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Ja, Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata, jedynie poprawnie intronizowany  

w Świebodzinie, ze wszelkimi insygniami władzy królewskiej (na co oryginalny dokument 

mają bracia Wróblewscy, dokument identyczny ma strona kościelna) tak potężnie 

tuszująca i wypierająca się Mej intronizacji oświadczam, iż Polska miała być Mi wierna  

i posłuszna. Jednakże rabinistyczno-masońscy hierarchowie, sterowani głównie włoską 

lożą, wyparli się Mnie. Zniewoleni kapłani zmienili Mą peregrynację, wykluczając z niej 

braci Wróblewskich, którym nakazałem nadzorować peregrynacje. Ratując Mój naród 

wybrany, Polskę, dałem wam procesje dziękczynno-uwielbieniowe i pobłogosławione 

przez Królestwo Boże koszulki, ale i tu demony, które zniewoliły niemal 99% kapłaństwa 

w Polsce i bardzo wiele osób świeckich, stąd moich czcicieli podczas procesji w życiu 

codziennym ciemne siły mocy, jak wy to mówicie, nakazały zniewolonym nazywanie ich 

„sektą”, ponieważ Mnie kochają. 

Arcykapłani w warszawskim synodzie sprzedali Kościół, stąd łamany jest konkordat  

i wejścia służb porządkowych oraz sanitarnych do kościołów. Dodatkowo tenże synod 

niszcząc Kościół Boży wprowadził akolitki, kobiety, którym dał prawo bezcześcić Moje 

Przenajświętsze Ciało i Krew poprzez podawanie Mego Ciała wiernym. Przedtem dano 

kobietom prawo czytania Słowa Bożego podczas Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, 

ludziom w rytuale zniewolenia i bezczeszczenia nakazano zakładać maski. Lista 

przewinień ohydy spustoszenia w Kościele jest długa, akolitki ją przebiły.  

Każda Msza Święta, gdzie będą posługiwały akolitki, jest nieważna. Nie będzie tam Mojej 

Ofiary, a kto w tym demonicznym spektaklu będzie uczestniczył, ten obrazi całą Trójcę 

Przenajświętszą i Matkę Bożą. 

Od dawna wzywałem do szukania godnego Bożego kapłana do sprawowania Najświętszej 

Ofiary Mszy Świętej w katakumbach. Najwyższa na to pora. 

Chciałem oprzeć swój Chrystusowy Kościół na arcybiskupie, który mnie intronizował, 

ale „Mafia Lawendowa”, bo tak ją można nazwać, i brak pełnego otwarcia się na Mnie 

zniszczyła cię Andrzeju i nawet nie wiesz, jak często moi Piotr i Paweł oraz ich mama  

byli przeze Mnie wysyłani do ciebie, a będąc tuż obok ciebie, choć ich nie widziałeś, 

ratowali cię.  

Wskutek tego wszystkiego, oraz pseudo szczepień śmierci, mało was wróci z 

Prześwietlenia Sumień. Ja, wasz Król i Bóg, już wygrałem. Teraz do Mego przyjścia,  

do Nowego Jeruzalem, Namaszczony was poprowadzi.  


