
Korona Syna Bożego 

Tak, Ja jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat,  

aby dać świadectwo prawdzie. (J 18, 37) 

 

Na Chwałę 

Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, 

Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski 

Z kapłańskim błogosławieństwem księdza Pawła Murzińskiego 

Ksiądz Paweł poświęcił obraz Koronę Syna Bożego 19 stycznia 2020 roku w Białymstoku. 

 

 

Ks. dr Paweł Murziński 

  



Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu! (J 18, 37) 

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 

abym obwoływał rok łaski od Pana. (Łk 4, 18-19)  

Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co 

ma.  Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi 

uszami nie słyszą ani nie rozumieją.  Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać 

będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, 

ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym 

sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. (Mt 13, 12-15)  

Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - 

kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na 

dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby 

wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka 

wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było 

od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie 

ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. (Mt 24, 15-22) 

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie 

wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam 

od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem  

w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same 

dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 

dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek 

prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.  O cokolwiek 

prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania.  Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 

 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 

znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.  Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do 

was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję 

i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 

(J 14, 9-20)  

Do Polskich domów przyjmowane są trzy obrazy Pana Jezusa Króla Polski , kopie Tego obrazu, 

który znajduje się w Częstochowie. Nie jest On jednak wystawiony do publicznej czci. My wierni 

Kościoła Katolickiego w Polsce pragniemy aby Pan Jezus poprzez Ten Obraz i Swoje Oblicze, 

które jest wiernym odwzorowaniem Twarzy Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego, wylewał na 

Polski Naród zdroje łask, tak aby poprzez osobiste przyjęcie Króla mogła dokonywać się przemiana 

całego narodu. 



 Trzy Korony ponieważ Jezus Chrystus króluje jako Bóg - człowiek, w swoim Ciele i Krwi, 

Duszy i Bóstwie, to znaczy, że w Bóstwie zawiera się królowanie całej Trójcy Świętej. Tiara czyli 

potrójna korona wyraża zatem jedno królowanie trzech Osób Boskich w Jezusie Chrystusie, Panu 

Panów i Królu Królujących. Jest  to oddolna inicjatywa wiernych Katolików Kościoła 

Chrystusowego Apostolskiego Walczącego Świętej Wiary Katolickiej w Polsce. Potrzeba 

wywyższenia Pana Jezusa jako Króla Polski narodziła się w sercach wiernych kiedy po kolejnych 

prośbach oraz próbach nakłonienia władz Kościelnych i Zakonu Świętego Pawła Pustelnika nie 

odniosły skutku i Obraz podarowany przez Polonię amerykańską nie został wystawiony do 

publicznej czci. Wędrówka Trzech Obrazów ma za zadanie doprowadzić do przyjęcia przez lud 

wierny Pana Jezusa jako Króla Polski i Intronizować Go w swoich rodzinach aby jako Król 

dokonywał przemiany zranionych i grzesznych ludzkich serc naszych braci i sióstr Polek  

i Polaków a także wszystkich tych ludzi dobrej woli , którzy będą chcieli Go uznać jako swojego 

Króla i Pana a którzy wywodzą się z innych nacji i zamieszkują w Polsce. Zadaniem tych 

Obrazów jest wymodlenie łaski dokonania prawidłowej Intronizacji Pana Naszego Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski według objawień Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Przyjęcie bolesnej 

prawdy o obecnej sytuacji w Kościele Chrystusowym i podjęcie stosownych kroków jest warunkiem 

dalszego istnienia Polski i Polaków jako narodu. Jeśli Polska odrzuci Króla i odrzuci prawdę to nie 

ostoi się podczas kary, którą już Bóg doświadcza świat i zniszczy Bóg bezbożne narody ze 

względu na ich występek i grzech, który dosięgnął nieba.  

Miecz sprawiedliwości już opada na te narody, które przeciwstawiają się Bożemu Prawu.  
 
Zachęcamy do uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej oraz godnego korzystania  

z Sakramentów Świętych,  modlitwy na Różańcu, Koronce do Miłosierdzia Bożego, odmawiania 

Nowenn, Krucjat Modlitwy, Litanii czynienia aktów pokuty oraz wyrzeczeń w intencji 

dokonania prawidłowej Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. W modlitwach prośmy Niebo aby 

wypełniła się prośba Matki Bożej z Fatimy o nawróceniu Rosji i Świata. Zachęcamy również do 

przyjmowania aktu pokory i oddania należnej czci Bogu Trójjedynemu  poprzez położenie się 

Krzyżem podczas modlitwy w domach lub kiedy przebywamy w Kościołach lub podczas Adoracji 

Najświętszego Sakramentu w swoich Parafiach.  Zachęcamy również aby osoby, które przyjmą 

Pana Jezusa Jako Króla Polski i Króla swojej rodziny udawały się do swoich rodzimych Parafii 

celem wyrażenia pragnienia proboszczom aby częściej wystawiali Pana Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie do adoracji i modlitwy przez wiernych.  Prosimy również o codzienną, regularną 

modlitwę za grzeszników, ze względu na szczególny czas ,w którym się znaleźliśmy i na fakt że 

przez modlitwę, którą wznosimy do Nieba możemy pomóc uratować Panu Bogu od zguby wiecznej 

wiele milionów dusz.  

 
Matko Boża Maryjo Królowo Polski módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy... 
 
Króluj nam Chryste!!! 
 
Armia Jezusa Chrystusa Króla Polski! 
 
Za wstawiennictwem Matki Bożej Maryi Królowej Polski! 


