Polsko, obudź się wreszcie i powstań do walki,
bo żyjesz w niewoli gorszej od carskiej, pruskiej i cesarskiej,
skuta duchowymi kajdanami.

Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
ul. Gołaśka 10/8, 30-619 Kraków,
tel. 012 285 60 98, e-mail: referendum@op.pl
Drodzy Rodacy!
Tylko wspólnym wysiłkiem zdołamy zebrać wymaganą liczbę głosów poparcia (500 tys.) dla naszej
inicjatywy referendalnej i uświadomić nasze społeczeństwo o wadze tego wydarzenia. Stawką jest albo dalsze nasze narodowe życie w okowach demonicznej socliberalnej ideologii, albo wolność, miłość i sprawiedliwość ewangeliczna w naszej Ojczyźnie pod berłem Jezusa Króla Polski. By to mogło nastąpić, trzeba
w pierwszym rzędzie podjąć trud bezkompromisowych działań na rzecz wnioskowanych spraw w zamierzonym referendum, bo nie można „złożyć broni”, dopóki Pan Jezus nie zostanie ogłoszony Królem Polski.
Sięgnęliśmy tym razem po środek, który gwarantuje obywatelom Konstytucja i Ustawa państwowa
o referendach. Świadomi jesteśmy, żę występując do Sejmu RP, możemy ubiegać się tylko o akt czysto świecki o charakterze kulturowo-historycznym, ale i tak jest on wielkiej wagi. Ważną przy tym rzeczą jest, że
w czasie akcji zbierania głosów poparcia jesteśmy chronieni przez prawo, które gwarantuje obywatelom swobodę działania w tym względzie. Dlatego akcja ma charakter prawny i jest legalnie przeprowadzana. Nie jest
zatem działalnością religijną, podpadającą pod kompetencje Episkopatu – tak więc i z tej strony nie powinny
pojawić się trudności. Prosimy tylko pamiętać, że nie chodzi tu o Intronizację, o akt religijny, tylko o akt
prawny, świecki. Kłopoty skądinąd mogą zaistnieć, jeśli znajdą się ludzie, którzy przeciw tej akcji będą podejmować pozaprawne kroki. O takich działaniach prosimy niezwłocznie informować Komitet Referendalny
(powołany przez twórców Inicjatywy obywatelskiej) na podany na listach adres.
Na kogo możemy liczyć w tej akcji? Liczymy przede wszystkim na osoby, które świadomie chronią
się pod płaszcz Maryi, Królowej Polski i są gotowe razem z Nią stanąć do duchowej walki w obronie Polski
Chrystusowej. Jeśli jesteś taką osobą, zapraszamy Cię do współdziałania z nami przy zbieraniu podpisów na
załączonych listach poparcia. Podamy kilka obowiązujących zasad współpracy:
1. Komplety referendalne składają się z list poparcia (każda ma 15 rubryk) oraz z dołączonych do niej
15 pism o nazwie Inicjatywa obywatelska. Chodzi o to, by osoba zbierająca podpisy mogła wręczyć to
pismo każdej osobie udzielającej poparcia. Informacje w nim zawarte muszą dotrzeć do świadomości
możliwie największej ilości osób. Działalność tę traktujemy jako wielką akcję uświadamiającą.
2. Jeśli listę poparcia podpisuje małżeństwo lub więcej członków jednej rodziny, wręczamy im tylko jedno
pismo Inicjatywa obywatelska. Zaoszczędzone w ten sposób pisma należy rozdać lub rozesłać w inne
miejsca Polski osobom, które według Waszego przekonania samodzielnie podejmą akcję zbierania na
listach głosów poparcia.
3. Osoba, która otrzymała już od nas komplety referendalne, może prosić o następne po odesłaniu nam wypełnionej(nych) listy poparcia. Wszystkie wypełnione listy powinny zawierać u dołu dane osoby, która
zbierała głosy poparcia. Zabezpiecza to naszą akcję przed działaniami złośliwymi lub fałszerskimi.
4. Przy pierwszym kontakcie z nami można zamówić nie więcej niż trzy komplety referendalne. Przy planowaniu akcji zbierania podpisów na większą skalę potrzebne ilości kompletów referendalnych należy
uzgodnić z nami telefonicznie.
5. Podczas naszych akcji nie rozdajemy żadnych innych materiałów i nie podejmujemy dyskusji politycznych, które przeważnie ludzi dzielą. Naszym zadaniem jest zjednywać innych dla tej sprawy.
6. Prosimy Was bardzo o zachęcanie innych prawych ludzi do podjęcia akcji zbierania głosów poparcia. Komplety referendalne przekazujemy bezpłatnie. Odradzamy ich kserowanie z uwagi na koszty
i na obniżoną jakość kserowanych materiałów.
7. Zamierzone dzieło wielokrotnie przerasta nasze możliwości finansowe. Dlatego ustanawiamy Fundusz
patriotyczny w całości przeznaczony na jego realizację. Osoby będące w stanie zasilić ten fundusz prosimy o dokonywanie wpłat na podany poniżej numer konta z dopiskiem: „wsparcie finansowe”.
Drodzy Rodacy! Stajemy do walki w obronie Polski, wiary i własnej przyszłości. Zaufajcie całkowicie Bogu
i okażcie się w przeciwnościach mężni jak minione bohaterskie pokolenia Białego Orła. Bóg da zwycięstwo
i Polska zmartwychwstanie do życia na chwałę swego Króla. Będzie to zarazem prawdziwy tryumf Niepokalanego Serca naszej Matki.
Losy Polski i świata w naszych rękach! Tej walki nie możemy przegrać!
Zarząd Komitetu Referendalnego
Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
Wpłaty na Fundusz patriotyczny dokonywać na konto:
Stowarzyszenie „Róża”, ul. Do Wilgi 23, 30-419 Kraków,
konto nr: 88 1240 4504 1111 0000 4669 6643 (koniecznie z dopiskiem: „wsparcie finansowe”)

