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Rabka Zdlój, dnia 6 grudnia 2019 roku
ul, Rynek 88

34-700 Rabka Zdrój
e maiI: adWoki!sulol@gma1l,com
TEL: 57 5 36Ą 661

wszystkie Gminy Polviaty i Woiewódzawa

PETYcJA
W

intere§ie Publicznym wzakresie zmiany przepisów prawa miejscow€go

Dżia}njąc W imieniu własnym, na zasadżie ań, 2 ust, 1 ustatłry z dnia 11 ]ipca 2014 roku o peĘcjaclr, sk}ada]n

ninle;,, ąpen, j( u,rlP,P§,, p lb

l. o

l,,y

f i po

I lIJjq,

zmianę p.żepisóW prawa !ręi§!s!v3gs poprzez u§forzenie W każd€j Gtninie miejsca gdzie można

beżpłatnie zaparkować W.az z zazlaczeniem taldego mi€jsca

_

znakiem d.ogo!Ąynr parkingu z dopiskiem

bezpłatly, Uważam, że w każdej Cninie powinny być utworżone lakie parkingi, po to aby turysta albo
mjeszkaniec daDej cnliny mó8ł sobie spokojni€ zostawić samochód j żwied?ać mi35ro 1ub Załalwjać różne
sprubT, Postuluje róWnież, aby przed Sądatni, Gminami, stalostwamj, Urżędani

shrbowyni i innymi

urżędami publicżnymi były parkjngi beżpłatne,

2,

o poparcie w fornlie uchwały skie.owanej do Konl'erencji Eljskopatu Polski nojej peq,cii łysłanejdo
Konlelencji Epislopatu Polski o dokonanie pe}nej lntronjżacji Jeżusa Chrysrusa na Króla Polski, gdyż spmwa
naszcjwióry nie może nas nie obchodzić,

a

żlvłaszczadzjelić, Wtyn miejscu pragnę pźypomnieć słowa św

]ana Pawła Il Wygłoszone W dniu 29 czertca 2004loku podczas urocuyslości Ś\łiętych Apostołów Piolra

i

PaWła,

tj.

,,Ut

łnl1n sint!Z tego właśnieu,rnika nasze zabowiązanie dążeh|a do jeLlności

-

jest ono

jakieśnieokreślone dobrosq|iedzkie stosunki,

adpowiedzią na gorące pragnienie Chrystusa, Nie chodzi fu

a

lecz o nierozerwalną lyięźwiary teologalnej, ze względu na

kńrq naszvm przeznaczeniem nie icrt p4Łi!!,

lecz komunia'.

W tynl miejscu lłylaźamżgodę na umieszcz€nie

mo ch Ww

d

lnj ch osoboWyc

r

nJ §toln e ntemerowej

Z po\Ą,ażaniem

adw mgr lic, kościelny - Ren ala Sutor

0tżynrują:

-

Adresaci W formie e-maj]

Rabka-Zdrój, dnia 27 listopada 2019 roku
Rynek 8B
34-700 Rabka-Zd.ój

ut,

e-mail: ad!r,okatsulo.@ gl!a!4a]!1
TEL| 575 364 664

Konferencia Episkopatu Polski
ut, kard, stefana Wyszyńskie8o 6
01-015 WaIszawa

PETYClA
w żakresie dokonania pełneiIntronizacji ]ezusa chrystusa na Króla Polski

wedtug zaleceń Rozalii Celakównei
Działając W nnieniu Własnym, jako adwokat śWjecki,absolwellt srudiów pralva kanonicunego, student

studióW doktolanckich na Wydziale teologicznym Uniwers}tetu Papieskiego im, ]ana PaWła lI w Krakowie,

niniejszyposrulujĘodokonaniepehejIntlonizacjiJezusaChrystusal1aKrólaPo]skiwed}ugzaleceriRozalji
celakównej.
W dniu 24 listopada 2019 roku uczestniczyłam We m§zy śWięrej W Krakowje ui Ła8i,Wnikach, Podczas

d.ogi krzyżowej doś,lviadczyłan, jak dla nnie

j

d]a mojej rodzjny ofaż innych pąrnikóW uroczystości

niezrou umiałej s},tuacji, tzn, gdy Wychodziłam z Kap]icy Wiecżystej Adoracji grupa pątników

pźekrzykiwała się

które obchody lntronizacyjne Jezusa Chrystusa na Kró]a Polski są wazne, czy te Z dnia 24 listopada 2019 roku,

czy le z dnia 23 listopada 2019 roku na Błoniach w Krakorvie, Wię]§zośćpątników i ja również byLiśnry
żsu oko\\,ani

dlaczego W Koście]e kalolickim są spory i podziab, skoro wierzymy lv tego Sanego Jezusa cłrrystusa,

lako osoba ivierząca pra8nę przypomnieć, źe w okresie konunizmu kościółb],ł zjednoczony, a władze
kościelneirroniły r!iary katolickiej nawei kosztem własnego życia 0erzy Popieuszko), cŻy Wolnościlkard, b},
stefan Wyszyński.), ]ak Wieny owocami polskiego zjednoczenia Kościołabył historyczny uyból Karola Woityły
na Biskupa Rrymu i z liana ustroju , Polsce, króra by}a początkiern fa]i zmian ustrojowych W Eulopie, W tym

dniujakŻaLLważyłamKościółwPolscejestpodzie]onyilriematakiejpełnejjednościjak3O1attemu'Narolliiasl'
ivierni kaiolicy czują się zagubjeni ipot.zebirją dobrego pasrerza, który będzie slrże8łswoJej owczarnL i n
dópltści do lnanipulacji, czy pódziału Kościola, która jest cel€m

e

dla zewnęrrznych ideologii Z którą Kościół

obecnie się zmaga (np, LGBT], ]ak pokazuje historia Polski skutki pódżiału są lragilzne, d]at€go

nawo}uję do

pojednaDia Kościołaoraz do dokonanja pełnej lntroniżacji ]ezusa chrystusa Da Króla Potskj według zaleceń

Rozalii celakóWnej, którezażegnawszelkiesporywKościele,
Wzałączeniu przedkładam swój arrykuł dotyczący wizji 3 osób, które przekaza]y mico będzi€ sję działo
w Po]sce ina ŚWieciejeślj nie dojdzie do pełnej lntronizacji jczu§a chrystusa na Kró]a Po]slri,

Wtym miejscu bardzo prosżę o odpo\{i€dz

Da

njniejszą peqlcję
Z

otizymuią:
Adresatw lormie e mail

poważanjem

pror|clło dlą
iedh1 g

i

polski

'lialo i M a gda Id!

l[ali i, M ich a l i,l!

Piszą. o lPy§ż]oni Śviala i Polski posłużylan się proroci*,en tPech kobiel, a niaiowici€

Malii, Micnahry i l1agdalenl

]ednazLychosób.tjl\,licha]in!zaninrotlzyńabdarjasnovidzcnaUs}}sŻ.hlovo,.pĘyjmjj..odlegostowad]ani.jvszyslnosĘ
za.zęlo Wj7ję trzec]r kobiel dotycżą Apokal]p5y ś\,Jafu ora7 lll t lemnicy fatijnskjej, w nilriejszym allykule opis,e najlłaŻiicjsze
iżje tyclr ].obi.r, asą one następUj..e

rok

pażdziemik 2018
]

Michalinie śnilo się, że obecnl prczydent

Polski

Pan AndEej

agi.uonskinr R (JakoNic j akiśpźcdmiot ż pńWa karncgo w tym ś.icM]drahra

hBk

Du'a wyk]adał na Unjwesytecie
udżjałw §

ń *yk]adzie i widziaŁ,

jak obecny Preżydenl Andżej Duda psnz}l śĘna iią ib}ł w z]ym humolzc, iak jakby nie pc}ni]już nńkcjiPrczydenia RP
ljsioladlgru.lżien 20]8 rok _ śni]jej sĘ obcor! piefuier Po]sLi Pm Maleusz ]Vloralvi.cki, MichaLina lć.hala ia spotlmie ż
iakilnś mężczyzna. x gdy sjadła

lży okląg!nr

slo]e.1o Pojawll nę P.D Ple]nier iuatelsż Mońwjeck!,

doc7ckać. g{]yż sPóżn]]a się oD. 20 min, tal jakby g!!nt

llti] śięńu po |ogami Bi.dżo chcjn]

polozumie.ie
siycżeń żol9 nk

śnilasię jcj Nhrk. Boża, któm

Słle.ołaDe onebyly
lednlJn 7 papicży,

-

kNicci.ń
gnfulacJ€,

2019

kU

tżybila

kó,/

2 białe lćżc, które

bylr ńwne

ł

sw€.j

nje ffóg] sĘ jć]

Fodpisać ze nną

wielkośc] i piękności,

staFńu ńiasfu (watyLar), Z tego Jru Mlćhalha zrózuń]iia, że 2a D rami wat}kalu coś śaniesięż

tzljeden ż nich unuze, Rył to okNs wose.iy (mażec cżclwicc),wtynśn]enicb}toz.zńaczolc,klóĄ"
śni]sj. jcj - Pan Prezes PlS{l _ Jnńsła§, Kaczyńskl, któt} Pocllowa] Nłlchallnę w Ękę

bhĘ kR.tkę. gdżie wsż!,iko bylo

Pokazai.re]

śarsżego,siq,.go nręźcżyznę, który zlpfuladzi] go

o nicj napisane, Zaninr

!!

doslll śięz nią na.ozńorvę pollosil

Ioanos,ę ż tvlicha]jną Po

ilozlrlłial ż ptaka]ni i dEełańi,

poszedl Dxlodwórko

Z tego

9

i skldd!]jc]

lcl

o

Ponoc

rożmowie Pan hrostaw Kaczyiskr

Michahr. wlwnioskowała. że s polzc l,ku (jsieni,-

zińo$ ej), gd7ie Sżyb]io się ścieńiia Pn. JiroślawKacżyńskj z.chon]F na choLobę psyclrjczną, . jego pańm pódżieli się na
kilia cz§ści (hzy lub cńe.y), J lyń samynr ]v Pohce będą wcześii.jsżewlbory iwygla takie Ugrupo\lanic politycde, łiórc
będzie kJze} jć lridy.ję dMeś.jjdiską.

-

\łionra 2019 rotu Michalina mia]a śen,łlól} się s|rawdżil. Śn]] sięlcj, żob}ła w cieŃniej $]i

ibylilrln

oauczłciele z.Je]

odpowjćaż]ahjej, żc PieNsZe] francUskiego, ! p,tcjn
j. sloskicgo, Po tynr lnie IVlaria §yhta srzą.ą wodę, Byi lo syńboLslalcnla 5i§ Koś.iołcłe tlancii Z ko]ej $c włosżech
będżie coś się dzialo ż§Tdą l,lichalina nliała icż sen o poeodzk (!uty2ol9.ok!), sni]oje] s!ę. że roanal]anr z svoinr titą i
llceum,

P}uli się akjclo języla n!

sję ucztć, tojedna

nRl.zyd€lka

posiedzialadoliego,.tatospójrż,!nlsjcst20stoP.ataln10*opni".ojcićcodpoEied7jałjej,że,,ie40łopni(eżdo]d7ic
do naJ' i

-

kk ież b)ło, w Polsce

b}]y upal,} i

ńżnic. tcmperdtur, kóre powodoBaly, ż. w niekńr}ch nclsach by]l

trąb)

lato20L9rokśnjlosĘjcj,żcjechaIapociągiem(byl.c]e.wPolsce)lby}końun]kit,żcsdzEś..śY,iccicbrłal.kZblojny,
Lu|zie panikovll], a MicnJliń! byla s!oko]Lr., gd!ż *, Polsce nic śięnje nanie. W Polsce są surorv,c n! któIych zależy
]zra.jowi i ADErfce Póliocnęl. w żiefui były 8wńz.]y, Śiilo sĘ ]e], żc musiala rxzeń z Nlagdaleną op!ścić zienię
nxtopo]ską, edyż ie

t.rny ndeżab

do

łdół, MĘd.lena §tn.ił!

swoją kanienicę,

tle d.st?la odszkodo\ank

lieruchomośćMjchahra leż strac|ła d.bFek rodziMy, Ma8dalem ża]jla się \lichalinje, żc nie nT gdzi.
żajęlicaĘ Małololskę (najważniclVy

dIa njch był Klakóq,),

Takjakby żajęlic.lą cześćtr,Ńnod ą

'njcszkaÓ,

a żięią
gdyŻ onj

lólśii, Mkhalinie śiilsĘ

ró,nież nr}olty nrężcżyzta, co nrj!ł kolczyk P lchu (półisjężyo, klóry by] agenlen (kióry.hcia} aby Michalii! puęsz]a do

żc, Jł,rc n chł 1noż!ć 2 ,in ]"d:nrr, b i lał MaśLlaleĄu sl|d.i ka ]ie,xę, a \f, juk ,n.ie literę M
ńnsr,, rdzi. ah.Lnia diube] hfui dóbtdho,: " N^ele |,'richa]jń! znatazła się we Wrocla§'nl
llh,ri, la Ńhiesane

niego) i poi,iedżiałjej,
nd

i rozmalviała z nnodym

żc,..o z tcg.

że wygTa] wybo* §amoEqdowe,

opuścić §wój nrąd
Do},ej

^fól?.ie

(]5,45 al) nręż.zrżnąnijplawdopodobniej byl

łlaltży Z

]

to

j.k fiuli t.mż ltbo ]ię

bunni\rż nri.sm v!oc]a},ia, klóry poq,icdzńtjej,
podpo.ż+lko\,!ć jlkicmuśZ{ierzchnjko§r i]bo

plżejśćdo innego nri.śleczk., gdyż woh sam rządżić tyn nriasLecżkicn] aniżeli byi podpoźądłowanyd

lego

slu Mi.lralina ż.ożuD]a]a, ż. będzie podzial sanoLżądó*,

]ub podpo,ządkowanie

Mmolządów *y^żcj

lvhdży {plzez jakąś Uśawę).Nlichalnra }ridziala też zagl!ż.nie, że uaclród Polski nroże być lod wp]yiveD niemicckinr lub

zmieyklly

pl2ez ]udiośćnEniecką. To jcst

lla.o[ane

-laro2o]9rok!N,lictrlllnieśnilomisię.ó{ni.ż'żcbyl.znrńjłdplonitycŻnąuszcjtal{i.l!kobjetę.jakoiłlDaczx.aby

ża}uzeć p.kój i teD pokó] 7awalła (by] to baj .fubsk], sdyż w okńie niała zanrotlowann klatkę, tak aby Jnqż,żyźn]j,] nie
rvidzieLi), Ten pokójb}ł koniec7ny dla dlbra Polski,

anawctE|ropy

\!k\'letrn]2ol9rok!Mich.linazlczęlasięnodliinaŻiclonymóżali.uigd}od.rawia]aczqśćlroleŚńąlóżanc!,io
dośviadc4łaczł\tkińękiiański.j,żn'ticmog]adokolicaŻńó§ićtegoróż.rici,gdyżni.moghdobEeodd'".chaćlbyl.cała
spocona, a Ponxdlo

lzi*]la oraz ]ni.la,.cienDo pźed oczami". Musixta zróbić pźenvę ia lnkcie odmawiania różańc!, Ten rÓża.iec

obccnieznljdu]e§jęłwado\Yicach.gdyżNl]chalina]vŚpó]niezMarią1!0eozosta{'i]y.DlaMichatiny.Mar]jiMagdaenyby]1o

p.cziiekpi.]gŹ}tekśLadaniśv'JinaP3§]aII'wcza§jeprel§rylntidoGdaliskaróżanic.lozvdlilj.jsi§ib]'ltoŻnak,żec7§ść
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