
 

 

 

Victoria in Jesu Christo! 

 

KKKRRRÓÓÓLLLEEEWWWSSSKKKIIIEEE   ŚŚŚLLLUUUBBBYYY   BBBRRRZZZEEESSSKKKIIIEEE   
HHHOOOMMMAAAGGGIIIAAALLLNNNEEE   

(((ttteeekkkttt   pppeeełłłnnnyyy)))   
odczytane w dniu 27 października A.D.2018  

w kościele podominikańskim  
p.w. Michała Archanioła 
w Brześciu Kujawskim 

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda I 
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I 
 

MMMooodddllliiitttwwwaaa   
ooo   ooodddnnnooowwwiiieeennniiieee   łłłaaassskkk   SSSaaakkkrrraaammmeeennntttuuu   BBBiiieeerrrzzzmmmooowwwaaannniiiaaa,,,   

dddaaarrróóówww   iii   ooowwwooocccóóówww   DDDuuuccchhhaaa   ŚŚŚwwwiiięęęttteeegggooo   
 
Boże w Trójcy Jedyny! Stwórco i Obrońco Ludzkości! 
 

Wejrzyj na swojego sługę, którego stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do 
udziału w swojej chwale. 
 
Proszę Cię, odnów w Nas i w Naszym Królestwie oraz u Naszych Poddanych 
działanie Sakramentu Bierzmowania. 
 
Jak na mocy Chrztu Świętego uczyniłeś nas swoimi dziećmi, tak na mocy 
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej uzdolniłeś nas do czynnego 
apostolstwa. 
 
Ześlij na Nas i na Naszych Poddanych Ducha Świętego i umocnij w czynnym 
dawaniu świadectwa wiary. 
 
Naucz Nas i Naszych Poddanych modlić się w chwilach doświadczeń. 
 
Otocz swoją przemożną opieką Nas i Naszych Poddanych. 
 
Odnów w Nas i w Naszych Poddanych Twoje dary, niech one owocują na 
Twoją Chwałę i pożytek ludzi.  
 
Zabierz lęk i obawy, daj męstwo i zwinność w walce z mocami ciemności.  
 
Niech postawa Nasza i Naszych Poddanych będzie zawsze wyznaniem wiary. 
 
Niech w Nas, Twoim słudze oraz u Naszych Poddanych jaśnieje światło 
prawdy. Niech zagości radość i pokój.  
 
Niech zstąpi na Nasze Królestwo Duch Świętości, a zamieszkując w Naszym  
i  Naszych Poddanych sercach, przywróci nam wewnętrzną pogodę i czystość. 
 
Przez Jezusa Chrystusa, który w jedności Ducha Świętego, z Tobą żyje i króluje, 
na wieki wieków. Amen. 
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II 
 

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski – 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, 
Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, 
Siewierski, Czernichowski, Śląski etc., etc., Książę Lotaryngii i Barrois, Książę 
Bari i Rosano dziękujemy Opatrzności Bożej, że przywiodła nas do momentu w 
historii naszej Ojczyzny, w której jako Król Polski, możemy wypowiedzieć 
śluby homagialne przed obrazem i Majestatem królewskim Najświętszej Marii 
Panny – Królowej Korony Polskiej oraz przed Najświętszym Sakramentem i 
Majestatem Królewskim Jezusa Chrystusa Syna Bożego – Króla Korony 
Polskiej. 
 
Boże! Stwórco Wszechświata! 
 
Dziękujemy Ci za dar życia na Ziemi. Dziękujemy Ci za dar 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. 
 
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 
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 życia i śmierci. Poprzez 
dar rozmnażania się dałeś nam dar przekazywania życia na ziemi. 
 
To Ty dałeś nam dar ziemskiego panowania nad życiem i śmiercią drugiego 
Człowieka. 
 
To Ty upodobałeś sobie 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 miłe Tobie. 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. 
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Każdy naród zjednoczony w państwo winien być na Ziemi prowadzony przez 
ziemskiego, bogobojnego Króla, dbającego o dobro wspólnoty, czyli o to by na 
pierwszym miejscu w danej wspólnocie był Bóg. 
Jeśli Bóg - doskonałe dobro jest na pierwszym miejscu, 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 prawo, zauważane 
i dotyczące wszystkich bez wyjątku jako prawo 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 On 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 naukę i prawa Jezusa 
Chrystusa,. 
 
Znajdujemy się dzisiaj na Ziemi Korony Polskiej – na Kujawach, w Brześciu 
Kujawskim, w mieście z prawami miejskimi sprzed 1250 roku; w mieście 
królewskim od 1255 roku, w mieście, w którym 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. 
 
Znajdujemy się w kościele ufundowanym w 1264 roku przez księcia  
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 – Kasztelan Spicimirski, 
Gnieźnieński i Poznański, Starosta Brzeski, Łęczycki, Koniński i Radziejowski 
(Kujawski) zm. 1501 roku. 
 
Władysław Łokietek z Dynastii Piastów podjął próbę odbudowy Królestwa 
Polskiego po rozbiciu dzielnicowym za Króla Bolesława III Krzyuwoustego. 
Wcześniej na krótko, bo tylko na rok dokonał tego Przemysł II w latach 1295-
1296. 
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Łokietkowi udało się zjednoczenie Ziem Polskich jako Królestwa Polskiego  
w roku, 1320 w którym został koronowany na Króla Polski. 
 
Dynastia Piastów 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. 
 
Królestwo Łokietka przerwało do roku 1795 – do abdykacji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, czyli trwało nieprzerwanie 475 lat. 
 
Od tego czasu przez 221 lat byliśmy bez Króla - Piasta. 
 
Musimy do dziedzictwa Króla Władysława Łokietka wrócić i dzisiaj czynimy w 
tym kierunku drugi krok. Rok temu składaliśmy te Śluby w kościele 
podominikańskim pw. Michała Archanioła ufundowanym w 1264 roku przez 
rodziców Władysława Łokietka – Kazimierza I kujawskiego i Eufrozynę 
opolską,  
 
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 jest klątwa nałożona na 
Krzyżaków przez Papieża Jana XXII, a ogłoszona w Brześcu Kujawskim przez 
arcybiskupa Janisława w roku 1320. 
 
Przypomnijmy 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 
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 „faryzeuszy”, z którymi musimy rozpocząć walkę. Są to 
współcześni „krzyżacy”. 
 
Następca św. Piotra papież Pius XI widząc zagrożenie dla wspólnot narodowych 
i państw napisał w 1925 roku Encyklikę „QUAS PRIMAS”, w której w obliczu 
zagrożenia cywilizacji chrześcijańskiej, przez nas nazywanej „Christianitas” 
zasugerował, aby każdy naród, każde państwo, w obliczu swych nieszczęść, dla 
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swojego ratunku, uznało Jezusa Chrystusa za swego Króla, za swoje najwyższe 
dobro; uznało, że tylko ład Boży jest ratunkiem. 

 
III 

 

Papież Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925 napominał tą encykliką państwa, 
władców i rządy, że mają obowiązek publicznie czcić Chrystusa i Jego słuchać, 
ponieważ godność królewska Jezusa Chrystusa się tego domaga.  
 
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 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 się Sercu 
Pana Jezusa stajemy w Święto Chrystusa Króla i w Święto Korony Królestwa 
Polskiego przed Obliczem Najświętszej Marii Panny wyrażonej w wizerunku 
Matki Bożej Brzeskiej Różańcowej, przed ołtarzową figurą Jezusa 
Chrystusa Króla oraz przed Najświętszym Sakramentem, w obliczu 
nieszczęść i zagrożeń, jakie spadają na naszą Ojczyznę Polskę w ostatnich z 
górą 300 latach, a które porównać można do potopu szwedzkiego czasów Króla 
Jana Kazimierza i które można nazwać potopem przeniewierstwa Bogu, 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. 
 
Nadto jako, że nasi antenaci nie dotrzymali Ślubów Lwowskich Króla Jana 
Kazimierza, które my przepraszając Ciebie Boże za ich wiarołomstwo, dnia 1 
kwietnia bieżącego Roku Pańskiego 2017 publicznie je odnowiliśmy, jako Król 
Polski, w bazylice archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie oraz 
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24 kwietnia Roku Pańskiego 2018 w kaplicy przyklasztornej ss. Brygidek w 
Gdańsku-Oliwie. 
 
Jest dla nas oczywiste, by w Święto Chrystusa Króla uznać Jezusa 
Chrystusa Boga – Człowieka, Króla Królów i Pana panujących Królem 
Wszechświata, Królem Polski, Królem Korony Polskiej, Królem Królestwa 
Polskiego, by Jego prawa i łaski spadły na naród polski, na nasze królestwo, 
na naszą Ojczyznę, by Jego i nasze królestwo „Christianitas” rozszerzało 
się, będąc bezpieczne i pomyślne dla jego mieszkańców. 
 

IV 
Maryja Królowa Polski intronizowana mocą ślubów lwowskich Króla Jana 
Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku chce teraz, aby Jezus Chrystus Jej Syn, a nasz 
Pan królował wraz z Nią. 

 
ŚŚŚllluuubbbyyy   LLLwwwooowwwssskkkiiieee   KKKrrróóólllaaa   JJJaaannnaaa   KKKaaazzziiimmmiiieeerrrzzzaaa   

 
„Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza! 

 
Ja, Wojciech Edward 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, Księstwo 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 
mojem 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 całem Królestwie mojem 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 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 Tobie i Synowi Twemu 
corocznie jako uroczysty i święty na wieki obchodzono i z Biskupami królestwa 
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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 mojem, 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 wszystkiemi memi 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 
 

HHHooommmaaagggiiiuuummm   
ŚŚŚllluuubbbyyy   BBBrrrzzzeeessskkkiiieee   KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III   

 
Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza! 

Królowo Korony Polskiej! 
 

Ja, Wojciech Edward 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! Ciebie i Twoją Matkę za opiekunów i Patronów 
moich i mojego Królestwa obieram.   
 
Przepraszam, że Twoja królewskość nie była w pełni i należycie okazywana na 
Ziemi Korony Polskiej. 
 
Victoria in Jesu Christo!  
Tylko w Tobie zwycięstwo Nasze i narodu Polskiego! 
 
JJJaaakkkooo   KKKrrróóólll   PPPooolllssskkkiii   uuuzzznnnaaajjjęęę   CCCiiięęę   KKKrrróóóllleeemmm   WWWssszzzeeeccchhhśśśwwwiiiaaatttaaa,,,   KKKrrróóóllleeemmm   KKKrrróóólllóóówww,,,    
PPPaaannneeemmm   PPPaaannnuuujjjąąącccyyyccchhh,,,   KKKrrróóóllleeemmm   KKKooorrrooonnnyyy   PPPooolllssskkkiiieeejjj,,,    KKKrrróóóllleeemmm   KKKrrróóóllleeessstttwwwaaa   PPPooolllssskkkiiieeegggooo,,,    
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KKKrrróóóllleeemmm   PPPooolllssskkkiii,,,    zzz   wwwooollliii   NNNaaarrroooddduuu   PPPooolllssskkkiiieeegggooo,,,   ddduuuccchhhooowwweeegggooo   KKKrrróóólllaaa   PPPooolllaaakkkóóówww,,,    
LLLeeeccchhhóóówww,,,   LLLeeeccchhhóóówww,,,   LLLeeeccchhhiiitttóóówww,,,   SSSaaarrrmmmaaatttóóówww,,,   WWWeeennneeedddóóówww...   
 
Ślubuję respektować w Królestwie Polskim Twoje prawa i podążać wraz z 
Naszym narodem Twoją Drogą, Twoją Prawdą i Twoim Życiem! 
 
Tak samego siebie, jak i Nasze Królestwo Polskie, księstwo Litewskie, Ruskie, 
Kaszubskie, Pruskie, Mazowieckie, Źmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, 
Podolskie, Smoleńskie, Siewierskie, Śląskie, Inflandzkie i Czernichowskie, 
Lotaryngię i Barrois, Bari i Rossano 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 moich i ludów moich imieniu, Tobie 
Jezu Chryste:, że cześć i chwałę Twoją wszędzie i zawsze po całym 
Królestwie Moim Polskim „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, 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 222 już lat dopuszczasz na 
Królestwo moje plagi: zatruwanego 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, prawa Bożego i 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, jakoś mnie, radców, 
senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw 
abym u Syna Twego łaskę do ich wypełnienia uzyskał.  
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Amen. 
 
Dano w Brześciu Kujawskim, 26 dnia października A.D.2018, 
w trzecim roku Naszego panowania 
 
Wojciech Edward Rex Poloniae 
 

 

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła 

Święty Michale Archaniele!  

Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha 
bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, 

Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

 

 
 
 


