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i),,ii:.ri'. ..,,.., PETYCIA

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepis6w prawa mieiscowego

Dzirtlaj4c w intieniu wla:^rryrtt, na za.sadzie art. 2 u.st. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o perycjach, skladam

nrrrrcjszq poryciQ w interesie publicznynr i postulujg:

L o zmianq przepis6w prawa migilggtgcgg poprzez urworzenie w kaidei Cminie mieisca gdzie mo2na

bezplatnie zaparkowai wrcz l/.'zaz\aczenienr takiego rniejsca - znakienr drogowym parkingu z dopiskiem

bezpiatny, [Jwa2am, 2e w kaidej Gminie powinny byi utworzone takie parkingi, po to aby turysta albo

mieszkaniec danei Gnriny m6gi sobie spokojnie zostawii samoch6d i zwiedzat, miasto lub zalatwia( r62ne

spravvy. Postuluje r6wniei, aby przed S4dami, Gminami, Starostwami, Urzgdami Skarbowymi i innymi

rurzgdami publicznymi byty parkingi bezplatne.

2. o poparcie w formie uchwaly skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wystanei do

Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pelnei Intronizacji Jezusa Chrysrusa na Kr6la Polski, gdyi sprawa

naszej wiary nie moZe nas nie obchodzii, a zwlaszcza dzieli6. W tym miejscu pragnq przypomniei slowa 5w.

f ana Pawta ll wygloszone w dr:iu 29 czerwca 2004 roku podczas uroczystoSci Swiqtych Apostol6w Pioira

i Parvla, q. ,,Ut unum sint! Z tego wlainie wynika nasze zobowiqzanie dq2enia do jedno{ci * jest ono

oclpowiedziq na gorqce pragnienie Chrystusa. Nie chodzi tu o jokiei nieokrellone dobrosqsiedzkie stosunki,

lecz. o nierozerwalnq wiqi wiary teologalnej, ze wzglqdu na kt6rq naszym przeznaczeniem nie ie$t.pedzial.

Lecq.kemunia'.

W rym mie.iscu wyra2am zgodq na umreszczenie rnoich ww danych osobowych na stornie internetowej.

Z powa2aniem

adw. mgr lic. ko5cielny - Renata Sutor

0trzyrnuj4:

Adresaci w tbrmie e-mail
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Konferencf a EPiskoPatu Polskl

ul. kard. Stefana WYszYtlskiego 6

01'015 Warszawa

PETYCJA

w zakresie dokonania pelne i lntronlzacii tezusa Chrystusa na Kr6la Polski

wedlug zaleceh Rozalii Celak6wnei

Dzialai4c w imieniu wlasnym, jako adwokat 6wiecki, absolwent studi6w prawa kanonicznego, stuclent

studi6w doktoranckich na wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego im, fana Pawla tl w Krakowie,

niniejszym postulujq o dokonanie pelnej Intronizacii tezusa Chrystusa na Kr6la Polski wediug zaleceri Rozalii

Celak6wnej.

W dniu 24 listopada 2019 roku uczestniczylam we mszy 6wiqtej w Krakowie w Lagiewnikach' Podczas

drogi krzyiowej do$wiad czylam, jak dla mnie i dla mojei rodziny oraz innych pqtnik6w uroczystoSci

niezrozumialej sytuacii, tzn. gdy wychodzilam z Kaplicy Wieczystej Adoracii grupa pAtnik6w przekrzykiwala siq

k6reobchodylntronizaryjnefezusaChrystusanaKr6laPolskis4wa2ne, czytezdnia24listopada20t9roku,

czy te z dnia 23 listopada 2019 roku na Bloniach w Krakowie. Wigksz.o6i pqtnik6w i ia r6wniei byli6my

zszokowani dlaczego w KoSciele katolickim sE spory i podzialy, skoro wierzymy w tego sameEo fezusa Chrystusa'

fako osoba wlerz4ca pragnq przypc.rmniei, 2e w okresie komttnjzmu K<l6ci6} byl ziednocz.ony, a wladze

ko6cielne bronily wiary katolickiel nawet kosztem wlasnego iycia (leny Popir:usz.ko), cz.y wolno6ci (kard' bl.

Stehn Wyszy6skiJ. fak wiemy owocami polskiego zjednoczenia Ko6ciola byi historyczny wyb6r Karola Wo,ityiy

na Biskupa Rzymu i zmiana ustroju w Polsce, k6ra byla poczqtkiem fali zmian ustrojowych w Europie. W fym

dniu iak zauwa2ylam Ko$ci6l w Polsce jest poclzielony i nie ma takiei pelnei ledno6ci iak 30 lat temu. Natomiast,

wierni katolicy czujq siq zagubieni i potrzebuj4 dobrego pasterza, kt6ry bqdzie strzegl swoiei owczarni i nie

dopu5ci do manipulacji, czy podziatu KoSciola, kt6ra iest celem dta zewngtrznych ideologii z kt6rq Ko6ci6l

obecnie sig zmaga (np. LGBT). fak pokazuje historia Polski skutki podzialu sq tragiczne, dlatego nawoluig do

pojednania Ko$ciola oraz do dokonania pelnej lntronizacji Jezusa Chrystusa na Kr6la Polski wedlug zalecei

Rozalii Celak6wnej, kt6re zaiegna wszelkie spory w KoSciele.

W zalqczeniu przedkladam sw6) artykul dotycz4cy wizii 3 os6b, kt6re przekazaty mi co bgdzie siq dzialo

w Polsce i na Swiecie jeSli nie dojdzie do pelnej lntronizacii [ezusa Chrystusa na K16la Polski.

W tym miejscu bardzo proszq o odpowiedz na niniejszq perycjS.

Z powa2aniem

aclw. Renata Sutor

0trzymujE:

Adresat w formie e-mail
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Protottwo ttta Swiila i Potski

wedlag lilorii, llicltnliny i Magdoleny

Piszqc o przvszloSci S\vralr l Polski poslrrzvl;un siq proroc!\!cnl lrzcoh kobict, a mianolvicrc Marii, Michaliny iMagdaleny.

Jcdna e tyoh ostib, tl. Mrchalina za nirr otrzyrnala dar.iasnou,idzenia uslyszala 516rvq,.przy;nrij". Od tego slowa dla niej wszystko si9

zaczglo. Wiz.te trzech kobiel dotvczq ApokRI psy 6rv. Janl oraz III lajcmnicy falrmskiel. W niniejszynr artykule opisze najwa2niejsze

u'iz1e wch kobret, u sil one nirstgpruqe E.

- pazdziernik 2018 rok * Michalinie Snilo sig, 2e obecny prezydent Polski - Pan Andrzej Duda wykladal na Uniwersytecie

Jagiellonskim rv Krakou,re jakiS przedmiol z prawa karnego. W tyrn Snie Michalina brala udziai w tym wykladzie i widziala,

jak obcony prczydcnt Andrze_i Duda patrzyl sig na niq i byl w zlym humorze, takjakby nie petnilju2 frrnkcji Prezydenta RP.

- listopad/gnrdz.icn.20l8 rok - $nil jej sig obccny premicr Polski Pan Mateusz Morawiecki. Michalina jcchala na spotkanie z

jakim( mizczyznE, a gdy siarlla pzy okqglyrn slole. io pojawil sig Pan Premier Matcusz Morawiecki, kt6ry nie m6gl si9.;ej

doczekai. gdyz sp62nila sig ona 20 min, tak jakby grunt palit siq mu po nogarni. Bardzo chcia.l podpisad ze rnn4

porozumienie,

- sg,czen 20t9 rok - 6nila sig jej Matka Bo2a, kt6ra trzymala 2 biale r62e, kt6re byly r6wne w swej wielkoSci i pigknoici.

Skrerorvirne one bvly ku staremu miasru (Warykan). Z tego snu Miohalina zrozumiala, 2e za murami Watykanu coS stanie si? z

.jednym z papie2y. tzn..jeden z- nich umrze. []1{ to okres rviosenny (marzec- czenviec). W tym Snie nie bylo zaznaczone, kt6ry

to rok

._ ku'rccicn 20 19 -- inil sig .1c11 - l)an Prezcs l)lS-u - .laros{arv Kacz.vnski, ktory pocalo\\,al Michaling w rgkg i skladal jej

gratul0cJc l'okazai 1e.1 brala karrkq, ltdz-ro sszl'lko bylo o nrcl nilprsanc Zanrnr dostal srg z nlq na rozmo\yg poprosil o pomoc

sliuszogo, srwego nlg2cz)'zng, kt6ry zaprowadz.il go na rozmowlr z Michalinq Po lei rozntowie Pan Jaroslaw Kaczyhski

poszctll na podu'orko i roznrarvial z ptakami r drz.ovami Z tego snu Michalina ryl$'nioskowala, 2e w porzs roku (jesienno-

zinrol'cj), gdz-ie sz.yhko sig icicmnia Pan Jaroslaw Kaczy'irskr zachorujc na chorobg psychicznE, ajego pania podzieli sig na

krlka cz-ltSci (trzy lub czlery), a tym samym rv Polsce bgdq u,czcSniejsze *ybory i wygra takie ugrupowanie polityozne, kt6re

bgdzie kzervic' tradycjg chrzeScrlahskq.

- wiosna 2019 roku Michalina miala sen, k16ry sig sprawtlzil. Snil sig jej, ze byla w ciemniej sali i byli tam nauczyciele z jej

liceurn. Pytala sig jakiego jgzyk0 rna siq uczye, to jedna nauczycielka odpowiedziata jej, 2e pierwsze j. francuskiego, a potem

j. wloskiego. Po tym Snie Maria wylata wrz4cq wodg. Byl to symbol spalenia sig Ko(ciola we Francji. Z kolei we Wloszech

bgdzieco$sigtlzialozwodq. Michalinamialatezsenopogodzie(luty20l9roku).Snitojejsiq,2erozmawiarnzswoimtatQi

powiedziala do niego ,.tato sp6jrz, u nas jesl 20 stopni, a tam 40 stopui". Ojciec odpowiedzial jej, 2e ,,te 40 stopni te, dojdzie

do nas'' i lak tez bylo. W Polsce b1,ly upaly i roznica temperatur, ktore powodowaly, 2e w niekt6rych miejscach byty trEby

Porv ietrzne.

- lato 20 I 9 rok srrilo sig 1e1. )r: lcchala pocrqgrem (bylo cieplo w Polscc) i byi komunikat, 2e gdzie| na $wiecic byl atak zbroJny.

L.udzre panrkowalr, a Mrchalrna hlla spokolna. gtii,i lv l,olsce nic sig nie stanic. W Polscc s4 surowce na kt6rych zalezy

lzraclorvr rArnr:r1,cr: ['olnocnq \\'zrr:mr byly g*,raz-dy. Srrrlo srg;e1, ic musiala razcm z Magdalenq opusgic ziemig

malopolskq, Bdyz- tc tere ny nalez-al1. do 2yd<.rrv Magdalena strar;ila swo.;q kamrenrog, alc doslala odszkodowanic za tajgrq

nir'nrohomoSc. Michalina tez straoilc doby,tek rodzinny. Magdalena zalila sig Michalinre, ze nie ma gdzie mieszkai, gdyz oni

za19li r,alq N4atop<ilskq (na1rva7-nicjszy, dla nich byl Krakou,) Tak jakby zajgli calq cze$c wschodniq Polski. Michalinie (nil sig

rownrez mlody mqzczyzna, co nrial kolczl,k w uchu (p(lksip2yc), kt6ry byl agcntem (ktory ohcial aby Michalioa przcsala do

rticgtr)ipoivtedzrallel,T.e,,skorontechcezaloil,iznimro*rny.toitakMagdalenastracikamtentcp,awyjakmacieliler?M

na dlorti, lo sobie sanre tttwor4,cte mia.slo, gel:te obecnie diabel mdwidobranoc". Nagle Michalina znalazla siE we Wro<;lawiu

irozmawiala z mlodym (3-5-4-i lat) r;,gLazyznq najprawdopodobniej byl to burmistrz miasta Wroclawia, kt6ry powiedzial jej,

ze ,,co z tego zc wygral *rybory samorz4dowe, jali musi teraz albo sig podporzqdkowa0 jakicmuS zwierzchnikowi albo

opu$oio sw6j urzqd i przejBd do innego miasteczka, gdy2 woli sam rzqdzie tyrn miasteczkiem anizeli by( podporzqdkowanym

nowej rvladzy. Z tego snu Michalina zrozumiala, 2e bgdzie podzial samorzqd6w lub podporzqdkowanie sarnorz4d6wwyzszej

rvladzy lprzez jik+$ ustawe), Michalina widziala tcz zagrorenie, 2e zach6d Polski mo2e by0 pod wplywem niemieckim lub

zanrisszlah prz-ez Iudno$(' nremicckq. To jest planorvane.



lalo 2019 roku - Michalinie Snilo mi siE rorvniez, zebylazmrsj4 tlyplomatycznq u sz-e.ika. Miala kobietqiako tlumacza' aby

zawrz.ec pokoj i ten pokoj zawarla (byl to k-raj arabski. gdYZ w olsrie nrtala zamonlorvanq klatkg, tak ah1' mqzczyitri jel nie

rvi<izieli). Ten pokoj byl konicr.'znv dta dobra Polski' a narvet Europy'

W kwietniu 2019 roku Mtchalina zaczgla sig motllic na ziclonym rozancu igtiy odrnarviala czqsc bolesnq r(rzarica, to

doswiadczyla czqstki mgki Pafiskiej, tzn. nie mogla do koirca zmo$'ic tego roLahca, gdyz nrc rnogla dobrze oddvchac r byla cala

spocona, a ponadto lzawila orazmiala,,ciemno przed oczami". Musiala zrobi0 prz€n4'9 w trakcis otlmawianta ro2ant:a' 'letl r6zanicc

obecnie znajduje sig w Wadowicach, gdyt Michalina wspolnre z Mari4 tarn go zostawily. Dla N{ichaliny, Marii i Magdalcny byl to

poczqtsk piel$zymek Stailami $w. Jana Pawla II. W czasie pielgrzymki tlo Gdahska rdzaniec rozwalii jej sig i byl to znak, 2e c2960

Gdanska bert,2iezalana.Jeszoze zanim Michalina pojechala do Gdanska miala sen, 2e musiala jecha6 zawodorvo na p6lnoc kaju' gdyz

tam 200 km na zachdd.ott Cdanska ziemia zostanie zalana, jeSli dojedzie do wybuchu lll Wojny Swiatowej Ten pgknigty r62aniec

oznacza,te misja w polsce, kt6ra miala miejsce w 2017 roku ,,r62anic0 do granic" ochroni Polskg ale nie rv calo$ci Michalina wiedzqc

o tym, co si9 bgrlzie dzialo w polsce i na Swiecie kupila w o$wigcimiu poczrdlvkq r wyslala rlo Prezydenta RP z proSb4 o modlitrvg za

pok6j na (wiecie. poczt6wkg wyslala rownie?- do Prezydenta DonaldaTrumpa. W Pielgz-vmce do l,ichenia Marra pokazala tvlrchalinie'

gtlzie ma zostawic rozaniec, kt6rego nabyla w Kahvarii Zebrzvdorvskiei, Maria pokiuala jej p<intreszczenie rv kttrrym znqdu3q si9

oiernie jobraz tr6jki dzicci, co miaty *izjg lll trrjemnicy Fatimskiej, t1. Lucji, t'ronciszka i Hiacynty z'godnie ze wskaz6wkami

Mrchalina zostawila dnlgr rozaniec

lato20lgroku*MichalinicSnilosigzebylarvstarymbudvnkupopienrqttz-e. lvlichalinarurala<ittebrac2tyszl Practrlqcvtam

mglzczyzntzapytal Sig Michaliny, cO zrobi z tyrni pienigdzmi. Miehalrna otlpouredzialo mu,7'e poJedzlc nfl w)rciccTkS

M1iczy?japowiedzial 1e1,zebyjechaladoChicagortlal je3]eszcze ItvSzl Wtcdyrvoknicpola*ilsiEkruk(taklnilvfilmre

Bastion). Z tego snu Michalina wywnioskowala, ze Ameryka zostanic z.alana, a l'tllacy mieszkajqcy rv Chicago porrinni

wracac do polski. Michalinie Snila sig r6wnie2 jej niczyjqca nauczycielka, ktdra byla ubrana na ciemno (br4zorvo) i kt6ra

mdwilajej, 2e 30 lat si? nie rvidzialy. Polacy bgtlqwracac ze chicago do Polski nawet po 30 latach.

lato 2019 roku - Snilo jej sie, 2e musiala sig chowae w drewnianym domku, gdyz b1'lo bombardowanie, a jak wyszta' to

wszgdziebylogieir(dookola). ZztegosnuMiohalinawnioskuje,zebEdzietakakarazatocosigdziejezniewinnymi dziecmi

na Swiecie.

Sierpiefr 20 19 roku . Michalinie Snil sig lgnacy Jan Paderewski, ktory siedzral z jakrrn$ n\zczyLnE. Ze zd.i?( N'lichalina

wywnioskowala, ze hyl to Roman Dmowski, kt6ry zakre(lal w kolko nazwisko (z lego co parrrigtr) Mieczyslaw lvlichalowicz'

h6ry dostal sig do 6wczesnego Sejmu. Michalina rozmawiala z ninri na porJw6rku taklrkby byla;aka6 woJoa, tzn przekazali

jej ie zagrriajl Potsce zrbory (wplywow lub zajgcia potskiej ziemi) Ameryknfisko - lzrselskim (wsch6d Polski) i

nicmieckim (zocho<l polski). Polskg fio.Ze Lalqt tcz rnrle Panstwo. Mrchalrna pragrrrc dodac' 2e rviara katolicka na tych

rejonach bEtlzie zagr<r2ona (mogq porvstai kontliktv na tlc rviarv. a po2nit'J przeSladorvanin chrze$crjan) Sett o rozmorvie z

lgnacymPaclerewsktni.rvskazalMtchaltnterorvniez,lepra.uQwyborc4qrLf-cr}.c.e''tn.qiiez.qsta-f,zrrltcnlsn!-[1ex!ipos6b.ie,

w sejmle bed{t}lko 2 partig polityczne. klrire zcbrrl}' $gjrritcei gloso,lr.a.rtszta nieJt:cjrlzie do sejrnu.

7 wrze$nia 2019 roku - Michalinn ot! sumego rara 2le srg czula, rzn. hy.la bardzo slaba. kgcilo lej sig w glo*rc- etr

spowodowalo,2e musida ii,i sparl na 3 ha. Wtedy (nilo sip jej, 2e bylo ciemno (noc) i chodzila po gruzach rv jakims miescie

Dla niej oznaczalo to, 2e rv nocy zacznie sig lll Wojna Srviatou'a.

l5 wrzesnia 2019 roku Michalina. Maria i Magdalena poszly do Ko$ciola. Magdalena przekazala Muii2zl na ofiarg Te 2 zl,

kr6re ma kolor z.loty spatlftr Marii ! ray. Oznaczato rlla calego Swiata wezwanie od 5w. Michala Archaniola ,,pokuta, pokuta,

pokuta".

2l wrze$nia 2019 roku - Magdalenie 6nilo siq, ze pojechala do USA ze swoim n:92em i Mir;halin4, ktora byla nientowlgciem'

Spotka{a si9 tam ze znajomymi na lotnisku i'rv restauracji. Magdalena miala wtizek koloru br.lzorvego Byla rv jakim6 dtrz-ym

mie$cie, g4zie wszgtlzie byl beton. Bylo Metly cieplo (lato). Mqz Pani Magdaleny poszedl do sklepu, a Nlagdalerra p<.rszla do

KoSciola. Ten KoSci6l bym marmuro$y (kolor karva z mlekiem), a dach zloty. Na t,vm KoSciele byl kzyz koloru melalowego'

Magdalena poszla *ysoko na rviezg tego KoSciola. a2 tlo tego t<rz1'za. Byl tam zegar (czaro bialy). Na nim nie bvlo
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wskazorvck. alc N4agdalcna balr si9, 2c lak zacznic on bic, to ogluohnic. Jak tam wyszla, to nie mogla potem z lego Ko(ciola

ze1(c. Czula srV takJakby byla tanr z" N'lrchalin4 uwigziona. Magttalena r Michalina ten sen intorpretuj4 rv tcn spos6b,2e Sw.

lvlichal ,l'rchaniol dal cza.s tlla calego Swiata do pokrrly i nawr6cenia za handci tlzjeCnri. JeSli Swiat sig nic na\w6ci, to

rvybuchnic strasz.na rvolna, gdzie hqdzre uzvta hroir. i'tora \+]pala rnozg i ludzio bgdq umieraC lub bgdq glusi. Ten sen

oznacT-a. ze Prezydcnt USA w okesre, gdzre bgdzie cicplo moZe ogluchnqc. To nre bgdzre koniec $wiata alc bgdzie to nowy

porzqdek $wiata

2.J wrzeSnia 2019 roku - Michalinie $nilo sig, ze szla drogq (bylo ciemno) ibylo mnosnao $niegu. Zaspy si?taly wzrostu

Michaliny (okolo 180 cm). Nie bylo gdzie klaSc tego Sniegu. Za Michalinq szla Magdalena. Nagle Michalina uslyszala dzwigk

helikoptcra i powiedziala Magdzie,,chonaj siE". Magdalena weszla do zaspy. Michalina r6wniez schowala sig do zaspy i

trzgslv sig je.1 zgby z zimna. N,lichalina interpretuje ten sen, ze w Polsr:e bgdzie stan wojenny. Bgdzie to okes mro2ny i

Snie2n,v 
.

2J wrzcsnia 2019 roku - Mit:halinic Snil srg 1e; pierScien (kanrien pustyni.). Nabvl go dziadek Michaliny orl osoby, ktora

potrzcborvala prentgrlzy na lekr Bvll,to czasy lat okolo 80-rvch ubieglego wieku N,'lichalina powiedziala Magdalenie,2e

otiurye go KtiScurlorvt rv Rabcc-Zrlro.tu (1ak tlojdzie do trudo*1 Srviqtrnr Michala Archaniola z-e zlatq Kopulq, ktora

syntbcrlizuji: Polskp pod krzyien)) Ilyl problem, 2e knzdv KoScrol chcial mjec ten pierScren, a Michalina nie wiedziala jak go

podzic lic.

2(; $'zcsre0 2019 roku (godzina ll rano)- Michalinie Snil mr sig Pan Minister Sprawiedliwo$ci - Zbigniew Ziobro, ktdry byl

barclzo z.tlencnvurvarv Prarvrlopodobnic stra(,i sti,rnowisko Iub nie bgdzielrr2 Ministrcm Sprawiedliwo$ci. tsyl to okres jesieni

lub zrm)'. Michalna byla na rorverze na.1akre.1i gorce i u,idziala wtcdy Tatry (4 gbry'1, a na nich 4 drewniane knyle. To

zn^czy, ze Polska jest po ,,Krzy2em Chrystusowym" od wszystkich skon Swiata. Jesli dojdzie do wybuohu Ill Wojny

Swiatorvej, 1o Polakom nrc nie bgdzie. Za rvszystko, to co Michalina przrke,alaszafanomKo$ciola katoliokiego (biskupowl

Krakorva) czekad Michaling bgdzie nagroda. Just niq Niebo Snilo jej sig (nie pamiqta kiedy), ze 2egnalasig z rodzin4. Byla

pigkna pogoda i zachod slonca. Grala laciirska melodia, a Mir.:halina byla bardzo szczgsliwa, gdy|szla po bialych w4skioh

schodach (szeroko6i 1.5 m), krore byly nakierowane do nieba. Dla,,biletu do niebq" Michalina idzie na caloSd i kieruje sig

zasadq, 2e Pan 869 jest na pieru'szym rniejsou rve wszystkim i wszgdzie, Miohalina wie, ze tc sohody s4 nie dla wszystkich,

aleP:rnlldgchrre,ab)'bylydla\vszystkrc:h Michalinazaznaczyta,2ekazdy znasmusi pzejSdsw61krzyznatejziemi,abez

cierpienia nie rna zbarvienia.

27 w'rzcsicri 20 l9 roku - Mrchalinic Snil siq Ko$ciol is Marii lvlagdalcny rv Rabce-Zdroju. Byta tam tablica z napisem

Zhrgnrr'rv Zurhr<r I)la rn,lt!' ozniczalo to. ze prowadzonc bgd4 przez niego yakic.s dzralania. ktore w Kosciele nie powinny

mttcmicjscl Michalrnap()trakto\\ata. loJakoostrzezenre,kloredotyczr-lofouclzieleniaKomunrrSw

rv dnru 29 rvrze(nta 20 l() roku Mrchalinre Snil mr srg.lao Pawel IL N'fichalina rniala rvrazenie, Ze byla 1978 roku, a w

szr;zegolnoScr w dniu l5 pa2dz-iernika 1978 roku. .lako biskup Knrol Wo.;ryla przyszedl rv odwiedziny do Michaliny do tlomu.

Siedzral prz'y slole po lewej stronie. Michalina wietlzrala, 2e On nie 2y.je, natomiast biskup Karol Wojtyla tego nie wiedzial.

Mial tttcrdv ponad -s0 lat. Oporviatlal Jei ze byl zwiedzac gory. Rodzina Michaliny ugoicila biskupa Karola Wojtylg oraz

poczgsl()\!'alfl Co obiadent. Oporvradal im, co robi w Krakowie i lakie g6ry zwredzai. Byl On bardzo serdeczny i Smial sig

razem z rodzinq Michalinv. Atmosl'era byla bardzo prosta i serdeczna. Nagle na oastgpny dzie6, tj. w dniu 16 patdzie:nriria

1978 roku Michalina jest z rotlzinq na obiedzie (zaproszona) u Jana Pawla Il w Watykanie, Byli w jukim$ pomieszczeniu,

gdzie bylo bardzo du:Zo przestrzeni. Michalina miala wraZenie, ze bylo to na zewnqtrz budynku. Wtedy obowiqzywala

etykieta (protokdl jak majq postgpowad), co usztywnialo gale spotkanie. U swych stup Michalina miala podlogg marmurow4,

a wokol ntej byly koltrmny r chyba tez marnurowe. Jadla obiad (z tego co pamigta, to jadla barszcz czerwony). Nagle

przvchotlzi papie2 Jan l)arvcl il przy ktorym stal arcybiskup Fraaciszek Macharski. tsyla to osoba bardzo szczupla. Michalina

czula cntr)cJc S\v JaJra [)au1a l[,'v zwiipku z tym. Ze zostal papre2em, tzn. byl bardzo zajgty izamySlony, a]e pzylvital nas

bardz.o scrtlccznie. Czqirriol'o bll srnulnr, bo brakow'alo rnu Krakow4 a najrvigcej lych rvycieczek w g6ry. Nie spodzierval

stq, ze zoslanic paplcTtnt, iilc i:tr n)r nalhardzrc.; z.acreka$ilo, lo ze na poczqlku dla Ojca Sw'igtego najtrudniejsze bylo

przvnrlczajenic sit (jo (ych ..nlornyrow rrvarunkritv palacorlrych. Z, Jugo ernoc.ii Michalina uywnioskowala, ze w

Krakos,ir: Zyl birrdz.o skrornnic rlakrc zycic (skrornne) rnu odporvratlalo. Michtrlrna.



I paidziernika 2019 roku Michalinie $nilo sig, ze b.vla na Mszy Sw. w Parafii Sw Marii Magdaleny w Rabce'Zdroju. Byl to

moment, gtty 4 kaptan6w (l z nich to arcybiskup Marek Jg&aszewski;, rozdawali Komunig Sw. na z-er.vnqtrz KoSoola ale na

terenie Parafii (nie poza jej murarni). Byta to jakai uroozystosc. Z tego Mic:hllina Wie, 2e 4 kaplan6rv oznacz-a akc19 ,.Polska

pod Krzy2em" od ka2dej strony Swiata. Ten krzy2 jest przerl KoSciolcm 6rv. Marii Magdaleny rv Rabce-Z,droju. To ten kzyz

symbolizuje,,Polskg pod Krzyhem". W latach 80-tych ubieglcgo wieku (przetl zrnianq uslrqu) byla dokonana ikcja misyjna

Wte<ty rlano nowy V,tzyL irozdarvano obrazy Matki Bozej Kalwaryjskiej rv Rabce-Ztlroju. To naleZyleszcze raz powt6rzyc.

Wedlug Michaliny w ogro<Izie r62ahcorvl-m na terenie Parafii Srv lvlarrr Magdaleny rv Rabcc'Zdroju ma powstac kaplica rv

ksztalcie granic Polski (ze zlot4 kopulq) i tanl nalrzv przenicsr: ten krzt'z fv{a to prz-rpornrnac akcjg ..R62antt:tr do granic" r

,,Polska pod krzyzem". gtlyz- dzrgkr t1,m ukciq Poiska wyjdzrc calo z lll Wt4trl Swtaloucj oraz do.,dzic drt znrtanv ustroJtl t!

Polsce. Miohalina wskazuje, 29 do ujawnienia Ill tajemnicy fatrnrskiel przycz;-nili si9 nr.in. Sp l'tanciszek, Hiacl'n13 , 1.u..,n

orazgw Jan Pawel ll, $p. arcybiskup Franoiszek Macharski. Sp. kardynal Stet'an W1'sz1'nski, iw. Rrta, irv Jitdrviga, Sw. Tercsa.

Sw. iausrynakowalska, $w, Bernarletta, Sp. lgnacy Jan Pa<terewski, sp. Roman Dmorvski, $w. Ojcrec Pio i inni.

9 p;y,Aziernika 2019 roku - Michalinie Snil sig, 2e byla na fesrynie z kolez.ankq i nagle na przyczepie, kt6r4 oiqgnql samoch6d

terenowy widziala - Ministra Sprawiedliwo$ci Zbigniewa Ziobro, ktdry siedzial na koniu trojanskim. Michalina wie, 2e osobq

kt6ra podzieli obecnq wladzg w Polsce jest Zbigniew Ziobro i to z jego powodu bqdq przedwczeinie wybory.

15 paidziernika 2019 roku - Michatinie Snil sig byly Prezydent USA Ceorge Bush, kt6rego widz.iala w telewizji. Mdrvit on, 2e

rna sojusznika i im (USA) nic siE nie stanie z powodu zaplanowancgo konflikru zbrojnego. Z tego snu zrozumialq Ze bqdzie

col poriobnego clo sytuaoji z 200 I roku. Z tego porvodu bgdzie.yaki( atak zbrojny w jakinr$ kraju i sojusznik IJSA moz-e na

tym ucierpiei ale nie USA.

po l3 pazdziernika 2019 roku - Magdalenie $nil sig Donald Tusk, ktory jq odrviedzil w sz.pitalu. Powiedzial .iej. zt rvczt'snieJ

nie rzqdzili i nic nie mogli uobii Le sluzbq zdrowia, ale tcraz rzqdzq i chcq jq zrelbrmorvac dla ludzt w Potsc:e

w pa2tlzierniku 20t9 roku - Mrchalinic Snilo sig. 2e z-anrieszku.;e na obec.l plaflccic i spotkala n)lzc1)r7-n9, ktory udawal jr"'i

meZir. Michalina powie<lzial mu, ze.;e.i nlq2 inaczeJ syglqda - jest brurrctern, a ott ltow'itrlzial jeJ. 2e nlo2e si9 $ kazdci ch$'ill

w niego zamieni t oraz Le p) mqz wierzy w B uddg. lr,t rc halina pou,re& iala mLt, z.c w ierzl- ty lko rv Jezusa Ch4'stusa j w'iarl n ie

zmieni nawet jaliJeJ moj mQ2 wierzy w innego Boga.

t? pa2tlziernika 2019 roku - Michalinie Snilo sig, 2.e byla w jakims zamknigtym pomieszczeniu 1*'y-glqdato to jak schton.l i

przemawiala ona do narodu przez mikrofon (kt6ry rvygl4dal tak jak w cz.asie ll Wojny Srviatorvej) .,,drodzy rotlacy". Poiej

lewej stronie stal Pan Jaroslaw Kaczyrlski, a po prawej jacy$ przedstawiciele. Michalrna stala na Srodku.

4listopada 2019 roku Michalinie $nilo sig 2e byla w szpitalu i2e nie mogla sig schowa6. W oknie widziala maszyng, co

popa1zyla w jej ocry i jq przeskanowala, a jak zobaczyla, ze to ona, to wbila jej (z prawg i z lewej strony) 2 igly koto

miednioy. To wygl4dalo jak zaplodnienie in vitro Bylo to wbrew jej woli. Cdy wyszla to u'ok6l niej stali policjanci.

l2,ll,l9roku'Michalinie6nilasigpostaczinnejplanety,ktdraprzylaruje nazicnrieizantieszkujenaAntzuktl'dzie 1'am

majq (w ziemi) tunele, ktOre prowatlzq do Walykanu i innych czgsci $wiata. Te postacie rz4dz.q I sterujq Srviato$1'mi elitami.

po to aby doszlo do Wybuchu lll Wojoy Swiatowej. ktora sporvotlu.le nielkie spustosz-cnie i nowq cywilizac.le 'l'e postlcic

maj4 zbroje, gdyz pou'ietrze ziemskie lub inny sklatjlik rue jesl dla nrch dobr) ale chcq tniec pcrtomka z kobietq rasv ludzkrei,

gdzie taki potomek bgdzie orJpr.rrny ibgdzie rn6gl rzqdztc na porrierzcluu ztctnt. L)ni potrafiq dlugo 2yc inrajq malq bardzo

rozwinigtq technologig. Llmiejq czltac u,lurtzkich mySlach i pragnienrach. N{a-1q z.dcrlnoSci bilokac}'ine l'otraliq kogo$ o$lepic

lub ogluszyi. Michatina uwazo. ze nalezy na calvm irryiecic zawrzcc pokolc Niemnrc; -tednaki tc poslacie zacz-ni1 dzralac abv

urybuchla ta wojna, gdy2 oni nre znoszq pokoju. Wtedy zacznre sig apokalipsa. Abl' Bog ochronil gh37s$1:Uan. lo oalezr w

kajach chrzeScijanskich oglosic Chrystusa Kr0lem Srviata (przcz rvlatize ko6cielne i partshvcrwe) r tluzo siq nrotllic (modlrtt'v

misyjne). Po wojnie nastqpi nowy porzEdek $wtata. Bgdzie ustanowione nowe, spra"viedlirve prawo dla ludtr Bo2ego zgotlnie

z nauk4 Nowego Testamentu,

l2.ll.l9 roku- Magdalenie $nilo $ig, ze byla na cmentarzu parafialnym i pojawialy sig roznych miejscach mgly, kt6re

wychodzily z grobdw. Z tej mgly uychodzily postacie ludzkie, kt6re byly ,,tak jakby obudzone z wiecznego snu i nic

rvietlzialy co sij dzieje". Byli to zar6wno firvLczyLni,jak i kobicty rv roznym rvieku ale nic bylo dzicci. Bylo tyle ludzi, 2e
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N'lagdalena ntrsiala opuScio cmentarz, gdv2 brakloby dla niej miejsca. Z niekl6ryoh grob6w nie *ychodzity mgly, Zapowiads,

t0 Sqd ostateczny. Z (cgo snu rnozna lvywnioskowad, 2e dzieci sA u, niebie. Z jej grohu rodzinnego nikt nie wyszedl, to

znaczylo, 2e osoby tarn polilzone s4 rdrvnie2 rv niebie. Zeby dostai sig do nieba nalczy byt dobrym, ufi)ym, naiN,nym, tak jak

dziccko oraz przcslrzegac l0 przykazan BoZyoh, przyjntorvao sakrancnty, ktdre sq konieczne do Zbawienia (a w tym

uozestniczyc we Mszy Srv i przylmowai Komunig Sw.) oraz glosio slou.'o Bo2e i w iyciu stosowad ewangclig i uczynki

milosierdzia.

l{) ll l9 roku- lVlichalinre 6nrlo sig2esiedzialanakzeSle nadworzekolo sqsiadadrzewa. I naglezpolnocno-wschodnrej

cz95ci 1ej sttonv przylscrala 1ej koleTanka kl6ra Jcst sgdzi4 na .)ednoos<rbowynr okrqglym statku i kt6ra miala do niej o cos

prrlcnsjc Mrchalrrraodporyrr:rlzrata1c.]1edny,nrzdanicrnnajelzarrut), Sqdzinanierviedzralacopolvredzie6ipowiedziala,Ze

ntc nta lcle lirttu ,ilc nta tllojslrk z 2 przr'r:rskurrrr Io urz-adzcnrr: krororvalo tynr statkrom I mialo lacznoic z cz1,m$ lub z kim$.
'lcn 

sen ubrazrlc.;ak srg zacz-nrc lll \Vo1na S\rratr)\\'a r ri' ktirrc.l czqicr naszr.go kralu

l6ll t9roku-lvlichalrnie$nilosig,zepojechaladoStant)rvZ.ietlnoczonychirvidzialaczarneluksusorveautoamerykanskie

(tt1'glqdaljakllenltev),kkirecltcraloco5le.;z-robic Spotkalakole2rurkg,kt0rubylawStanachiktOrachclalawlaJnietozrobiC

i udalo sig 1ej. ['o trnr Michalirra poszla nad ocean. Bvla to pora nocna. Dziwila sig dlaczego ludzie sig patrzq na ten ocean,

tak jak ntialoby co$ sig stac. [i14 szlornr. Naglg zatrrala nurie lala ale kto6 podanie mi pomocnq dtoir. Michalina nie byla

pervna kto to .jest ale na 99% bYl to Jezus Clhryslus. Michalina podzigkowala rnu za ratunek ale bala sig, 2e nie wr6ci rJo

Polski, gdyz stracila dokrunenty. Z tvch snorv Micha[na wywnioskowa]a, 2e te obce podmioty spowoduj4 sitne trzgsienie

ziemr,, gdzie powstanie gigantyczne tsunani, kl6re za.lejg Amerykg. Bqdzie to planowane (nienaturalne). Polacy, ktdrzy bgdq

Jechad do Ameryki iw tym celu mogQ byi nawet zach?cani nie wr6cq, gdyl.z^ErLbiq dokumenty. Wigksza czgsd ludzi zginic.

Michalina rvidzi. 2e bylo to celowe. CzgSt elit Swiarowych chce sig osiedlid w Polsce, gdyz panuje u nas urniarkowany klimat,

kttrry bgdzie z czasem zmic.nial sig rv cieplejszv oraz ma duze bogaqhva naturalne. Jak to sig wyduzy, to w Polsce bgdzie

siJny rviatr, kl(rr1 spowoduje. ?.e betorrowe slupy b9i1i1 siq *'alic i wigkszoSc ludzi nie bgdzie miala prqdu, Najlepiej bgdqmied

trstrb-t'c(r ntitlq rkrnr.;cdrurroilzurrry r piocc kaflouu. NirJezl'przygotowacf na okres calej zimy zapasy (bgdzie mr6i, kt6ry

bgrlzre sluzl'c.iako z.lullrazalka) z\rvnosci r norl\'oraz cl uo nlc n:aiq precow kallo*'ych kuchcnki z burlq gazorvq. Nalezy tez

kttl.rrc str roce l opal na zrl! oraT rlu2o srqr rnodlre'

l8.ll 2019 roku- N{agdalenie Snilo siq. z,e spotkala swoJcgo (lca. kt(iry pow'iedzialje.l.2ehy nie sprzedarvala ziemi o duzych

porvierzchniach. gd1'z straci n a tynr. Porviedzral je.;, 2e powl6rzy s ig sytuaoJ a ekononriczna z I 98 I roku (in tlacJa).

26 ll 2Ul9 roku - Michalinir- Snilo sig, 2e Lrvla rv Warszarvie r rvynajgla 2 poko.jorve nrieszkanie. W Warszarvie spotkala

kobietg. kl0ra rniaia du rvvntiigcra lokal pod dzralalnoi('gr-rspotlarczil. Ta kobieta bardzo czegoS zaz&olcila Michalinie, a

Michalina zastana\^,iala srg czcgo, gdyz byla lv gorszeJ sytuacli bytowej niz ta kobieta. Rzeczywisto6i tego snu byla w

Kraliorvie. Mrchalina przcrvidule, ze bgdeie zmiana ustroju w Polsce w ten spos6b, 2e bgdzie ,,Monarchia" ze stolicq Polski w

Krakorvie Zamiast Prezydenta RP bgdzie Monarcha, kt6ry bgdzie bezpartyjny (niezale2ny), kt6ry przejmie obowiqzki

Prezydenla Polsk.i i hgdz.ie sta0 na strazy Konstytucji i praworzqdnoSci w Polsce. Natomiast, siedzibq Stolicy Apostolskiej

bgdzie r6wniez Krakdn,. a pierwsze sybory papie2o odbgdq sig w Licheniu.

28 1 I 2019 roku - Michalinic Snilo sig, ze jechala pociqgiem z Magdalenq ijeszoze z jak43 osobq. Cdy wysiadly z pociqgu, to

przvlqczyh srg do nir:lr 2 nrQzcz.yzn z karabrnami. Michalina I lvlagdalena szla pod 9619 az do szczylu tej 96ry. Pogoda byla

listopadorva bcz inicgu .lcdcn z t\ch nlgzcrvzn, to b),1) dzj.rllrcz politvczny. Mjchalina i Magdalena wiedziaiy, Ze jak wyjdq

nt szcl) I gor\, to z(rs(ar!4 ./.0str/.clone

I l2 ?()19 roku - Mtchalrruc snrl srg srl' Mrkolal oraz nlorze na kl0rvrrr byll'rnale dlervnrarre lodeczki. ktOre *.czg5ci byl1,

z;rbuckru rure drcrvn:anvrnr tlonrkarnr (tirkrc rrralc Arki Noego). Michalina zrozumiala, Ze Polska bqdzre wprowadzac

rrchorlz-cow z lzracla

Sw'iadcctu,a t),ch trzech kobict obrazujq s,izjg,Apokatipsy (rv. Jana oraz dopelnienie wizji

kobiely przckazu.lq swoje proroctrva tvszys(kim narodom iv celu z.arvarcia poko1u na calym Swiecie

rr,rslanc dcr Kurii Biskupiel rv Krakorvre

l[[ tajenrnicy tatimskiej. Tc trzy

Materialy inftrrmacyjne zostaly

Renota Sutor


