z Biskupami
królestwa mojego przyłożę starania, aby to, co przyrzekam, od ludu mojego dopełnione było.
A ponieważ z wielką żałością serca mego wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk ludzi wszelkiego
stanu, w królestwie moim, od wielu już lat dopuszczasz na Królestwo moje plagi: zatruwanego
13

powietrza, wody i ziemi; zaborów, wojen, okupacji, ludobójczych zbrodni, gwałtów, wszelkiego
zgorszenia i innych nieszczęść, przeto ślubuję i przyrzekam ponadto, iż ze wszystkimi mymi
stanami po przywróceniu pokoju i Prawa Bożego oraz suwerenności Królestwu memu, użyję
troskliwie wszelkich środków dla odwrócenia tych nieszczęść i postaram się, aby Lud Królestwa
mojego od uciemiężenia i niesprawiedliwych ciężarów był oswobodzony.
Ty zaś Maryjo, o najmiłosierniejsza Pani i Królowo Polski-Lehii, jakoś mnie, Radców, Senatorów,
Marszałków, Wojewodów, Kasztelanów i Stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła,
tak i spraw abym u Syna Twego łaskę do ich wypełnienia uzyskał.
Amen.

Odczytaliśmy w Brześciu Kujawskim, w sobotę 30 dnia października A.D.2021,
w Szóstym Roku Naszego Panowania.
Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae

Litania do św. Michała Archanioła
Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże; zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże; zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże; zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże; zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo Aniołów; módl się za nami!
Św. Michale Archaniele;
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Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.

Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,
Michale,

Książe przesławny;
dzielny w walce;
pogromco szatana;
postrachu złych duchów;
wodzu wojska niebieskiego;
zwiastunie Bożej chwały;
radości Aniołów;
zaszczycie nieba;
przedstawiający Najwyższemu prośby nasze;
obrońco dusz sprawiedliwych;
wysłanniku Boży;
przewodniku nasz w modlitwie;
warownio Ludu Bożego;
stróżu i patronie Kościoła;
dobroczyńco sławiących Cię narodów;
chorąży zbawienia;
nasza tarczo w pokusach;
Aniele pokoju;
prowadzący dusze do wiecznej światłości;
zwierzchniku rajski;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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