
Czy chcemy wolnej Polski? 

Został powołany Komitet Referendalny przez cały Naród Polski w kraju i za granicą 

jako suwerena. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji obecnej1 rozpoczęło się 

referendum w każdej parafii na ulicach i w domach w święto Chrystusa Króla 30 

października.  

Naród jako suweren ma największe prawo w Polsce, aby organizować referenda w 

każdej gminie, powiecie, województwie jak i w naszych Kościołach. 

Dekret nr 1 – Narodu – suwerena 

Ja …………..………………. uznaję Jezusa Chrystusa Królem Polski oraz Matkę Jego Maryję 

Królową Polski. 

Dekret nr 2 – Narodu – suwerena 

Przywracamy Konstytucję z 23 kwietnia 1935 r. i powracamy do II Rzeczypospolitej 

sprzed 1939 r.  wówczas Polska była niepodległa. 

W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego wpisujemy do Konstytucji 

Jezusa Chrystusa jako Króla Polski oraz Matkę Jego Maryję jako Królową Polski. 

My Polacy oświadczamy, że będziemy przestrzegać Prawa Bożego a Prawda będzie 

obowiązywać we wszystkich i dla wszystkich. 

Dekret nr 3 – Narodu – suwerena 

Sojusz obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy się do państw słowiańskich jako 

naród suweren o wspólną obronę naszych państw narodowych. 

 

Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział 50% osób pełnoletnich. Nie 

ustalamy daty trwania dekretów, gdyż nie wiemy ile czasu zajmie nam przywrócenie 

niepodległości. Polska będzie niezależna od Unii Europejskiej i NATO oraz II Soboru 

Watykańskiego (masońskiego). Jak będzie wybrany nowy Prymas Kościoła 

Chrystusowego, wtedy Bóg i Matka Jego Maryja przyjdą nam z pomocą. Pan Jezus 

powiedział „ze mną lub z szatanem”, „a beze mnie nic uczynić nie możecie”.  

Na odwrocie będziemy się wpisywać na listę abyśmy mogli się policzyć. Listy będą 

dostępne na stronie Stowarzyszenia Rycerzy Maryi pod adresem 

http://www.rycerzemaryi.org Prosimy o przesyłanie zeskanowanych list na e-mail: 

rycerzemaryi@gmail.com lub pocztą na adres 21-500 Biała Podlaska, ul. Literacka 31 

czyli do centrali Stowarzyszenia. Telefon kontaktowy +48 512 901 173. 

                                                           
1
 Art. 4 ust. 1. Władza zwierzchnia Rzeczypospolitej należy do Narodu 

   Art. 4 ust. 2. Naród wykonuje władzę przez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio 

(Imię i nazwisko) 

http://www.rycerzemaryi.org/


Lista nr ………………………………… 

L.p. Imię i Nazwisko Adres Telefon Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


