Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: adwokatsutor@gmail.com
TEL: 575 364 664

Rabka-Zdrój, dnia 6 grudnia 2019 roku

Wszystkie Gminy Powiaty i Województwa

PETYCJA
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam
niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję:

1.

o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem
bezpłatny. Uważam, że w każdej Gminie powinny być utworzone takie parkingi, po to aby turysta albo
mieszkaniec danej Gminy mógł sobie spokojnie zostawić samochód i zwiedzać miasto lub załatwiać różne
sprawy. Postuluje również, aby przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi
urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne.

2.

o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do
Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdyż sprawa
naszej wiary nie może nas nie obchodzić, a zwłaszcza dzielić. W tym miejscu pragnę przypomnieć słowa św.

Jana Pawła II wygłoszone w dniu 29 czerwca 2004 roku podczas uroczystości Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, tj. „Ut unum sint! Z tego właśnie wynika nasze zobowiązanie dążenia do jedności — jest ono
odpowiedzią na gorące pragnienie Chrystusa. Nie chodzi tu o jakieś nieokreślone dobrosąsiedzkie stosunki,
lecz o nierozerwalną więź wiary teologalnej, ze względu na którą naszym przeznaczeniem nie jest podział,
lecz komunia”.

W tym miejscu wyrażam zgodę na umieszczenie moich ww danych osobowych na stornie internetowej.

Z poważaniem
adw. mgr lic. kościelny - Renata Sutor

Otrzymują:

– Adresaci w formie e-mail
– Aa

Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: adwokatsutor@gmail.com
TEL: 575 364 664

Rabka-Zdrój, dnia 27 listopada 2019 roku

Konferencja Episkopatu Polski
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

PETYCJA
w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
według zaleceń Rozalii Celakównej

Działając w imieniu własnym, jako adwokat świecki, absolwent studiów prawa kanonicznego, student
studiów doktoranckich na wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie,
niniejszym postuluję o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii
Celakównej.
W dniu 24 listopada 2019 roku uczestniczyłam we mszy świętej w Krakowie w Łagiewnikach. Podczas
drogi krzyżowej doświadczyłam, jak dla mnie i dla mojej rodziny oraz innych pątników uroczystości
niezrozumiałej sytuacji, tzn. gdy wychodziłam z Kaplicy Wieczystej Adoracji grupa pątników przekrzykiwała się
które obchody Intronizacyjne Jezusa Chrystusa na Króla Polski są ważne, czy te z dnia 24 listopada 2019 roku,
czy te z dnia 23 listopada 2019 roku na Błoniach w Krakowie. Większość pątników i ja również byliśmy
zszokowani dlaczego w Kościele katolickim są spory i podziały, skoro wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa.
Jako osoba wierząca pragnę przypomnieć, że w okresie komunizmu Kościół był zjednoczony, a władze
kościelne broniły wiary katolickiej nawet kosztem własnego życia (Jerzy Popieuszko), czy wolności (kard. bł.
Stefan Wyszyński). Jak wiemy owocami polskiego zjednoczenia Kościoła był historyczny wybór Karola Wojtyły
na Biskupa Rzymu i zmiana ustroju w Polsce, która była początkiem fali zmian ustrojowych w Europie. W tym
dniu jak zauważyłam Kościół w Polsce jest podzielony i nie ma takiej pełnej jedności jak 30 lat temu. Natomiast,
wierni katolicy czują się zagubieni i potrzebują dobrego pasterza, który będzie strzegł swojej owczarni i nie
dopuści do manipulacji, czy podziału Kościoła, która jest celem dla zewnętrznych ideologii z którą Kościół
obecnie się zmaga (np. LGBT). Jak pokazuje historia Polski skutki podziału są tragiczne, dlatego nawołuję do
pojednania Kościoła oraz do dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń
Rozalii Celakównej, które zażegna wszelkie spory w Kościele.
W załączeniu przedkładam swój artykuł dotyczący wizji 3 osób, które przekazały mi co będzie się działo
w Polsce i na Świecie jeśli nie dojdzie do pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
W tym miejscu bardzo proszę o odpowiedz na niniejszą petycję.
Z poważaniem
adw. Renata Sutor
Otrzymują:

− Adresat w formie e-mail
− Aa

