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Wykłady

Bp Roman Pindel

Boże panowanie w Biblii
W niniejszym wystąpieniu podejmujemy temat: Boże panowanie w Biblii. Wyjdziemy od zestawienia odpowiednich terminów odnoszących
się do władzy Boga nad światem. Zwrócimy uwagę na uwarunkowania
historyczne kolejnych wypowiedzi o Bożym panowaniu wobec narodu
wybranego i świata stworzonego, a następnie Jezusowe orędzie o królowaniu Boga. Wreszcie omówimy odniesienie tytułu królewskiego do
Chrystusa.
1. Kwestia terminologii
Sformułowanie „Boże panowanie” stanowi lepsze tłumaczenie greckiego basileia tou Theou, ale także trafniej oddaje całość wypowiedzi
Pisma świętego na ten temat niż rozpowszechnione w polskiej literaturze określenie „królestwo Boże”1. Tym bardziej, że w pismach Starego
Testamentu o wiele częściej występuje formuła „Jahwe króluje” (hebr.
Jahwe malak) niż „królestwo Boże” (malkuth Jahwe). Z tego już można
wnioskować, że lepiej mówić o akcie panowania Boga niż o jakimś Jego
1 Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, tł. J. Zychowicz, Kraków 1997, s. 109.
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królestwie ograniczonym pod względem terytorialnym2. Polskie tłumaczenie „królestwo Boże” może być bardziej stosowne w odniesieniu do
przyszłego panowania Boga, w odniesieniu do przemienionego stworzenia3.
Dla opisania panowania Boga, czy Chrystusa, autorzy biblijni używają różnych terminów, odnoszonych wcześniej do sprawowania władzy
przez królów, władców, czy książąt. Są to zarówno rzeczowniki, jak
i czasowniki, czy imiesłowy.
Termin król, odnoszony zarówno do ludzkiego władcy jak i do Boga, to
w hebrajskiej Biblii mélek, którego ekwiwalent grecki brzmi basileús (Ps
105, 20)4. Pojawia się także inne określenie, znów odnoszone do człowieka i do Boga, hebrajskie adón (Rdz 42, 30), które może być tłumaczone przez greckie kyrios (pan, władca) lub despotes (władca). Inny termin to moszel (władający), oddawane przez greckie árchon (Ps 105, 20).
Pojawiają się i inne rzeczownikowe określenia rządzących, raczej w odniesieniu do książąt, lub pomniejszych królów, jak hebrajskie naszi (Ez
12, 12) tłumaczone na grecki przez árchon (Ez 12, 12) lub hegoúmenos
(Ez 44, 3), czy sar, oznaczający zwykle księcia, oddane w greckim przez
árchon (Ps 68, 28)5.
Królestwo to malkuth (Lb 24, 7) lub mamlaka[h] (Lb 32, 33), które
w greckim brzmi basieleía, występujące z dookreśleniem tou Theou lub
tou ouranou, a więc Boga lub niebios. W pismach nowotestamentowych
owo królestwo Boże, lub lepiej panowanie Boże, występuje najczęściej
w ewangeliach synoptycznych, w Dziejach Apostolskich i Corpus Paulinum oraz w Apokalipsie6.

2   Por. A. P., Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki; [w:] Ewangelia o Królestwie, praca zbiorowa, (Scripture Lumen. Biblia i jej oddziaływanie), Lublin 2009, s. 7.
3   Por. H. Merklein, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft. Eine Skizze, (Stuttgarter Bibelstudien 111), Stuttgart 1989, s. 39.
4   Podajemy jedynie przykładowe wystąpienia danego terminu w Biblii hebrajskiej, czy greckiej.
5   Por. M. Wnuk, Jahwe Melek w świetle psałterza. Studium egzegetyczno-teologiczne, Kraków
1998, s. 29-30.
6   Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 108.
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Formy czasownikowe, które wyrażają ideę sprawowania władzy to
przede wszystkim hebrajski rdzeń mszl, greckie basileúo (królować), czy
hegéomai (przewodzić)7.
2. Dzieje ludu Bożego wpływają na rozumienie Bożego panowania
Na określenie Bożego panowania nad światem, ale także szczególnej
troski o naród wybrany Biblia używa terminów i zwrotów właściwych
dla opisu sprawowania władzy, w tym także troski, jakie są właściwe dla
danej epoki i środowiska w którym żyją Izraelici, prorocy i przywódcy
Izraela, czy w czasach nowotestamentowych, pasterze rodzącego się Kościoła.
a. Pasterz vs Król
Zapewne wcześniejsze określenie relacji Boga do narodu wybranego to
pasterz, późniejsze zaś to król, władca, panujący. Wszak patriarchowie
to nomadzi, którzy tylko okazyjnie mają sposobność spotkać się z rzeczywistością monarchii, królestwa, czy księstwa, głównie poznają sposób sprawowania władzy przez faraona, czy władców ościennych krajów
od Kanaanu do Międzyrzecza. Jeszcze później sami decydują o formie
sprawowania władzy wśród potomków Jakuba, odchodząc od niewydolnej pod względem politycznym i militarnym formy amfiktionii na
rzecz bardziej skutecznej, z królem na czele8. Podobnie zresztą ma się
sprawa ze znakiem obecności Boga pośród Jego ludu. Przez pewien czas,
już w Jerozolimie, władca ziemski zamieszkuje pałac, odpowiadający
aspiracji króla, gdy Bóg wciąż zamieszkuje w namiocie, przypominając
w ten sposób dawniejszy sposób zamieszkiwania Izraelitów. To ta dysproporcja jest ukazana jako przyczyna budowy pierwszej świątyni w Jerozolimie. Gdy jednak król Dawid mówi do proroka Natana: „Spójrz,

7 N
 ależy przy tym dodać, że jedyne określenie na osadzenie na tronie ethronizo, w całości
tekstów greckich przynależących do biblijnych kanonicznych i apokryficznych występuje jedynie w 4Mch 2, 21-22 w zdaniu: „Gdy Bóg stworzył człowieka, osadził w nim emocje (ta
pathe) i skłonności (ta ethe). Równocześnie jednak osadził na tronie rozum jako ich święty
zarządca (hegemón) pomiędzy zmysłami”.
8 P
 or. D. Dziadosz, Bóg królem Izraela. Biblijny model teokracji według Księgi Jozuego; [w:]
Królestwo Boże. Dar i nadzieja, red. K. Mielcarek, (Analecta Biblica Lubliniensia), Lublin
2009, s. 9.
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ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”
(2Sm 7, 2), to Bóg przez proroka Natana zapowiada budowę świątyni dopiero za jego syna, Salomona. Przez Natana Dawid słyszy Bożą zapowiedź:
Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków,
wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich
wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu
memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. (…) Przede Mną
dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie
utwierdzony na wieki” (2Sm 7, 12-13. 16).
O ile Izrael na zawsze porzuci namiot jako sposób wyrażania obecności
Boga pośród swego ludu, później odbudowując i przebudowując jedyną świątynię w Jerozolimie, o tyle zarówno w Starym jak i w Nowym
Testamencie, do Boga odnosi się tytuł Króla, Władcy, ale także wciąż
Pasterza. Tak w kategoriach troskliwego Pasterza o Bogu mówi Psalm
23. Autor Psalmu 27 prosi Boga o uratowanie narodu, wzywając Go
jako Pana, „mocy i tarczy”, „mocy zbawczej”, na końcu zaś jako Pasterza:
„Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, na
ręku nieś ich na wieki” (Ps 28, 9). Także w Mateuszowej Ewangelii, przywołany tekst proroka Micheasza, zapowiada, że to w Betlejem w Judei
narodzi się Mesjasz, określany jako „władca” (hegoúmenos) a zarazem
„pasterz”, a dokładniej „pasący” lud Izraela (Mt 2, 6).
Wreszcie, w Ewangelii św. Jana Jezus sam o sobie stwierdza: „Ja jestem
dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce” oraz: „Ja
jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce
(J 10, 11. 14-15).
b. Królujący nad całym światem, Pan dziejów i Wybawiciel
Tytuł królewski w Starym Testamencie odnoszony jest do Boga na wielu
miejscach, szczególnie w Księdze Psalmów, w której egzegeci wyodrębniają grupę pieśni, określaną jako „Psalmy królewskie”, a to ze względu na to, że w nich pojawia się wyznanie „Jahwe (jest) królem” (Jahwe
mélek)9. Jego łaskawych rządów doświadcza naród wybrany, wyznając
9 S ą to Psalmy 47; 93; 96; 97; 98; 99. Taką klasyfikację dał H. Gunkel w monografii zatytułowanej
„Pieśni o wstąpieniu Jahwe na tron” (Lieder von Jahwes Thronbesteinigung, Göttingen 1926).
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przy tym: „Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy” (Ps 47, 3-4).
Jego panowanie rozciąga się na wszystkie narody: „Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie” (Ps 47, 9). Nawet gdy
jego panowanie uznawane jest tylko w Izraelu, to On „jest Królem nad
wszystkimi bogami” (Ps 95, 3). To dlatego Izrael winien proklamować
poganom: „Jahwe jest Królem” (Ps 96, 10).
Bóg jedyny jest nie tylko Królem całej ziemi, ale pojedynczy Izraelita
może mówić „mój król” i spodziewać się wyzwolenia z opresji, jak to
wyraża Psalm 44: „Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem, który Jakubowi
zapewniałeś ocalenie. Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje” (Ps 44, 5-6).
Choć Jahwe jest królem Izraela, który troszczy się losy swojego ludu
(por. Ps 106, 47-48), to nie jest On pojmowany jako „plemienny król”
a jego panowanie nie może być pojmowane w kategoriach jakiejś idei
nacjonalistycznej. Tytuł królewski jest natomiast wyrazem wiary w Boga
jedynego, który jest ponad całym stworzeniem i (ewentualnymi) innymi
bogami10.
Bóg, który jest Królem wobec całego świata, jest panem dziejów, zaś
władcy największych mocarstw są wykonawcami Jego zamiarów. Tak
Cyrus, król perski, wypełnia Boże plany, gdy wydaje odpowiedni dekret,
na mocy którego Izraelici mogą powrócić do swojej ojczyzny. Jego wydanie kronikarz przedstawia w takich właśnie kategoriach:
Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha
Cyrusa, (…), tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie
państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować
Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między
wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»
(2Krn 36, 22-23).
Także Panem dziejów jest Bóg Izraela, zaś Cyrus wykonawcą Jego zamiarów, w słowach proroka Izajasza:

10 Por. H. Merklein, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, dz. cyt., s. 41.
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To Ja mówię Jeruzalem: ‘Będziesz zaludnione’, i miastom judzkim:
‘Będziecie odbudowane’. Ja podniosę je z ruin. To Ja mówię otchłani
wód: ‘Wyschnij!’ i wysuszam twoje rzeki. Ja mówię o Cyrusie: ‘Mój
pasterz’, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: ‘Niech cię odbudują!’, i do świątyni: ‘Wznieś się z fundamentów!’ (Iz 44, 26b-28).
Wreszcie ten sam prorok mówi wprost o tym władcy:
Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za
prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od
pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły» (Iz 45, 1).
Rozpad królestwa Izraela na dwa prowadzi do utraty niepodległości.
Brak własnego króla wiąże się z oczekiwaniem na eschatologiczne panowanie Boga, zapowiadane przez Izajasza (Iz 2, 1-4; 24, 21-23) i niektóre
psalmy (Ps 47; 93; 96-99). Narzędziem i realizatorem tego panowania
ma być potomek Dawida (por. Am 9, 11; Mi 5, 1-4; Iz 7, 14 i in.). Izraelici
oczekują więc Namaszczonego (Mesjasza, Króla) dla ogłoszenia i wprowadzenia królestwa Bożego. Do tych zapowiedzi, rozwijanych w okresie
międzytestamentowym, nawiąże Jezus z Nazaretu od początku swojego
nauczania (por. Mk 1, 14-17).
Zanim jednak wystąpi Jan Chrzciciel, by wskazać Baranka Bożego,
„który gładzi grzechy świata” (J 1, 29. 36), pojawi się niejeden fałszywy mesjasz, zyskując zrazu uznanie i wzbudzając nadzieję na przyjście
królestwa Dawidowego. Dwóch ludzi uzurpujących sobie tytuł mesjasza
wymienia Gamaliel w mowie, która powstrzymuje działania sanhedrynu przeciw apostołom:
Niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity,
a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął.
Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni (Dz 5, 36-37).
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c. Bóg i człowiek królem Izraela
Wpierw Izraelici uznają panowanie Boga nad sobą, określając Go Królem, dopiero później pojawia się monarchia i król sprawujący władzę
w narodzie wybranym. Wprowadzenie władzy królewskiej dokonuje się
za Samuela, gdy jego synowie mają być kolejnymi sędziami. Ich niegodne spełnianie tej funkcji zostaje opisane trzema nadużyciami: „szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo” (1Sm
8, 3). W tych okolicznościach cała starszyzna Izraela domaga się od Samuela: „Ustanów nad nami króla, aby nami rządził, jak to jest u innych
narodów” (8, 5). Dotychczasowa amfiktionia, rodzaj federacji plemion,
okazuje się niewydolna wobec zagrożeń militarnych ze strony państw
ościennych mających silną władzę królewską. Dostrzega się przy tym
w tekście biblijnym wyraźną niechęć autora do wprowadzenia tego typu
rządów, jakby chodziło o osłabienie władzy Boga, który jest uznawany
za króla Izraela11.
Samuel, przeciwny zmianom zostaje wpierw nakłoniony przez Boga, by
ustanowił w Izraelu króla. Bóg przy tym uświadamia mu stałą skłonność
Izraelitów w słowach:
Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie
odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia
dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują
i z tobą (1Sm 8, 7-8).
Równocześnie Bóg poleca Samuelowi: „tylko wyraźnie ich ostrzeż
i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować” (8, 9). Tym
„prawem króla” są prawa i przywileje władców ościennych krajów, które
staną się udziałem władcy Izraela, a co spowoduje zanik dotychczasowego egalitaryzmu w Izraelu. Samuel oznajmia ludowi:
Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych
będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego
rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządza11 Por. D. Dziadosz, Bóg królem Izraela, dz. cyt., s. 9-10.
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nia wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze
wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim
sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim
dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników,
niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie
wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha” (1 Sm 8, 11-18).
Lud domaga się jednak nadal władcy na wzór innych: „Nie, lecz król
będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz
król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny!” (1Sm 8, 19b-20).
W ten sposób, mimo wyznania „Jahwe jest królem”, istnieje monarchia
obejmująca dwanaście pokoleń Izraela, z ludzkim nosicielem tytułu
króla, następnie są już dwa królestwa, aż do ich upadku, wpierw Izraelskiego, a później Judzkiego.
Z władzą królewską Boga nad Izraelem wiąże się teokracja, a więc kierowanie się w życiu religijnym, ale także w życiu codziennym i społecznym
prawem religijnym. Jeżeli bowiem Bóg jest królem Izraela, to sprawuje
on swą władzę nad całym królestwem we wszystkimi dziedzinach życia12. W związku z tym pojawia się pytanie o sytuację i poddanie prawu
Bożemu tych, którzy zamieszkują ziemię Izraela, ale nie są wyznawcami
Jahwe. Raz po raz znajdujemy w księgach biblijnych potwierdzenie faktu, że cudzoziemcy pełnią różne funkcje w państwie13.
Na terenie Izraela prawo Boże obowiązuje wszystkich Izraelitów, o czym
przypomina fragment Kpł 17, 2-7. Jednakże w kolejnej partii tej księgi
zostają wymienione prawa, które obowiązują przybyszów (Kpł 17, 8-16).
Którzy nie należą do narodu wybranego, winni zachowywać część praw
dotyczących pokarmów, zwłaszcza zakaz spożywania krwi, czy padłych
lub rozszarpanych zwierząt. Do tych przepisów odwołuje się Apostoł Jakub a później postanowienia Soboru Jerozolimskiego, by określić zasady
obowiązujące chrześcijan pogańskiego pochodzenia, którzy przynależą
12 O
 różnym określaniu okresu teokracji w Izraelu. Por. D. Dziadosz, Bóg królem Izraela, dz.
cyt., s. 10-14.
13 Uriasz, Hetyta, mąż Batszeby (2Sm 11, 3), jeden z najdzielniejszych żołnierzy za panowania
Dawida. W otoczeniu Joaba jest Kuszyta, posłany do króla Dawida z wieścią o losie Absaloma (2Sm 18, 21), zaś Jeremiasz wymienia jeszcze innego Kuszytę, o imieniu Ebimelek,
występującego na dworze królewskim (Jr 38, 7).
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do wspólnoty złożonej także z chrześcijan żydowskiego pochodzenia
i zachowujących nadal przepisy Prawa. Dla takich wspólnot w Syrii
i Cylicji Jakub proponuje:
Ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających
się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi (Dz
15, 19-20).
Ta regulacja, obowiązująca zapewne przez pewien czas w Kościołach
Syrii i Cylicji (por. Dz 15, 23), pozwalała trwać w jednej wspólnocie
wierzących w Jezusa Mesjasza i Zbawiciela ludzi, którzy mieli różne podejście do przepisów Prawa14.
3. Orędzie Jezusa o panowaniu Bożym
Ewangelijna relacja z początku publicznej działalności Jezusa z Nazaretu rozpoczyna się od słów:
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest panowanie Boga.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do
nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi»
(Mk 1, 14-17).
G. Lohfink w swojej książce o Jezusie historycznym tytułuje jeden z jej
rozdziałów jako „Proklamowanie panowania Boga”15. Faktycznie bowiem treścią głoszonej przez Jezusa dobrej nowiny jest bliskość panowania Boga (basileía tou Theou), a więc niezwykły moment zbawczy (kairós)16, w którym bliskość owego panowania Boga nie jest terytorialna,
czy polityczna, ani nawet tylko czasowa, ale przede wszystkim „rzeczowa”, bo oto „tuż” jest radykalna zmiana sytuacji Izraela przez działanie
14 Próba rekonstrukcji wydarzeń ukazanych w Dz 15 oraz Ga 2 w: R. Pindel, To co z Ducha
Świętego. Egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu, Kraków 1997, s. 76-79.
15 Por. G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Kim był, czego chciał, tł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań
2012, s. 47.
16 Por. H. Merklein, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, dz. cyt., s. 51.
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zbawcze Boga17. Ta bliskość radykalnej nowości domaga się odpowiedzi
człowieka poprzez zmianę jego myślenia (metanoéo) i przyjęcia z wiarą
(pisteúo) panowania i działania zbawczego Boga (euaggélion), proklamowanego przez słowo i czyn Jezusa z Nazaretu18.
Właściwa postawa wobec nadchodzącego panowania Boga obejmuje
tak zmianę myślenia, jak i wiarę w treść i rzeczywistość królestwa. Jezus
więc będzie głosił pełne miłosierdzia panowanie Ojca, potwierdzał jego
charakter przez znaki (uzdrowienia chorych, przebaczenie grzechów,
egzorcyzmy, przywracanie do życia), ale także przez szczególne zwrócenie się do ubogich, grzeszników i zagubionych19.
Głosząc bliskość panowania Boga (Mk 1, 15), Jezus wybiera równocześnie osoby, które z Nim i po Nim będą wzywać do przemiany myślenia
i wiary w dobrą nowinę (Mk 1, 16-17). Tym pierwszym głosicielom dobrej nowiny przypisana jest szczególna rola podczas powtórnego przyjścia Chrystusa i pełnego objawienie panowania Boga. Wybrani przez
Jezusa apostołowie słyszą więc uroczystą zapowiedź:
Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy
zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń
Izraela (Mt 19, 28)20.
Proklamowanie bliskości panowania Bożego przez Jezusa kontynuują
Apostołowie głosząc Ewangelię, której centrum stanowi zbawienie w Jezusie przez wiarę. W domu Korneliusza w Cezarei Nadmorskiej, Piotr
ukazuje przejście od głoszenia królestwa Bożego przez Jezusa do apostolskiego proklamowania zbawienia poganom:
[Bóg] Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo

17
18
19
20
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Por. H. Merklein, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, dz. cyt., s. 57.
Por. G. Lohfink, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 56 nn.
Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, s. 120-121.
W
 podobny sposób Paweł wiąże pojednanie z Bogiem przez Jezusa z ustanowieniem
„urzędu jednania” (kapłaństwa apostolskiego), trzykrotnie powtarzając to powiązanie
w 2Kor 5, 18-20. Por. G. Greshake, Być kapłanem. Teologia i duchowość urzędu kapłańskiego,
tł. K. Wójtowicz, Wrocław 1983, s. 36-37.

w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go
trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam,
wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi
i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez
Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów (Dz 10, 36-43).
Sprawa królestwa Bożego jest najważniejsza dla Jezusa, na co wskazuje
główny temat przypowieści ewangelijnej, którym jest panowanie Boga21.
W ten sposób starotestamentowa „idea biblijna królowania Jahwe otrzymała w nauczaniu Chrystusa swój kształt definitywny, stając się jednym
z synonimów zbawienia człowieka”22. Czyny mocy dokonywane przez
Jezusa stanowią zaś uwiarygodnienie roszczeń Jezusa a zarazem znak,
że faktycznie panowanie Boże wkracza z całą mocą. Wyrażają to wprost
słowa Jezusa: „A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie
przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11, 20).
Proklamowanie panowania Boga odnosi się z jednej strony do czasu nauczania i znaków Jezusa, ale zarazem do przyszłości. To ostatnie odniesienie wyraża się najdobitniej w Modlitwie Pańskiej, gdy na początku
tej programowej modlitwy uczniów Jezusa znajduje się prośba „przyjdź
królestwo Twoje” (Mt 6, 10; Łk 11, 2). Wyraża ona pragnienie, by panowanie Boże objawiło się poprzez jednorazowe ostateczne przyjście
zbawcze Boga23. Kolejne wezwanie „bądź wola Twoja jako w niebie tak
i na ziemi” wyraża nie tylko prośbę o wyzwolenie od zła, śmierci i szatana, ale także o poddanie wszystkiego władzy Ojca. W ten sposób chrześcijanie nie tylko oczekują, ale także starają się „przyspieszyć przyjście
dnia Bożego” (2P 3, 12).
21 Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 108.
22 A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Kraków 1995, s. 199.
23 W
 ystępujący w wezwaniu czasownik eltheto (przyjdź) ma formę aorystu czasownika erchomai, co wskazuje na jednorazowe wydarzenie. Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 174.
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4. Jezusowe odniesienie do tytułu królewskiego
Jakie jest odniesienie Jezusa do władzy królewskiej, poznajemy z zapisu
ewangelii. Gdy chciano Go porwać i przemocą uczynić królem (poiéo
basiléa), „sam usunął się znów na górę”, jak relacjonuje Ewangelia Jana
(J 6, 15). O ile nie przyjmuje władzy królewskiej od nakarmionego za
darmo tłumu, o tyle potwierdza, że jest królem w czasie męki, gdy jest
przesłuchiwany przez Piłata. Zastrzega jednak przy tym, że Jego królestwo (basileía) nie jest z tego świata (ek tou kósmou toutou). Gdyby bowiem było podobne do innych królestw ziemskich, to Jego słudzy broniliby go, by nie został wydany na śmierć Żydom (J 18, 36). Na pytanie
Piłata: „A więc jesteś królem?”, Jezus odpowiada: „Tak, jestem królem”.
Jednak zaraz dodaje: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu” (J 18, 37). To ostatnie stwierdzenie wskazuje na to, że
panowanie Jezusa wyraża się w „świadczeniu o prawdzie”, zaś uznanie
tego panowania dokonuje się przez przyjęcie postawy „słuchania głosu
Jezusa”. To zaś zakłada indywidualny i przede wszystkim wewnętrzny
akt uznania Jezusowego królowania przez słuchanie i przyjęcie Jego
świadczenia o prawdzie.
W trakcie procesu i ogłaszania wyroku Piłat oznajmia wobec Żydów:
„Oto Król wasz” (J 18, 14). Jednakże to proklamowanie zostało zakrzyczane przez tłum, z deklaracją „Poza Cezarem nie mamy króla” (J 18, 15).
Nad głową ukrzyżowanego Jezusa wisi titulus damnationis a więc napis zawierający powód skazania: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” (J
19, 19)24. Jezusowa deklaracja wobec oskarżycieli i przedstawiciela Rzymu wskazuje, że Jezus świadomie dystansuje się od wykorzystywania
środków panowania właściwych dla ziemskiego królestwa a zakres jego
panowania nie pokrywa się z władzą króla, czy cesarza25.
Pozytywne wyjaśnienie odnośnie panowania Jezusa, aktu udzielenia
Mu władzy i jej charakteru znajdziemy w tych wypowiedziach Nowego
Testamentu, które należą do kluczowych w przedstawieniu zbawczego
działania Syna Bożego. Tak w odpowiedzi na groźby Sanhedrynu Piotr
24 J ednakże już w momencie dyktowania przez Piłata jego brzmienie zostało zakwestionowane.
Arcykapłańscy zwrócili się niego: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem
Królem Żydowskim” (J 18, 21).
25 Por. M. S. Wróbel, Studia z teologii Janowej, Tarnów 2009, s. 172.
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i Apostołowie odważnie wyznają, że Jezusa, który przez ludzi został
ukrzyżowany, Bóg wywyższył „na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów” (Dz 5, 31).
Owo „wywyższenie na prawicę” Boga oznacza „wzięcie do nieba – do
Bożej sfery bytowania, które dokonało się przez zmartwychwstanie26. Ta
swoista „intronizacja” Jezusa została wyrażona terminem hypsóo (wywyższać) zaś Jego władza określona dwoma terminami: archegós a więc
(Władca, Założyciel) oraz sotér (Zbawiciel). Połączenie obu tych tytułów
wraz z aktem „wywyższenia na prawicę” można oddać jednoznacznie
soteriologicznym określeniem statusu Chrystusa „doprowadzający do
ostatecznego zbawienia”27. Uznanie takiego panowania Chrystusa ze
strony człowieka zaczyna się od nawrócenia i od przyjęcia odpuszczenia
grzechów. Jest to darem, bo po to właśnie Bóg wywyższył Jezusa, „aby
dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów”. Owo nawrócenie
(metánoia) polega na zmianie myślenia i postępowania według zamysłu
Władcy i Zbawiciela.
Wprowadzającym na tron jest Bóg, jak to wyraża także kolejny tekst,
tym razem napisany przez Pawła do mieszkańców Filippi, a więc kolonii utworzonej dla rzymskich weteranów, czyli do adresatów dobrze
rozumiejących naturę i terminologię odnośnie władzy. Po wyliczeniu
kolejnych aktów uniżenia Jezusa (postać sługi, wcielenie, posłuszeństwo aż do śmierci krzyżowej), Apostoł wymienia prawomocne akty
wywyższenia:
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył (hyperypsóo) i darował
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM (kyrios) – ku chwale Boga
Ojca (Flp 2, 9-11).
Wskrzeszenie Jezusa, po skrajnym uniżeniu i po haniebnej śmierci na
krzyżu, stanowi akt wywyższenia ze strony Boga, który domaga się oddania czci przez wszystko, co istnieje (istoty niebieskie i ziemskie) oraz
wyznania słownie (eksomologéo) przez człowieka boskiej godności (kyrios) Jezusa Chrystusa.
26 Por. T. M. Dąbek, „Nawracajcie się”. Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice 1996, s. 195.
27 Por. A. Jankowski, Kerygmat w Kościele apostolskim. Nowotestamentowa teologia głoszenie
słowa Bożego, Częstochowa 1989, s. 68.
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5. Uznać panowanie Chrystusa, by osiągnąć zbawienie
Pierwsze w Dziejach Apostolskich wezwanie do uznania w Jezusie Pana
i Mesjasza zostało umieszczone w ramach pierwszego kerygmatu, jaki
został wygłoszony w dniu Zesłania Ducha Świętego. Istotne stwierdzenie Piotra brzmi: „tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg
i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2, 36). Słuchacze mają uwierzyć, że Jezus jest
zapowiadanym przez proroków Namaszczonym potomkiem Dawida
(Królem-Mesjaszem), a równocześnie Panem (tytułem Kyrios oddawano w greckim tłumaczeniu Biblii imię Jahwe)28. Dla osiągnięcia dóbr
obiecanego królestwa, jako warunek Piotr wskazuje nawrócenie (metanoéo) i przyjęcie chrztu w imię Jezusa (Dz 2, 38).
Wszak, gdy ewangelia przekracza granice judaizmu i wkracza w język
i mentalność grecką, wówczas kluczowe stwierdzenie kerygmatu brzmi:
„Jezus Panem”. Głosiciele ewangelii, idąc do pogan nie znających zapowiedzi dotyczących Mesjasza, wzywają do uznania w wierze, że Jezus
jest Panem (Kyrios), zapewniając, że w ten sposób będą zbawieni. Tak
czyni Paweł i Sylas w Filippi, mówiąc do strażnika więzienia: „Uwierz
(pisteúo) w Pana Jezusa a zbawisz (sózo) siebie i swój dom” (Dz 16, 31).
Ten akt wiary i uznania Jezusa za Zbawiciela i Pana (Grecy) lub Króla, czy Władcy (Żydzi) jest performatywny, bo sprawia zbawienie przez
wiarę. Najwyraźniej zapewnienie takiej zmiany statusu wierzącego daje
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian, gdy pisze:
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz (homologéo), że JEZUS JEST PANEM (Kyrios), i w sercu swoim uwierzysz (pisteúo), że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie (sózo). Bo sercem przyjęta wiara
(pisteúo) prowadzi do usprawiedliwienia (dikaiosyne), a wyznawanie
jej ustami (homologéo) – do zbawienia (soteria) (Rz 10, 9).
Najprostsze wyznanie panowania Jezusa spotkałem w gronie Żydów
mesjanicznych, gdzie napisane było jedynie Jeszua melek (Jezus król),
bez żadnego dookreślenia, nawet nie było „król Izraela”. Takie wyznanie
sprawia zbawienie, bo wyraża ono wiarę, że Jezus z Nazaretu jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, który miał przywrócić króle-

28 Por. T. M. Dąbek, „Nawracajcie się”. Metanoia w Nowym Testamencie, dz. cyt., s. 186.
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stwo Dawidowe. Wystarczy, że wypowiedzą, iż Jezus jest Królem, w sensie, tym zapowiadanym potomkiem Dawida.
W tej zaś perspektywie dookreślenie tytułu króla przez dodanie nazwy
terytorium, czy narodu, sprawia, że wyznanie typu „Jezus jest królem N”
przestaje mieć charakter soteriologiczny i nie sprawia zbawienia. Staje
się wręcz karykaturą podstawowego wyznania chrześcijańskiego.
Wyznanie typu „Jezus jest Panem i Mesjaszem” lub „Jezus jest Panem
i Zbawicielem” daje nadzieję na ostateczne zbawienie i na udział w pełni
zbawienia, które objawi się przy powtórnym przyjściu Chrystusa, kiedy
też okaże się On Panem, któremu nikt i nic nie może się przeciwstawić.
Zapowiada takie panowanie Paweł, gdy przywołuje świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa, które łączy z Jego eschatologicznym tryumfem
nad wszystkim co sprzeciwia się Bogu. Apostoł narodów zapewnia:
jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie (basileia) Bogu i Ojcu
i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. (…) A gdy już
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany
Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we
wszystkich (1Kor 15, 22-24. 28).
Do ostatecznego pokonania śmierci i zapanowania wiecznotrwałego
królestwa Bożego prowadzą cztery etapy, niekoniecznie chronologicznie przedstawione przez Apostoła: (1) zmartwychwstanie Chrystusa; (2) zmartwychwstanie przynależących do Chrystusa w dniu paruzji; (3) przekazanie panowania Bogu i Ojcu; (4) pokonanie „wszelkich
Zwierzchności, Władz i Mocy”29.

29 Por. M. Rosik, Rysy eschatologiczne Królestwa Bożego w Pawłowej nauce o zmartwychwstaniu
(1Kor 15, 1-58); [w:] Ewangelia o Królestwie, dz. cyt., s. 253.
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Bp Jacek Jezierski

Idea królowania Chrystusa w dziejach
Idea Chrystusa Króla, rozumienie Kościoła i królestwa Bożego posiadają swoją historię. Chrześcijanie od początku medytują nad tajemnicą
Chrystusa i Kościoła. Dotyczy to również tytułu „Chrystus Król”.
Arcybiskup Alfons Nossol zwraca uwagę na wielość obrazów Chrystusa,
które odkrywano w kolejnych epokach historii Kościoła. „Każda godzina historii przynosi pogłębione poznanie Chrystusa, każda epoka poznaje go inaczej, każdy okres poznaje go w nowy sposób. Nie przypadkiem więc Sobór Watykański II zwraca uwagę na obowiązek śledzenia
‘znaków czasu’. Abstrahując od wielowymiarowości biblijnego obrazu
Chrystusa można mówić – patrząc retrospektywnie – o Chrystusie Nauczycielu (Christos didaskalos) – pierwszych wieków, o Wszechwładcy
(Pantokratorze) – u schyłku świata antycznego, o Imperatorze – Kościoła romańskiego, o Mężu Boleści – okresu zaraz, pomorów i niepowodzeń wypraw krzyżowych oraz o Ukrzyżowanym – z czasów Reformacji.
Inne aspekty postaci Chrystusa eksponują, np. obrazy związane z kultem Serca Jezusa czy Chrystusa Króla. Ta wielkość przedstawień Jezusa
Chrystusa jest świadectwem żywej wiary teologów i wiernych, którym
Chrystus jawił się jako przynoszący wybawienie na miarę udręki czasu,
w którym wypadło im żyć. Aktualne zagrożenie, wymogi i nacisk chwili
27

odgrywały więc w kształtowaniu obrazu Chrystusa i związanych z nim
treści każdorazowo – decydującą rolę”30.
1. Obraz Jezusa Chrystusa według Ewangelistów
Dysponujemy jedną Ewangelią w czterech wersjach, które Kościół uznał
za kanoniczne i natchnione przez Bożego Ducha. Obraz Jezusa, który
odkrywamy w poszczególnych Ewangeliach uzupełnia się. Jezus występuje w nich jako nauczyciel, uzdrawiający i leczący, a więc jako lekarz
i terapeuta oraz jako cudotwórca. Przedstawia siebie jako Dobrego Pasterza.
Jezus cieszył się w pewnym okresie swojej działalności dużą popularnością. Pojawiała się myśl i dążenie, aby obwołać Go królem Izraela. Było
to dążenie patriotycznego środowiska Żydów, narodu podbitego wówczas przez Rzymian. Jezus nie przyzwolił na takie działania.
Jezus z Nazaretu uważał siebie za Syna Bożego i za posłanego przez Boga
Ojca na świat Mesjasza. Miał świadomość, że jest kimś większym niż
prorok, niż kapłani w świątyni w Jerozolimie, a także uczeni w Piśmie
(w Prawie, znawcy prawa Mojżeszowego, tzw. Tory).
Jezus określał siebie także starotestamentowym tytułem „Syn Człowieczy” (Dn 7). Był przekonany, iż jest w pełni człowiekiem. W związku
z tym przynależał do konkretnego narodu, tj. Izraela. Jezus wiedział, iż
jest człowiekiem dzięki Matce Maryi i że Bóg jest Jego Ojcem.
Jezus uczył zasad życia społecznego w perspektywie religijnej. Uczył życia w społeczności w perspektywie królestwa Bożego, które objawi się
w pełni po zakończeniu dziejów, wraz z kresem historii. Uczył, że kierowanie społecznością jest służbą. Nie może ograniczać i wyczerpywać się
w dominacji (hegemonia), w panowaniu nad innymi. Jezus mówił też
o sobie, że Syn Człowieczy przyszedł, „aby służyć i dać swoje życie na
okup za wielu” (Mt 20,28). Greckie „za wielu” posiada również znaczenie „za wszystkich”. Nie przyszedł dominować, ale aby w działaniu dla
największego dobra wszystkich stać się ich sługą i niewolnikiem. Tu jest
zrąb myśli Jezusa o Jego władzy w świecie.

30 A
 . Nossol, Teologia na usługach wiary, Opole 1978, s. 264.
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Jezus nauczał prawa Bożego „z mocą”, jako władzę mający, jako prawodawca, a nie jak uczeni w Piśmie, czyli komentatorzy Bożego Prawa
i jego egzegeci. On nie przyszedł, aby unieważnić Prawo Mojżeszowe
i nauczanie proroków, ale aby istotne nauczanie Starego Testamentu wypełnić, dopełnić, uwyraźnić. Uczynił to wiążąc ze sobą przykazanie miłości Boga i bliźniego, radykalizując je, akcentując pierwszeństwo tych
obu przykazań, wśród innych przykazań życia moralnego i religijnego.
Jezus nie stanął na czele żadnego ugrupowania politycznego swoich
czasów, a i żadnego nurtu w środowisku religijnym Izraela. Gromadził
wokół siebie uczniów. Zbierał rozproszone dzieci Boże. Zbierał wokół
Apostołów, na nowo, lud Boży. Tę społeczność, to zgromadzenie, to
zwołanie ludu – nazywamy Kościołem.
Jezus nie budował jednak systemu politycznego ani struktur władzy
państwowej. Nie zamierzał przejąć władzy politycznej nad Izraelem.
Nie był więc Mesjaszem politycznym, choć niektórzy współcześni tak
Go odbierali. Nie znaczy to wszakże, że był anarchistą. Przeciwnie, dostrzegał skomplikowanie sytuacji politycznej w Izraelu okupowanym
przez Rzymian. Ujawnił to, gdy na pytanie o płacenie podatków mówił:
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do
Boga” (Łk 20,25).
Charakterystyczne są szczegóły procesu i męki Jezusa: przesłuchań, pobytu w areszcie, wreszcie okoliczności Jego agonii. Rządzący Judeą namiestnik (prokurator) cezara Piłat, postawił Jezusowi pytanie: czy jest
królem. Piłata interesował społeczny i polityczny, a nie religijny wymiar
sprawy. Jezus udzielił mu odpowiedzi: Tak, jestem królem (J 18,37). Jezus wyjaśnił również specyfikę swojego królestwa: królestwo moje nie
jest z tego świata (J 18,36).
Ponieważ Jezus nie aspirował do roli politycznego władcy, dlatego nie
budował ani zaplecza politycznego, ani własnych sił zbrojnych. Uczył
bowiem o królestwie Boga Ojca. Znakami królewskości Jezusa, należącej do innego porządku aniżeli polityczny, stały się podczas Jego męki:
korona z cierni, płaszcz szkarłatny (narzucony na Jezusa dla Jego wyszydzenia) oraz trzcina zamiast berła31. Natomiast miejscem wywyższenia
Jezusa, Jego tronem, stał się krzyż, będący w starożytności szubienicą.
31 A
 dam Chmielowski (św. Brat Albert; zm.1916) namalował obraz Ecce Homo, który ukazuje
Jezusa wyszydzonego.
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Albert Chmielowski, Ecce Homo (1879)32

Nad ukrzyżowanym umieszczano, zgodnie ze zwyczajem, tablicę informacyjną
wskazującą na powód egzekucji, dającą
informację o rodzaju przestępstwa (titulus damnationis). W przypadku Jezusa napis brzmiał: Jezus Nazarejczyk
Król Żydów (19,19). Tekst napisu zredagował w imieniu administracji okupacyjnej sam Piłat. Środowisko świątynne
protestowało. Wiele osób należących do
tej grupy wskazywało, że na tablicy zna-

lazł się błąd, przekłamanie
a przynajmniej nieścisłość.
Twierdzili ono, że Jezus nie
był królem Żydów, ale usiłował być królem, a prawowita
władza polityczna należała
do cesarza rzymskiego. Dlatego żądano od prokuratora
uściślenia zapisu w formie:
To Jezus ogłaszał, że jest królem żydowskim, ale to było
tylko Jego subiektywne przekonanie. Piłat nie dokonał
jednak korekty napisu.
Całun turyński wraz z komputerową próbą
rekonstrukcji ciała Chrystusa33

32 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo_(obraz_Adama_Chmielowskiego)#/media/
File:ChmielowskiAdam.1881.EcceHomo.jpg
33 h
 ttp://www.blogmedia24.pl/node/31995
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2. Chrystus Apokalipsy – Władca wszechrzeczy (Pantokrator –
Ap 1,8), Salvator Mundi, Sędzia
Jezus Chrystus, władca królów ziemi (Ap 1,5), Król królów i Pan panów
(Ap 19,16), chwalebny, zwycięski, tronujący, eschatyczny jest ulubionym tematem mozaik i obrazów od IV wieku. A od XVI wieku Pantokrator znajduje się często w cyklu chrystologicznym ołtarzy kościołów
ewangelickich.
Wizja św. Jana na
wyspie Patmos dotyczy Syna Człowieczego , czyli
Jezusa Chrystusa.
Posiada on cechy
króla, kapłana oraz
sędziego.
Chrystusa Pantokratora
przedstawiano często siedzącego na
tronie lub na tęczy
wraz z mieczem –
„…z jego ust wychodził miecz obosieczny” (Ap 1,16).
Chrystus Pantokrator, Mozaika w San Apollinare Nouvo w Rawennie
(ok. 560, ujęcie całopostaciowe na tronie)34

3. Tytuły chrystologiczne Nowego Testamentu
Według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI najważniejszym z wielu tytułów chrystologicznych jest Syn Boży35.

34 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus#/media/File:Christus_Ravenna_Mosaic.jpg
35 Z
 ob. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. 1, Wyd. M. Kraków 2007, s. 292.
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4. Chrystus Król w myśli wczesnych Ojców Kościoła
W odniesieniu do Jezusa Chrystusa tytuł „Wielki Król” znajdujemy
w „Nauce Dwunastu Apostołów”, piśmie pochodzącym z przełomu
I i II w. – „…jestem Wielkim Królem – mówi Pan – a moje Imię będzie
czczone między narodami…”36.
Określenie „Chrystus Król” spotykamy w homilii przypisywanej pseudo-Makaremu: „Podobnie jak rolnik, zabierając się do pracy, bierze odpowiednie narzędzia i ubranie, tak i Chrystus Król, niebieski
i prawdziwy rolnik, przychodząc do spustoszonej przez wady ludzkości, przyjął ciało, wziął krzyż jakby narzędzie i uprawiał opuszczoną
duszę: wyrwał z niej ciernie i chwasty złych duchów (…) założył wspaniały ogród Ducha…”37.
5. Chrystus Kapłan i Dobry Pasterz
Sztuka chrześcijańska przedstawiała Chrystusa jako kapłana, ukrzyżowanego w szatach kapłańskich (alba i stuła). Bardzo wcześnie pojawił
się też motyw Chrystusa Dobrego Pasterza, mężczyzny, który niesie na
ramionach owcę.
Chrystus Kapłan - iluminacja z syryjskiego
Ewangeliarza Rabbuli
(VI w.) - Chrystus ubrany w colobium (tunikę
bez rękawów)38

36 N
 auka Dwunastu Apostołów, nr 14/3, w: Liturgia Godzin, t. 3, Pallottinum 1987, s. 385.
37 H
 omilia przypisywana św. Makaremu, nr 28, w: Liturgia Godzin, t. 4, Pallottinum 1998,
s. 472. Prawdopodobnie chodzi tu o Makarego z Aleksandrii Młodszego, wiek IV.
38 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelie_Rabbuli#/media/File:Meister_des_RabulaEvangeliums_002.jpg
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Chrystus jako Arcykapłan (iluminacja
w Ewangeliarzu opatki Uty, ok. 1020 r.)39
Chrystus w barwnej tunice (romański
krucyfiks z Katalonii, 1147 r.)40

6. Christus Imperator
Wiek IV Do 312 roku młode chrześcijaństwo spotykały okresowe
– regionalne i nieraz bardzo intensywne prześladowania. Po edykcie
mediolańskim (312) wydanym przez cesarza Konstantyna Wielkiego
chrześcijaństwo stało się religią dozwoloną i akceptowaną przez państwo. W 380 roku cesarz Teodozjusz uznał chrześcijaństwo nicejskie,
w odróżnieniu od ariańskiego, a także od religii pogan, za religię panującą – państwową. Nastąpił czas sojuszu ołtarza i tronu41.
Wiek V Św. Augustyn (430 r.) pozostawił potomnym dzieło „O Państwie Bożym”, które wywarło ogromny wpływ na myśl średniowiecznej Europy. Augustyn prezentuje dwa państwa: Boże i ludzkie – „Nie
39 h
 ttp://www.oberlin.edu/images/Art315/16934.JPG
40 h
 ttps://es.wikipedia.org/wiki/Majestad_de_Batll%C3%B3
41 D
 . Kasprzak, Kościół IV/V wieku – pomiędzy instytucją Kościoła imperialnego a ideałem
Kościoła apostolskiego, w: Kościół starożytny – królestwo Chrystusa i instytucja, red.
F. Drączkowski i inni, Lublin 2010, s. 135.
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jest to prezentacja konkretnej społeczności ani też organizacja. Podział
nie przebiega między Kościołem a państwem czy jakąś inną społecznością ludzką. Państwo Boże jest tam, gdzie prawa Bożego są respektowane, gdzie króluje Jego miłość i łaska. Państwo ziemskie jest tam, gdzie
króluje grzech”42. W cesarstwie zachodnim istniała współpraca władzy
świeckiej i Kościoła, choć nie bez problemów. Jednak Kościół zachodni,
a w nim teolodzy (św. Ambroży w wieku IV, św. Augustyn) oraz papieże (św. Leon Wielki I oraz Gelazy) walczyli o niezależność Kościoła
od państwa. Papież Gelazy, który kierował Kościołem w latach 492-496,
sformułował teorię dwóch władz, które pochodzą od Boga. Są to władza
świecka (państwowa) i religijna (kościelna)43.
Po załamaniu się struktur cesarstwa zachodniego biskupi przejęli wiele
zadań kierowniczych w społeczeństwie. Stali się wysokimi urzędnikami
cesarstwa. Współpracując z cesarstwem i korzystając z jego wsparcia,
Kościół przejął od administracji świeckiej wiele rozwiązań i zwyczajów.
W związku z tym pojawiło się określenie immitatio imperii – naśladowanie cesarstwa. W tym kontekście historycznym należy spoglądać na
obrazy i mozaiki tamtego czasu przedstawiające Chrystusa jako władcę,
cesarza – Christus Imperator44.
Wiek VI We wschodniej części imperium rzymskiego cesarze bizantyjscy przejęli inicjatywę w Kościele, np. to oni zwoływali sobory. Cesarz
Justynian (który panował od 527 r.) nadał Kościołowi prawo (prawo kanoniczne). Nastąpiło ścisłe związanie i współdziałanie, a także mocne
uzależnienie Kościoła od cesarstwa, tzw. cezaropapizm. Cesarz stał sie
obrazem Boga Ojca i wikariuszem Chrystusa Króla45.

42 A
 . Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993, s. 137.
43 H
 . Rahner, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. M. Radożycka i J.
Radożycki, Warszawa 1986, s. 152.
44 P
 or. S. Schreiber, Die Anfänge der Christologie. Deutungen Jesu im Neuen Testament,
Neukirchen-Vluyn 2015, s. 262.
45 Kasprzak, s. 139.
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Mozaika w świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu;
symbolizuje wieczną władzę nadaną przez Chrystusa cesarzom
bizantyjskim (pochodzi z końca IX, albo pocz. X w.)46

Chrystus Victor, mozaika
V w.; kaplica arcybiskupia
w Rawennie47

Wiek V-VI
7. Chrystus – Król mnichów
Św. Benedykt z Nursji (480-547)
stał się patriarchą mnichów zachodu. Według jego Reguły każdy
klasztor posiadał opata wybieranego dożywotnie. Reguła akcentuje
ojcostwo Boga i zależne od niego
ojcostwo opata wobec mnichów.
Życie społeczności klasztornej posiadało strukturę patriarchalną. Jezus został ukazany w Regule jako
Dobry Pasterz i Król oraz jako Ojciec mnichów [Prolog 3].
Św. Benedykt przekazujący swoją Regułę
św. Maurowi i innym mnichom (obraz
z 1129 w klasztorze św. Idziego w Nîmes)48
46 http://www.historiasztuki.edu.pl/sztuka-bizantyjska/
47 h
 ttp://christusvictorchronicles.com/wp/library/christus-victor-story/
48 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_z_Nursji#/media/File:St._Benedict_delivering_
his_rule_to_the_monks_of_his_order.jpg
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8. Chrystus w epoce karolińskiej (połowa VIII wieku do X)
W wiekach średnich nawiązywano do „Państwa Bożego” św. Augustyna.
Kościół jest państwem Bożym. Jednak państwo Boże i państwo ludzkie,
będące często pod wpływem diabła, przenikają się w historii. Kościół
jest państwem Boga i Jego królestwem. Ambroży Autpert – teolog, opat
klasztoru benedyktyńskiego w pobliżu Beneventu, zm. 784 – uważa, że
królestwo Boże utożsamia się z Kościołem49.
Wiek VII i VIII Ambroży Autpert rozwinął myśl o papiestwie jako
monarchii. Zaś Hinkmar – arcybiskup Reims, lata życia 806-882 – próbował określić relację papiestwa do królestwa Franków. Czynił to analogicznie do „Państwa Bożego” Augustyna, jednak pozytywnie. Kościół
i cesarstwo posiadają według niego własne kompetencje, ale też powinny
się wspierać. Hinkmar głosił jednak wyższość Kościoła nad państwem
ze względu na to, że religia daje polityce podstawowe normy50.
Inny uczony, Alkuin (730-804, ur. w Yorku), wskazywał na cesarza Karola Wielkiego jako na wzór chrześcijańskiego władcy, jako na szczęśliwego i udanego imperatora51.
Wiek X – XII Chrześcijańska myśl zachodu była konsekwentnie
chrystocentryczna52. Cześć dla Chrystusa wyrażała się w tytułach takich
jak: ofiara, sędzia, wódz, ołtarz, ale również król53. Chrystus był postrzegany w czasach Bernarda z Clairvaux (1090-1153) jako „Władca dziejów”. Bernard widział w Chrystusie Syna Bożego – króla. Jego władza
rozciąga się zarówno na prehistorię, jak i na kosmos, a także na dzieje.
Chrystus jest królem, jest ponad ludźmi i ich przywódcami (królami)54.
Joachim z Fiore (1135-1202) – opat cystersów (region Kalabria, Italia),
wpływowy myśliciel swego czasu dokonał periodyzacji dziejów. Wyróż49 J . Pelikan, Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. 3. Rozwój teologii
średniowiecznej (600-1300), Wydawnictwo UJ: Kraków 2009, s. 48-49.
50 P
 elikan, t. 3, s. 56
51 P
 elikan, t. 3, s. 57.
52 P
 elikan, t. 3, s. 133.
53 Pelikan, t. 3, s. 145-146.
54 Pelikan, t. 3, s. 177.
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nił trzy epoki: Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Od czasu św. Benedykta zaczęła się epoka ostatnia – Ducha Świętego, trzecie
królestwo. Skończyło się królestwo Chrystusa i czas kapłanów, którzy
zawiedli i nie sprawdzili się. Zaczął się czas charyzmatyków. Poglądy
Joachima z Fiore zostały odrzucone przez Kościół55.
Wiek XIII
9. Chrystus brat
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) widział w Jezusie – człowieku – brata wszystkich ludzi – „poda wszystko upragnionego brata”56. Stąd w ruchu franciszkańskim kładzie się akcent na braterstwo. Także przełożeństwo w zakonach franciszkańskich ma być sprawowane w tym duchu.
Św. Franciszek z Asyżu odtrąca stopą ziemię
i obejmuje Ukrzyżowanego (B.E. Murillo,
1668)57

 iek XVI
W
10. Ukrzyżowany
– Solus Christus
Marcin Luter (1483-1546) odrzucił naukę średniowiecznego Kościoła o wstawiennictwie Maryi
i świętych. Zakwestionował ich
rolę jako pośredników w procesie zbawczym. Podważył też sens
ascezy (post, jałmużna, dobre
uczynki, pielgrzymki itp.) i osobistych zasług człowieka w dążeniu do Boga, uświęcenia i zbawienia. Akcentował natomiast
55 Z
 ob. J. Grzeszczak, Joachim z Fiore. Średniowieczny przyczynek do teologii dziejów, Poznań
2006, s. 113-114.
56 P
 . Anżulewicz, Franciszek z Asyżu. Duchowość, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989,
kol. 430.
57 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Franciszek_obejmuj%C4%85cy_
Chrystusa_na_Krzy%C5%BCu#/media/File:Stfrancisembrace1668.jpg
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skuteczność pośrednictwa Syna Bożego dla zbawienia grzesznika. Jezus
Chrystus – tylko On (Solus Christus) – dokonał zbawienia człowieka.
Uczynił to w sposób skuteczny umierając na krzyżu.
 iek XVIII i XIX
W
11. Polska Chrystusem (Mesjaszem) narodów – polski mesjanizm
okresu rozbiorów
W okresie Romantyzmu i epoki rozbiorów w Polsce (1772-1918) zrodził się mesjanizm narodowy. Występował on u polskich wieszczów
i myślicieli. Postrzegali oni Polskę jako mesjasza narodów. Mesjaniści
pielęgnowali intuicję, że naród polski posiada szczególne posłannictwo
zlecone mu przez Boga. Miałoby ono polegać na budzeniu ducha wolności wśród zniewolonych i uciemiężonych. Z misją narodu polskiego
wiąże się jego szczególna godność i cierpienie na wzór Jezusa Chrystusa.
W 2 poł. XIX wieku doszło w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do powstania Polskiego Kościoła Narodowego (PNCC). Jego organizatorem stał się bp Franciszek Hodur (1866-1953). Nie wysuwano
jednak wówczas radykalnej idei ogłoszenia Jezusa Chrystusa królem
Polski. Kontynuacją Kościoła narodowego w Polsce jest Kościół Polskokatolicki.
Wiek XX
12. Jezus Chrystus Król
W 1925 roku papież Pius XI ogłosił encyklikę „Quas primas”, która dotyczyła społecznego panowania Chrystusa. W ślad za encykliką Kościół
ustanowił uroczystość Chrystusa Króla58.

58 Z
 . Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, wyd. III, Warszawa

1999, s. 331-332; B.J. Huculak, Królestwo Boże w świetle encykliki „Quas primas”
Piusa XI, w: Społeczne panowanie Chrystusa Króla. Materiały z I Kongresu dla
Chrystusa Króla (Kraków 15 VI 2013), red. J. Bałemba i inni, Krzeszowice 2014,
s. 32-44; B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi. Krótki przegląd przedstawień
Jezusa na przestrzeni historii, tłum. P. Rak, Kraków 2006, s. 239.
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Chrystus Zbawiciel Andów (hiszp. Cristo Redentor de
los Andes) – monumentalna rzeźba na przełęczy Uspallata (3 862 m n.p.m.) w Andach na granicy argentyńsko-chilijskiej, postawiona w dniu 13 marca 1904 r. dla upamiętnienia zawarcia pokoju59

13. Chrystus Król czasu prześladowań Kościoła w Meksyku
W 1927 roku wybuchło w Meksyku powstanie chrześcijan (Cristeros) przeciw
władzom masońskim, w obronie prawa
do wolności religijnej. „Viva Cristo Rey!
(Niech żyje Chrystus Król)” stało się zawołaniem powstańców60.
14. Jezus Chrystus Soboru Watykańskiego II
Sobór Watykański II (1962-1965) nie zajmował się wprost chrystologią.
Przypomniał jednak, że Jezus jest nauczycielem, kapłanem i królem.
I to potrójne posłannictwo Chrystusa na różne sposoby jest wypełniane
w Kościele61.
15. Jezus rewolucjonista społeczny (Jezus z karabinem) i Jezus
wyzwoliciel latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia
W 1964 roku rozpoczęła się w Ameryce Łacińskiej, w środowisku kościelnym, refleksja nazwana później teologią wyzwolenia. Posiadała
zróżnicowany charakter, radykalny bądź umiarkowany. Nurt radykalny
przejął niektóre elementy marksizmu i widział w Chrystusie wyzwoliciela biednych ludzi z ucisku społecznego62.
59 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystus_Zbawiciel_And%C3%B3w#/media/File:Cristo_
Redentor_de_los_Andes.jpg
60 H
 uculak, jw., s. 32 i 43.
61  Zob. Jan Paweł II, Homilia inauguracja pontyfikatu, 22 X 1978: „Sobór Watykański II
przypomniał nam (…), ż misja Chrystusa – Kapłan, Proroka, Nauczyciela, Króla – trwa
dalej w Kościele. Wszyscy, cały Lud Boży uczestniczy w tej trojakiej misji”.
62 K
 ongregacja Doktryny Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”
„Libertatis nuntius” (6 VIII 1984); Kongregacja Doktryny Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej
wolności i wyzwoleniu „Libertatis conscientia” (22 III 1986); G.L. Müller, Ubóstwo, Lublin
2014, s. 51-64.
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Siódma stacja Latynoamerykańskiej Drogi
Krzyżowej, upamiętniającej 500 rocznicę
odkrycia i ewangelizacji obu Ameryk (autor: Adolfo Pérez Esquivel)63

16. Jezus Chrystus Odkupiciel
człowieka (Jan Paweł II)
W encyklice „Redemptor hominis” z 4 marca 1979 Jan Paweł II
(1920-2005), nawiązując do Soboru Watykańskiego II, naszkicował obraz Jezusa Odkupiciela
świata, ale też każdej, konkretnej osoby.

Ferula papieska, pastorał wykonany na
zamówienie pap. Pawła VI przez Lello Scorcelliego
pod koniec prac Soboru Watykańskiego II64

17. Jezus Miłosierny
św. s. Faustyny Kowalskiej
i św. Jana Pawła II
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)
doświadczyła prywatnych objawień
Jezusa Chrystusa i otrzymała orędzie
miłosierdzia („Dzienniczek” i obrazy Jezusa Miłosiernego). Jej zasługą
jest to, że zwróciła uwagę na zapomniany w Kościele przymiot Bożego
Miłosierdzia oraz na osobę Jezusa Miłosiernego.
63 http://www.adolfoperezesquivel.org/wp-content/uploads/2011/05/Imagen-0012.jpg
64 h
 ttp://www.dziennikzachodni.pl/artykul/zdjecia/3406457,pastoraly-jana-pawla-iiprowadzily-papieza-przez-swiat-byly-mu-podpora,3639295,id,t,zid.html
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Św. Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia”
(30 XI 1980) ukazał miłosiernego Boga Ojca i miłosiernego Jezusa. Miłosierdzie Boże nie wyklucza
sprawiedliwości, ale ją dopełnia i przewyższa. Miłosierdzie Boże wobec świata i człowieka objawiło
się najpełniej w agonii Jezusa, w Jego śmierci, którą
Bóg Ojciec uznał za pełną wartości oraz sensu i dlatego potwierdził ją zmartwychwstaniem Syna.
Eugeniusz Kazimirowski, Obraz: Jezu
ufam Tobie (1934)65
Adolf Hyła, Obraz: Jezu ufam Tobie,
namalowany dla kościoła w krakowskich
Łagiewnikach (1944)66

 iek XXI
W
18. Chrystus Król jako program i symbol nowej chrystianizacji Polski. Idea narodowej
intronizacji Chrystusa
Ks. prof. Czesław Bartnik uważa, że genezy czci
Polaków dla Chrystusa Króla należy upatrywać
w Piśmie Świętym oraz w obrazie Chrystusa Pantokratora i Kyriosa. Nie należy ich doszukiwać się w objawieniach prywatnych św. Faustyny Kowalskiej i sługi Bożej Rozalii Celak (1901-1944)67.
Ks. prof. Bartnik akcentuje potrzebę społecznego i politycznego zaangażowania się katolików świeckich w Polsce. Docenia wartość ruchów
na rzecz intronizacji Chrystusa Króla. Godzi się na tytuł „Chrystus Król
Polski”. Ale – jak się wydaje – uważa go za sprawę drugorzędną68.
65 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Jezu,_ufam_Tobie_(obraz)#/media/File:Divina_
Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934).jpg
66 h
 ttp://www.faustyna.eu/obraz_krakow.htm
67 C
 z.S. Bartnik, Opinia teologiczna uzasadniająca prawdę i kult Chrystusa Króla Polski,
Wydawca: Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” i Stowarzyszenie „Róża”,
Kraków – czerwiec 2013, s. 17-18.
68 Można wyróżnić władzę Chrystusa stwórczą, zbawczą, duchową, kosmiczną. Współczesne
ruchy na rzecz intronizacji akcentują panowanie Chrystusa w dziejach, społeczne, w świecie
ludzi. Zob. J. Królikowski, Syn Boży i nasz Zbawiciel, „Studia Chrystologiczne” Kraków
2014, s. 45-58.
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Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, wzniesiona w 2010 r. wg
projektu Mirosława Pateckiego69

19. Jezus – jedyny, powszechny i ostateczny zbawiciel (wobec
teologii pluralizmu religijnego)
Wobec wielkich religii Azji, Kościół podkreśla, że zbawienie niechrześcijan jest możliwe, ale tylko dzięki łasce Jezusa Chrystusa, którego
niechrześcijanie nie znają. Duch Święty nie jest drugim zbawicielem
odrębnym od Jezusa, który przejął dziś posłannictwo Jezusa. Religie
niechrześcijańskie nie posiadają waloru zbawczego (choć znajdziemy
w nich elementy uświęcenia i prawdy oraz bogate doświadczenie religijne). Stąd nie można na jednej płaszczyźnie stawiać
z Jezusem Chrystusem: Kriszny, Buddy, Konfucjusza,
Mahometa i innych70. Jezus Chrystus jest jedynym,
uniwersalnym i ostatecznym zbawicielem dla wszystkich ludzi. Duch Święty przenikający historię, świat,
religie i osoby jest Duchem Jezusa Chrystusa.
Obwoluta polskiego wydania deklaracji „Dominus Jesus”71

69 h
 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Figura_Jezusa_Chrystusa_Kr%C3%B3la_Wszech%C5
%9Bwiata#/media/File:Pomnik_Chrystusa_Kr%C3%B3la_w_%C5%9Awiebodzinie.jpg
70 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus” (6 VIII 2000).
71 h
 ttp://www.libenter.pl/fragmenty/73.pdf
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20. Chrystus Król według Tomasza Polaka
Tomasz Polak, jeszcze jako ks. Tomasz Węcławski, poświecił Chrystusowi Królowi, przynajmniej formalnie, kilka książek. Na przykład: T.
Węcławski, Królowanie Boga. Jeszcze trzy objaśnienia wyznania wiary Kościoła, Poznań 2005.
Autor pisze, „…że królowanie Boga daje się doświadczać jako ludzka wolność. Rozumiana po
chrześcijańsku wolność jest indywidualnie i społecznie doświadczanym królowaniem Boga”72.
Autor odszedł jednak od wiary Kościoła twierdząc, że Jezus historyczny nie jest Chrystusem
wiary, ponieważ Kościół zniekształcił w sposób
zasadniczy i trwały obraz Jezusa73.
Foto: Okładka książki ks. Tomasza Węcławskiego74

21. Chrystus ubogich według papieża Franciszka
Franciszek, biskup Rzymu od 2013 roku, sformułował postulat Kościoła
ubogiego dla ubogich75. Kontynuuje tu myśl o opcji preferencyjnej na
rzecz ubogich, do której dodaje opcję preferencyjną na rzecz wykluczonych. Ubogi Jezus domaga się ubogiego Kościoła, zaangażowanego na
rzecz ubogich.

72 T
 . Węcławski, Królowanie Boga. Jeszcze trzy objaśnienia wyznania wiary Kościoła, Poznań
2005, s. 7.
73 Zob. T. Węcławski, Zanikająca opowieść, „Tygodnik Powszechny” nr 9, 2 III 2008, s. 3 i 6.
74 h
 ttp://tezeusz.pl/192696,weclawski-tomasz-krolowanie-boga-trzy-objasnienia-wyznaniawiary-kosciola.html
75 „ Evangelii Gaudium”, n. 53-60, 197-291; zob. W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja
czułości i miłości, tłum. K. Markiewicz, Warszawa 2015, s. 101-110.
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Uwagi:
a) Król jest tytułem biblijnym odnoszonym do Boga. Został on przeniesiony także na Jezusa Chrystusa. Wskazuje na Jego godność i misję
wobec świata.
b) Jezus nie pojmował swego królewskiego panowania w kategoriach
politycznych lecz religijnych.
c) Królestwo Boże objawiło się w Chrystusie. W Nim jest. Jest w sercach
ludzi wierzących. Jednocześnie oczekujemy nadejścia królestwa Bożego i jego objawienia się w pełni. Nastąpi to po zakończeniu dziejów.
d) Kościół jest zalążkiem królestwa Boga w dziejach i jego znakiem. [LG 5]
e) We wschodniej części chrześcijaństwa, w wieku IV, Kościół związał
się z władzą świecką, zyskał jej opiekę, ale też mocno uzależnił się od
niej (cezaropapizm).
f) Na zachodzie cesarstwa rzymskiego od czasu papieża Gelazego występuje wyraźne odróżnianie władzy świeckiej od religijnej.
g) W wiekach średnich istniała współpraca, ale i walka o dominację pomiędzy papiestwem a cesarstwem.
h) Reformacja uzależniła się od władzy książąt świeckich i władzy magistratów, tj. miast.
i) Napoleon wprowadził nieprzyjazny rozdział Kościoła od państwa.
j) Wielka rewolucja francuska starała się eliminować i niszczyć Kościół
przynajmniej w obszarze życia publicznego (poza jego działalnością
charytatywną).
k) Chrześcijanin jest zarówno obywatelem swojego państwa, jak i pełnoprawnym członkiem Kościoła – ludu Bożego.
l) Sobór Watykański II wskazuje na potrzebę współdziałania Kościoła
z instytucjami życia publicznego przy zachowaniu autonomii.
m) „Czym dusza w ciele, tym chrześcijanie w świecie” (List do Diogneta). Chrześcijanin ma być solą ziemi i światłem świata.
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n) Świeccy chrześcijanie, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego
II mogą i powinni się zrzeszać. Powinni wspólnie troszczyć się o sprawy publiczne, społeczne, polityczne, rozumiane jako dobro wspólne.
o) 
Świeccy chrześcijanie mogą realizować różne projekty polityczne uczciwie konkurujące ze sobą. Duchowni, ich pasterze, mają im
w tym kompetentnie i bezstronnie pomagać. Duchowni winni zachować pewien dystans od zaangażowania w sprawy publiczne, gdyż
każdy projekt jest z natury rzeczy nie ostateczny i niedoskonały i jest
jednym z wielu możliwych. Jezus Chrystus jest królem wszystkich
narodów. Gdyby był królem Polski, Kościół w Polsce stałby się Kościołem narodowym i utracił przymiot katolickości.
p) Istniejące wśród ruchów intronizacyjnych wizerunki Chrystusa Króla powstały jako wyraz tzw. pobożności ludowej. Nie są jeszcze uznane za kanoniczne. Powinny przejść proces weryfikacji dla uznania ich
kanoniczności. (Chrystus w potrójnej koronie – tiara; w podwójnej
koronie – Bóg i człowiek?; w koronie z orłami; z pierścieniem na palcu – itp.).
Zakończenie
Istnieje wielość imion, tytułów i obrazów Jezusa Chrystusa, które odkrywamy w Piśmie Świętym, u Ojców i w nauczaniu Kościoła. One
uzupełniają się i nawzajem tonują. Wskazuje to na bogactwo tajemnicy
Syna Bożego i prawdziwego człowieka. Nie wolno przeciwstawiać sobie
tytułów i obrazów Chrystusa ani preferować wyłącznie jednego.
Katolickie nauczanie społeczne rozwija się i narasta. Dlatego trzeba
myśl papieża Piusa XI o społecznym królowaniu Chrystusa czytać łącznie z wypowiedziami następnych papieży oraz z nauczaniem Soboru
Watykańskiego II.

Wybór obrazów: Ks. Piotr Towarek
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Bp Andrzej Czaja

Teologia królowania Jezusa Chrystusa.

Zasadnicze elementy i implikacje

Najogólniej rzecz ujmując, teologia królowania Jezusa Chrystusa to myśl
o wiecznym i powszechnym panowaniu Boga we wszechświecie, które
realizuje wcielony Syn Boży namaszczony Duchem Świętym. Chodzi
o panowanie, które Bóg przekazał Jezusowi i które w Nim do nas przychodzi, w Jego krzyżu i wywyższeniu, a obejmuje nas wszystkich i cały
świat. Tak o tym pisze papież Pius XI w encyklice Quas primas: „Panowanie Jego nie rozciąga się tylko na same narody katolickie lub na tych
jedynie, którzy przez przyjęcie chrztu według prawa do Kościoła należą,
chociaż ich błędne mniemania sprowadziły na bezdroża albo niezgoda
od miłości oddzieliła, lecz panowanie Jego obejmuje także wszystkich
niechrześcijan, tak iż najprawdziwiej cały ród ludzki podlega władzy Jezusa Chrystusa (XI)”.
1. Jezus Chrystus Królem i budowniczym Królestwa Bożego na ziemi
W Ewangelii Dzieciństwa św. Łukasz przekazuje (1, 32-33), że jeszcze
przed narodzeniem Jezusa anioł zwiastował Jego matce: „Pan Bóg da
Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wie47

ki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Słyszymy więc wyraźnie, że Bóg
ma zamiar przekazać swoje panowanie swemu odwiecznemu Synowi.
Anioł nazywa Go „Synem Najwyższego”. Jest to zapowiedź zupełnie nowej intronizacji w historii zbawienia.
Nie chodzi o wprowadzenie na tron człowieka wybranego przez Boga.
Tak było wielokroć w dziejach Narodu Wybranego i wówczas obrzęd
intronizacji polegał na tym, że namaszczenie Bożego wybrańca świętym
olejem stanowiło akt usynowienia całego Izraela i króla będącego jego
wcieleniem. Bóg powierzał i poddawał Naród Wybrany władzy królewskiej człowieka, którego uczynił swoim synem. Można powiedzieć, że
wyniesienie na tron dokonywało się przez swoiste „zrodzenie” Bożego
syna, czego wyrazem było namaszczenie świętym olejem. W ten sposób
realizował Bóg swoje słowa skierowane do Dawida przez proroka Natana: „Wzbudzę po tobie potomka twojego […] i utwierdzę jego królestwo
[…]. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem”. Obrzęd intronizacji miał
formę wdrażania w życie słów Psalmisty (2, 7): „Ogłoszę postanowienie
Pana. Powiedział do mnie: ‘Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w Twoje posiadanie
krańce ziemi”.
Nietrudno zauważyć, że zawarta w słowach Psalmisty obietnica panowania nad narodami jest zupełnie nieproporcjonalna w zestawieniu
z konkretną rzeczywistością danego króla izraelskiego na górze Syjon.
„Jest On tylko niepozornym władcą, ze słabą władzą, która ostatecznie
kończy się wygnaniem, a potem mogła zostać przywrócona tylko na
krótki czas i jako uzależniona od wielkich mocarstw”76. Dlatego wyrocznia o królu Syjonu stała się na powrót słowem nadziei, że przyjdzie
taki król, który zasiądzie na tronie i będzie panował zgodnie z Bożą
obietnicą.
Tym królem jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. Jego intronizacja
oznacza przekaz powszechnego i wiecznego panowania Boga Jego odwiecznemu Synowi, który stał się człowiekiem i został namaszczony Duchem Świętym. Jest to więc wyniesienie na tron zapowiadanego przez
proroków Mesjasza i w tym znajduje swe spełnienie obietnica króla Syjonu, który ma panować nad narodami. Stało się tak, jak wieścił prorok
76 P
 or. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. 1: Od Chrztu w Jordanie do
Przemienienia, przeł. W. Szymona, Kraków 2007, s. 279.
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Daniel (7, 13-14): „Oto na obłokach nieba jakby Syn Człowieczy […].
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”.
Realizację obietnicy chrześcijanie od samego początku wiążą ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. W swym zarysie historii zbawienia, doprowadzonej do wydarzenia Chrystusa św. Paweł tak mówi do Żydów zebranych w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej: „Głosimy wam Dobrą
Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich
dzieci wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w Psalmie drugim
(2, 7): ‘Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem’” (Dz 13, 3233). W komentarzu do tych słów Apostoła papież-senior Benedykt XVI
stwierdza: „Mowę, którą przekazują nam tutaj Dzieje Apostolskie, możemy bez wątpienia uważać za modelowe kazanie dla Żydów we wczesnym okresie misyjnym, zawierające chrystologiczną interpretację Starego Testamentu, dokonaną przez rodzący się Kościół. […] chrześcijanie
wierzą, że Zmartwychwstanie Jezusa jest oczekiwanym ‘dzisiaj’ Psalmu
[drugiego]. Teraz Bóg ustanowił swego Króla, któremu rzeczywiście dał
na własność narody ziemi”77.
Sam Zmartwychwstały wyraźnie to potwierdza, kiedy mówi do Apostołów w chwili ich posłania: „Dana mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi” (Mt 28, 18). Od samego początku chrześcijanie wierzą i wyrażają to w liturgicznym hymnie o kenozie, że „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby
na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich,
i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 9-11). Potwierdzeniem powszechności, a zrazem wskazaniem na wieczność panowania Jezusa są też
słowa zapisane w ostatniej księdze Pisma św. (Ap 11, 5): „Nastało nad
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować
na wieki wieków”. Dlatego wyznajemy w Credo: „a królestwu Jego nie
będzie końca”.
Zapowiadany przez proroków Mesjasz-Król nie jest więc królem jednego narodu. Bóg nie uczynił go wyłącznie królem Żydów. Owszem, jest
królem żydowskim, można też powiedzieć: Królem Izraela, jak wyzna77 Tamże.
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je Natanael (por. J 1, 49). Jednak takie określenia wskazują na Jezusa
jako „Syna Bożego” pochodzącego z królewskiego rodu Dawida, jako
wpisanego w genealogię tego rodu. Dlatego nie mylili się Mędrcy ze
Wschodu, gdy pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?” (Mt
2, 2). Zgodny z prawdą jest też napis, który Piłat umieścił nad głową
Ukrzyżowanego: „Jezus Nazarejczyk, król żydowski” (J 19, 19). Znamienne jest jednak to, że w odpowiedzi na pytanie Piłata: „Czy Ty jesteś
Królem Żydowskim?”, Pan Jezus zwraca uwagę na to, że Jego królestwo
nie jest z tego świata, a dopytywany dalej wyznaje, że owszem jest królem, ale ze ściśle określoną i niespotykaną dotąd misją. Jest królem,
który na to się narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo
prawdzie (por. J 18, 37). Nie wyznaje więc, nie mówi o sobie, że jest
królem żydowskim.
Wymowne jest także to, że Pan Jezus odrzucił ofiarowaną mu godność
królewską po cudzie rozmnożenia chleba. Odrzucił więc królewską
godność w dniu, kiedy okazał swoją moc, rozmnażając chleb, a wyznał ją w dniu, kiedy był niemocny jako podsądny Piłata. Ów paradoks
wskazuje na zupełnie nową jakość Jezusowego królowania i królestwa.
Chrystus Król i Jego królestwo nie stoją na jednej linii z królami i królestwami tego świata. Papież Pius XI tak o tym mówi w encyklice Quas
primas: „Przy różnych bowiem sposobnościach, gdy Żydzi a nawet sami
Apostołowie błędnie sądzili, iż Mesjasz przywróci wolność i wskrzesi
królestwo Izraelskie, [On] zbijał to próżne ich mniemanie i nadzieję im
odbierał; gdy otaczająca i podziwiająca Go rzesza miała Go ogłosić królem, uszedł i ukrył się, bo nie chciał imienia i czci królewskiej; przed
Starostą rzymskim oświadcza, że królestwo Jego nie jest z tego świata
(X)”. Dlatego Chrystus Król nie kruszy narodów żelazną rózgą (zob. Ps
2, 9). Jego władanie ma absolutnie inny charakter; króluje z Krzyża na
zupełnie nowy sposób, panuje przez wiarę i miłość78.
W czasie drogi krzyżowej Jezusowi próbowano odebrać godność królewską przez poniżenie Go, wyszydzenie, okaleczenie, nałożenie Mu
cierniowej korony i ostatecznie ukrzyżowanie. Jednak paradoksalnie ten
akt, który miał być detronizacją Jezusa, stał się Jego intronizacją. Wbrew
intencji oprawców stał się spełnieniem proroctw, wywyższeniem i proklamacją prawdziwej władzy Jezusa Chrystusa, obejmującej świat materialny i duchowy. Krzyż stał się tronem, z którego przyciąga świat ku
78 P
 or. tamże, s. 279n.
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sobie (por. J 12, 32), a cierniowa korona zamieniła się w wieniec zwycięstwa nad grzechem i śmiercią79.
Z tego miejsca całkowitego oddania siebie samego, z tego miejsca prawdziwie Boskiej miłości, króluje On na swój sposób, jako rzeczywisty Król
- w sposób, którego nie mogli zrozumieć ani Piłat, ani członkowie Sanhedrynu. Nie potrafili też tego do końca pojąć Jego uczniowie. Dlatego,
Jezus unikał odnoszenia do siebie tytułu Mesjasz, który wskazywał nań
jako na króla, albo gdy mówiono o Nim jako o Mesjaszu wskazywał od
razu na swoją mękę (zob. Mk 8, 27-31). Zależało Mu bardzo na tym, by
zapobiec fałszywym interpretacjom: utylitarnej, jak po cudownym rozmożeniu chleba (por. J 6,14-15), a także politycznej; wówczas wielu myślało o Mesjaszu jako Wyzwolicielu Izraela z jarzma rzymskiej niewoli80.
Prorok Izajasz zapowiadał, na czym będzie polegać królowanie Mesjasza: „rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny
wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg
uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi” (Iz 11,4-5). Zasadniczym Jego dziełem będzie uwolnienie ludu z jarzma grzechów i śmierci: „wyda swe życie na ofiarę za grzechy, […] usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On
sam dźwigać będzie” (Iz 53,10-11). I to się rzeczywiście ziściło w życiu
Jezusa. Bożą mocą uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy, swoją miłością miłosierną przemieniał grzeszników i celników, odpuszczając im
nawet najcięższe grzechy.
Swoją królewską władzę objawia w pełni dopiero na krzyżu, gdy w odpowiedzi na prośbę dobrego łotra składa obietnicę: „Zaprawdę, powiadam
Ci: Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23,43). Wówczas okazuje się, że
Jezus jest Królem, który obdarowuje nowym życiem. Z pouczenia danego Piłatowi wynika, że Jego królowanie polega na dawaniu świadectwa
prawdzie i gromadzaniu w prawdzie (por. J 18, 33-37). W innych okolicznościach objawił, że wykonuje władzę ustawodawczą (Mt 5, 17nn;
J 13, 34; 14, 15), sądowniczą (J 5, 27; Dz 10, 42; 17, 31) i wykonawczą
79 B
 ardzo wymownie na niektórych freskach w katakumbach Chrystus trzyma wieniec (koronę)
nad głową męczennika, albo czyni to ręka Ojca niebieskiego, która wyłania się z obłoków.
Bóg więc ofiarowuje koronę, rozumianą jako wieniec zwycięstwa. Por. D. Forstner, Świat
symboliki chrześcijańskiej, Warszawa, s. 430-440.
80 J . Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. II: Od wjazdu do Jerozolimy do
Zmartwychwstania, przeł. W. Szymona, Kielce 2011, s. 226.
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(Mt 25, 31-46). Jako taki jest „Królem królujących i Panem panujących”
(1Tm 6,15; por. Ap 19,6), a równocześnie założycielem „królestwa Bożego” na ziemi. W Nim w sposób doskonały spełnia się „panowanie Boga”.
Króluje służąc wszystkim i dając swoje życie (por. Mt 20,28). Orężem
Jego królowania nie jest przemoc, ustawa ani nakaz, ale miecz słowa
Bożego; jego konstytucją jest kazanie na górze, a prawem i zasadą życia
przykazanie miłości. Skutkiem jest rozwój Królestwa Bożego w świecie.
2. Nasz udział w królewskiej godności Jezusa i Bożym królestwie
Pan Jezus rozpoczął swą misję od znamiennych słów: „Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14-15). W ten sposób zwiastuje początek królowania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludzkiego, poprzez
zamieszkanie Boga pośród nas. „Zapytany przez faryzeuszów, kiedy
przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem
królestwo Boże pośród was jest»” (Łk 17,20-21). Chodzi tu o Jego własną Osobę i Jego działanie, w którym objawiała się moc i miłość Boga.
Potwierdzeniem są słowa, jakie Jezus skierował do Jana Chrzciciela, gdy
ten siedział w więzieniu i pytał przez swoich uczniów, czy jest Tym, który
miał przyjść, a więc czy przyszło już królestwo Boże? Jezus odpowiada:
„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia,
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt
11,2-5). Tymi słowy Jezus daje do zrozumienia, że panowanie Boga jest
już obecne w świecie i dosięga każdego, kto do Niego przychodzi i kto
w Niego nie wątpi. Przekazuje Janowi przez jego uczniów: „A błogosławiony jest Ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 12,6; par. Łk 7,23).
Królestwo Boże rozciąga się więc na wszystkich, którzy wraz z apostołami z całą ufnością wierzą w Jezusa. „Królestwo to wkracza w nasze codzienne życie, gdy modlimy się słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, […] przyjdź Królestwo Twoje!” i gdy w Komunii św. przyjmujemy
uwielbione Ciało Jezusa. Kto słucha Jego słów zapisanych w Ewangelii
i wypełnia je, ten rzeczywiście należy do Jego królestwa, jest Jego rodziną (por. Mk 3,31-35). Należą do niej apostołowie i wszyscy wierzący
w Jezusa pochodzący ze wszystkich narodów ziemi, którzy są Kościołem
Chrystusa-Króla. Jego królestwa nie ograniczają ani granice państw, ani
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systemy gospodarcze, ani różnice kulturowe czy języki. Bo „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35).
Równocześnie, tak urzeczywistniające się królowanie Boga na ziemi
ciągle się jeszcze przybliża. Coraz bardziej staje się naszym udziałem
Niebo, to znaczy Bóg w swej świętej obecności, która na końcu czasów
obejmie zbawionych i będzie dla nich ‘Krainą Życia’”81.
To znaczy, że z królowania Chrystusa nie wywodzi się żadne teokratyczne władztwo ani w Kościele, ani w społeczeństwie, ani w państwie.
Królewskie władanie Chrystusa to nie immanentna światu utopia czy
ideologia. Ale nie jest to też rzeczywistość czysto duchowa i ograniczona do sfery prywatności. Chrystus stara się przeniknąć swoim Duchem,
swoją prawdą, swoim życiem wszystko – zarówno sferę prywatną, jak
publiczną, środowisko rodziny, a także środowisko pracy i całą sferę życia społecznego. Pragnie bowiem w nas i przez nas rozszerzać królestwo
swoje: „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju”82.
Nie możemy więc być obojętni na Jego zaproszenie, na Jego ofertę dla
nas, a także na Jego wołanie o krzewienia królestwa Bożego. Potrzeba
z naszej strony konkretnego zaangażowania i współpracy z Bożą łaską.
Ojcowie Soboru Watykańskiego II wyraźnie podpowidają, że panowanie Chrystusa urzeczywistnia się wszędzie tam, gdzie ludzie urzeczywistniają królewską wolność synów i córek Bożych, gdzie przez zaparcie
się siebie i święte życie zwyciężają w sobie panowanie grzechu, nie pozwalają grzechowi zawładnąć sobą i oddają swe życie na służbę sprawiedliwości Bożej, a przez to przywodzą bliźnich do Króla, któremu służyć
- znaczy panować (por. Lumen gentium 36).
3. Trzeba, by Chrystus panował
W ten sposób papież Pius XI określił w encyklice Quas primas w 1925 roku
zasadnicze zadanie chrześcijaństwa w sytuacji narastającego laicyzmu.
A ponieważ ta sytuacja z początku XX wieku wcale się nie zmieniła na
81 L
 ist Episkopatu Polski na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata pt. O królowaniu
Jezusa Chrystusa (2012), nr 4.
82 Por. Mszał Rzymski, Prefacja ze święta Chrystusa Króla Wszechświata.
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lepsze, co więcej gorzko owocuje m.in. w formie milczącej apostazji ludzi
sytych, którzy żyją tak, jakby Bóg nie istniał83, ponieważ Kościołowi w Europie przychodzi żyć i działać w kulturze coraz bardziej obcej Ewangelii,
papieski apel pozostaje ciągle bardzo aktualny: „Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym
poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale
w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy
pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć; niech króluje w ciele i członkach jego, które jako narzędzia, lub - że
słów św. Pawła Apostoła użyjemy (Rz 6, 13): jako ‘zbroja sprawiedliwości
Boga’, mają przyczynić się do wewnętrznego uświęcenia dusz”.
Tak określone zadanie: „trzeba, by Chrystus panował”, domaga się najpierw uznania Chrystusa za swego i naszego względnie jako swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego
poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa,
celem uporządkowania, ułożenia życia osobistego i społecznego po Bożemu. Apelują dziś o to wszystkie ruchy intronizacyjne, ale także inne
wspólnoty kościelne, zwłaszcza środowiska oazowe i charyzmatyczne,
które mówią o konieczności uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Ta niesamowita zbieżność myśli rzeszy wiernych, inspirowana
nie tylko prywatnymi objawieniami Sługi Bożej Rozalii Celak, nie może
być lekceważona, ani odkładana na bok. Trzeba w niej widzieć bardzo
konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego, który może być dla pasterzy Kościoła światłem w rozeznawaniu drogi w trudnych uwarunkowaniach świata i zawirowań życia wspólnoty Kościoła.
Trzeba przy tym koniecznie pamiętać, że uznanie królowania Chrystusa
dotyczy wszystkich ludzi i każdego z osobna; nie ma nikogo, kto nie
byłby zobowiązany do uznania Go i pełnego przyjęcia. W przypadku
chrześcijan chodzi jednak o coś więcej. Jako należący do wspólnoty
uczniów Chrystusa, mamy także innych pociągnąć do tego, aby uznali
Jego królowanie. Tak pisze Pius XI: „Oby się to stało, Czcigodni Bracia,
iżby nie należący do Kościoła zapragnęli i przyjęli dla dobra swego zbawienia słodkie jarzmo Chrystusowe, a my wszyscy, którzy z miłosiernej
Opatrzności Boskiej jesteśmy Jego domownikami, abyśmy nie ociężale,
lecz gorliwie, chętnie i święcie to jarzmo nosili”.
83 Z
 ob. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 9.
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Od dnia chrztu świętego jako dzieci Boże i uczniowie Chrystusa partycypujemy w królewskiej Jego godności i misji. To wielki dar, który
uzdalnia i zobowiązuje do przepajania świata duchem Chrystusowym,
do przesycania Ewangelią codziennego życia (osobistego i rodzinnego), kultury, struktur społeczno-gospodarczych i politycznych. Dlatego
wierni - stwierdzają ojcowie Soboru Watykańskiego II – „winni się przyczyniać do tego, aby dobra stworzone doskonalone były dzięki ludzkiej
pracy, technice i cywilizacji społecznej zgodnie z przeznaczeniem, jakie
im wyznaczył Stwórca, i z oświeceniem, jakie przyniosło Jego Słowo, dla
powszechnego pożytku wszystkich bez wyjątku ludzi” (KK 36).
W ten sposób urzeczywistnia się społeczne panowanie Chrystusa, które oznacza udział rozmaitych grup społecznych w kulcie i różnych formach czci okazywanej osobie Jezusa Chrystusa. Chodzi o ten rodzaj
uczestnictwa, który polega na współdziałaniu wiernych w urzeczywistnianiu zbawczego dzieła Chrystusa w świecie. Zasadniczą jego formą
jest stosowanie zasad religijnych nauczanych i potwierdzanych przez
Chrystusa w różnych okolicznościach życia. Skutkiem może być swego
rodzaju więź, swoiste przymierze między Kościołem i państwem, które
– bez pomieszania kompetencji i zakresu działań – zakłada wzajemne
oddziaływanie na siebie oraz współdziałanie w dziedzinie dobra wspólnego i dobra człowieka.
W realizacji dzieła, można powiedzieć, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej intronizacji, w zaprowadzaniu panowania Chrystusa, rzeczą
konieczną jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie i powierzenie Mu swego życia, bycie z prawdy i trwanie w niej. To zaś wymaga
„słuchania Jego głosu” (J 18, 37), uznania Boskiego prawa naturalnego,
posłuszeństwa i uległości Bożym przykazaniom84, całkowitego przylgnięcia do nauczania Chrystusa i ufnej akceptacji wskazań Magisterium Kościoła. Trzeba też gotowości do służenia na wzór Chrystusa,
a w związku z tym panowania nad samym sobą i rozwijania stosownych
cnót85. Natomiast jedną z możliwych dróg uznania Jezusa Królem może
być ta, którą już wielu realizuje - przez intronizację Serca Jezusowego na
trzech poziomach: oddania, wynagrodzenia i poświęcenia.
84 I zraelicie pomocą w realizacji tej podstawowej formy poddania się panowaniu Boga
było codzienne odmawianie modlitwy Szma Izrael. Zob. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus
z Nazaretu. Cz. 1: Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia, s. 59.
85 Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 21.
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4. Implikacje pastoralne
Jak pokazano wyżej, królowanie Chrystusa należy całkowicie do porządku nadprzyrodzonego. Ponieważ jednak nie jest zawieszone
w próżni, lecz urzeczywistnia się w ziemskiej rzeczywistości, dlatego
dotyczy także porządku naturalnego, ale tylko w takiej mierze, w jakiej
porządek naturalny może sprzyjać urzeczywistnianiu zamysłu Bożego
względem ludzkości bądź realizację tego zamysłu utrudnia, czy wręcz
uniemożliwia.
Taki stan rzeczy sprawia, że uznanie królowania Chrystusa nie zakłada
wprowadzania rządów teokratycznych na ziemi. I Kościół katolicki zawsze był krytycznie nastawiony do takiej formy rządów. Nie wyklucza
to jednak możliwości publicznego aktu intronizacji Jezusa Chrystusa.
Co więcej, sytuacja, w której się Kościół znalazł, funkcjonowanie w kulturze coraz bardziej obcej chrześcijaństwu, zdaje się wręcz implikować
potrzebę takiego aktu. Nader aktualne są słowa papieża Piusa XI: „Oczywiście, nie można podważyć sensu i potrzeby szczególnej modlitwy,
wołania do Pana o nadzwyczajną Jego pomoc w szczególnie trudnych
chwilach naszego życia i dziejów narodu. Takowe chwile są dziś naszym
udziałem i czymś naturalnym, i bardzo pożądanym jest uciekanie się
wierzących do Pana wieków. Trudno też wykluczyć jakiś szczególny akt
zawierzenia narodu Chrystusowi, Królowi Wszechświata – ważne, by
dokonać tego z wiarą, mądrze i w duchu jedności”.
Papież nie mówi wprost o akcie intronizacji Chrystusa jako Króla danego narodu. Wprowadza święto Chrystusa Króla i postanawia, by je obchodzić w ostatnią niedzielę października, a w ramach obchodu odmówić akt poświęcenia całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa86.
Gdy dziś słyszymy i mówimy o intronizacji Jezusa Chrystusa trzeba najpierw jasno określić jej rozumienie. Nie ulega wątpliwości, że pojęcie
intronizacji (łac. inthronizatio - wyniesienie na tron) określa ceremonię
wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo
składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania
się pod jego władzę. Jeśli tak, to „w odniesieniu do Pana Jezusa może86 W
 1969 roku papież Paweł VI zmienił tytuł uroczystości na „Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata” i przeniósł jego obchód na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
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my mówić o intronizacji w znaczeniu tylko częściowym. Jezus otrzymał
godność królewską od Ojca, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi, i człowiek nic tu dodać ani ująć nie jest w stanie, tzn. Jezus jest
Królem niezależnie od woli człowieka. Natomiast od każdego człowieka
i od każdego narodu zależy, czy dobrowolnie uzna królewską godność
Chrystusa i czy podporządkuje się Jego władzy”87.
Podejmując ważne zadanie określenia formy aktu intronizacji Chrystusa, trzeba wziąć sobie mocno do serca przytoczoną już uwagę papieża
Piusa XI: „ważne, by dokonać tego z wiarą, mądrze i w duchu jedności”.
Istnieje bowiem odmienność widzenia jednej kwestii. Mam na myśli dążenie części środowisk intronizacyjnych do ogłoszenia Chrystusa „Królem Polski” i jasne stanowisko Episkopatu, że nie sposób na to przystać
i tak postąpić.
Myśl o konieczności tego typu intronizacji: uznania Chrystusa Królem
Polski, czy uznania panowania Chrystusa jako Króla Polski, wyprowadza się z prywatnych objawień Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.
Znajdujemy w nich wezwanie do dokonania intronizacji, skierowane
zarówno do władz kościelnych, jak i świeckich. Czytamy: „Jest jednak
ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale
w całym państwie z rządem na czele”88. W objawieniach tych jest jeszcze
parę podobnych miejsc, że Polska musi w sposób uroczysty ogłosić Pana
Jezusa swym królem przez intronizację. Jednak w objawieniach tych nigdzie nie ma wprost określenia Chrystusa Królem Polski i już z tej racji
niezrozumiałe jest postulowanie tego typu intronizacji.
Nade wszystko jednak ogłoszenie Chrystusa Królem Polski oznaczałoby
nadanie Mu zawężającego tytułu, który ograniczałby rozumienie Jego
władzy. Taki zabieg nie ma podstaw biblijnych, ani oparcia w nauczaniu
Magisterium Kościoła. Pius XI w encyklice Quas primas wyraźnie naucza o powszechnym i wiecznym panowaniu Chrystusa89.
87 P
 or. T. Kiersztyn, Intronizacja, „Posłaniec Serca Jezusowego” 10(1997); www.intronizacja.pl.
88 R. Celakówna, Wyznania z przeżyć wewnętrznych, red. W. Kubik, Kraków 2007,
s. 207.
89 A
 lbowiem, skoro Chrystusowi Panu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi: skoro
ludzie najdroższą Krwią Jego odkupieni, nowym jakby prawom poddani zostali Jego
panowaniu: skoro wreszcie panowanie Jego całą naturę ludzką obejmuje, jasną jest rzeczą,
że nie ma w nas władzy, która by wyjęta była z pod tego panowania.
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Trzeba też pamiętać, że „wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej
wiary. W nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej
wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg”90. Natomiast każde objawienie prywatne, aby mogło być użyteczne dla innych osób, a nawet
dla ogółu wiernych, musi być uznane przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
Bywa, że zwolennicy ruchu intronizacyjnego, aby uzasadnić ogłoszenie Chrystusa Królem Polski, odwołują się do aktu uznania i nazywania
Maryi Królową Polski. Mamy tu jednak do czynienia z zupełnie innymi
poziomami. Wystarczy zauważyć, że Maryja nie jest boginią. Dostrzeżenie różnicy poziomów ujawnia się w świetle teologicznej interpretacji
królewskiej godności Maryi, która została jej nadana przez Naród.
Znaczącą myśl ku takiemu rozumieniu kwestii rozwija Pius XII w encyklice Ad Caeli Reginam. Papież stwierdza: „W pełnym właściwym
i absolutnym znaczeniu jeden jest Król, Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek: lecz i Maryja choć tylko w pewnej mierze i tylko analogicznie
(...) uczestniczy również w królewskiej godności. Uczestniczyć zaś
w królewskiej godności Jezusa znaczy służyć na Jego wzór. Albowiem
Jezus nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć (Mt 20, 28). Maryja nie przypadkowo nazwała się Służebnicą (Łk 1, 38). Jest to jedyny tytuł, który Ona odnosi do siebie. Jako królowa służy na wzór
Chrystusa”.
Ta służba Maryi obejmuje również naród polski, co podkreśla prefacja
o NMP Królowej Polski: „Ona przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć
Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej
chwały otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swoją
Królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański”. Tak więc liturgia interpretuje królewską godność Maryi teologicznie – królować znaczy służyć. Maryja jako Królowa
Polski służy polskiemu narodowi. W wykładni politycznej jej królewska
godność oznaczałaby rządzenie. Krótko mówiąc, królewska godność
Maryi ma zupełnie inny charakter i nie można jej stawiać na równym
90 B
 enedykt XVI, Verbum Domini, nr 14.
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poziomie z królowaniem Jezusa, które oznacza panowanie i władzę nad
całym światem91.
Warto też raz jeszcze odnieść się do tego, że mówienie o Jezusie jako
Królu Izraela, czy Królu żydowskim ma swe podstawy w Jego pochodzeniu z królewskiego rodu Dawida, w fakcie wpisania Go w genealogię tego rodu. Takiego związku z narodem polskim Pan Jezus nie ma.
Natomiast Jego królewska godność i misja mają charakter powszechny
i wieczny, i dlatego nie można uznać Chrystusa Królem Polski, bo to
oznaczałoby umniejszenie jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i władzy. Można jedynie mówić o uznaniu Chrystusa Królem w Polsce.
Ponadto, trzeba pamiętać, że zbawczą wartość ma wyznawanie Jezusa
Panem. Gdy wyznajemy, że Jezus jest Bogiem dostępujemy zbawienia.
Natomiast, gdy ogłosimy, że Jezus jest królem Polski, to będzie to akt
polityczny, bez zbawczego sensu. Uznanie Jezusa moim Królem zmienia
moje życie i ma wpływ na życie innych. Uznanie Jezusa Królem Polski
oznacza pomniejszenie Jego roli i znaczenia.
Zakończenie
Na koniec warto przypomnieć jeden z paradoksów Chrystusowego
królowania: Jezus po cudzie rozmnożenia chleba odrzucił władzę
królewską na tym świecie, ale wyznał ją przed Piłatem. Z tego można odczytać następującą wskazówkę: Nie trzeba intronizować Jezusa
jako Króla Polski, czy jakiegokolwiek innego kraju, ale trzeba wyznawać Jego królewską godność przed współczesnymi Piłatami, zachowując w życiu prawo Jego królestwa.

91 W
 tej królewskiej godności Chrystusa ma udział nie tylko Maryja, ale również wszyscy
wierni. Tak mówi o tym św. Jan Paweł II w Christifideles laici (nr 14): „Z tytułu swej
przynależności do Chrystusa, Pana i Króla wszechświata, świeccy uczestniczą także w Jego
‘urzędzie królewskim’ […]. Ludzie ci przeżywają swą chrześcijańską królewskość przede
wszystkim poprzez duchową walkę, ażeby pokonać w sobie królestwo grzechu, a następnie
poprzez dar z siebie, aby w miłości i sprawiedliwości służyć Jezusowi, który jest obecny we
wszystkich braciach, a zwłaszcza najmniejszych”.
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Spotkania Zespołu Konferencji Episkopatu Polski

ds. Ruchów Intronizacyjnych z Zespołem
Przedstawicieli Ruchów/Grup/Wspólnot
Intronizacyjnych

Jedno z kilku spotkań roboczych z ks. bp. Andrzejem Czają,
przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Ruchów Intronizacyjnych

Modlitwa na zakończenie drugiego zebrania Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych z liderami
ruchów, grup i wspólnot intronizacyjnych z różnych stron Polski – Sekretariat Konferencji
Episkopatu Polski, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 10.06.2015 r. Zebrania
pierwsze i trzecie odbyły się na Jasnej Górze, 04.05.2015 r. i 09.10.2015 r.
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Trzecie spotkanie
Zespłu ds. Ruchów
Intronizacyjnych z liderami
ruchów, grup i wspólnot
intronizacyjnych z różnych
stron Polski, poprzedzające
Sympozjum: Królowanie
Jezusa w Polsce –
zaangażowanie ruchów
intronizacyjnych i głos
Magisterium Kościoła” –
Jasna Góra, 09.10.2015 r.
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Sprawozdania przedstawicieli
ruchów intronizacyjnych

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski
Były senator RP, energetyk, ekonomista,
analityk systemowy, działacz inteligencji katolickiej

Intronizacja Jezusa Chrystusa Króla
i Rocznica Chrztu Polski
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król !
Najczcigodniejsi nasi Pasterze, Drodzy Bracia i Siostry !
Zacznę od wielkiego podziękowania Duchowi Świętemu, gdyż tylko On
nas oświeca i łączy, a diabeł dzielił, dzieli i pewno będzie próbował nas
dzielić. Dzięki Duchowi Świętemu odbywa się dzisiejsze Sympozjum
i wcześniejsze spotkania. Tego Ducha Świętego musimy błagać, aby
dzieło Intronizacji doprowadzić do końca.
W naszym pojęciu i pragnieniu – historyczny, pełny Akt Intronizacji
Jezusa Chrystusa naszego Pana i Króla, obok Matki Bożej naszej Pani
i Królowej, powinien obejmować osiem wyróżnionych (odrębnych) aktów świadomego rozumu, woli i uczucia, w tym dwa akty wstępne:
1. Podziękowanie za wielkie łaski i dobrodziejstwa doznane przez nasz
naród w ciągu stuleci od Chrztu Polski, za liczne zwycięstwa, okresy
pomyślności i pokoju, za Matkę Bożą Królową Polski, za Papieża Jana
Pawła II, za wielu świętych i męczenników.
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2. Akt pokuty, ekspiacji i przeproszenia za liczne odstępstwa, łajdactwa,
morderstwa nienarodzonych i zdrady – jakie dzieją się wokół nas,
niestety nawet w naszych rodzinach i w nas samych – oraz błaganie
o przebaczenie.
Główna część historycznego Aktu Intronizacji powinna objąć następujące akty częściowe:
1. Uroczyste uznanie Pana Jezusa Chrystusa naszym Panem i Władcą,
Królem naszego narodu i państwa.
2. Uznanie prawa Bożego (i prawa naturalnego) za prawo najwyższe,
nadrzędne nad wszystkimi konstytucjami jakie chcielibyśmy sami
formułować, ponad prawem stanowionym gdzieś indziej i nam proponowanym czy narzucanym oraz ponad wszelkim porządkiem
prawnym stanowionym i stosowanym w sądownictwie.
3. Oddanie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Królowi całej przyszłości naszego narodu i państwa, z największą ufnością w Jego Miłosierdzie oraz błaganiem, aby zechciał całe nasze dziedzictwo wziąć
w ręce i błogosławić.
4. Przyrzeczenie i zobowiązanie do respektowania nadrzędności prawa
Bożego i Ewangelii (oraz prawa naturalnego) w krajowej praktyce stanowienia, przyjmowania i stosowania wszelkich regulacji prawnych
i procedur administracyjnych.
5. Zobowiązanie do powszechnego uznania w społeczeństwie i państwie religii katolickiej jako religii prawdziwej i narodowej, której
przysługuje poszanowanie i obrona, nauczanej i wyjaśnianej nie tylko
w szkołach podstawowych, ale również na wyższych uczelniach.
6. Przyrzeczenie i zobowiązanie do szerzenia ducha solidarności, sprawiedliwości i miłości społecznej, do kształtowania w tym duchu
wszystkich stosunków życia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz propagowania tych zasad w stosunkach międzynarodowych.
Historyczny Akt Intronizacji w dwu pierwszych punktach sięga do
przeszłości, w dwu następnych z pomocą Ducha Świętego kreuje teraźniejszość, a w kolejnych czterech wybiega ku przyszłości. Znaczenie
i prawdy Aktu Intronizacji chcielibyśmy przybliżać także ludziom nie66

chętnym, wątpiącym i niewierzącym dlatego, że jest to Akt dokonywany
także w ich intencji, dla ich dobra. Intronizacja nie wymaga zgody ludzi
wątpiących i niewierzących, ale będzie dokonana z sercem i modlitwą
o przybliżenie Bożego światła także ludziom niewierzącym, całemu naszemu narodowi.
Zbliżająca się 1050. rocznica Chrztu Polski skłania nas, aby sięgnąć
głębiej myślą do tego niezwykłego wydarzenia zawarcia przymierza
Ojca Niebieskiego z naszym narodem, do tego Aktu, jaki odmienił
bieg naszej historii. Ogarniając szerzej ten historyczny akt dostrzegamy w nim, oprócz sakramentu Chrztu św. poszczególnych osób,
również te same istotne elementy wymienione powyżej i oczekiwane
w Akcie Intronizacji, a mianowicie: uznanie w państwie wszechwładzy
i panowania Bożego, uznanie nadrzędności prawa Bożego i zobowiązanie do podporządkowania mu prawa państwowego, uznanie religii katolickiej jako religii prawdziwej i państwowej oraz podjęcie jej
szerzenia i obrony, a także podjęcie gruntowania, szerzenia i rozwoju
chrześcijańskiej kultury i obyczaju. Dostrzegamy również te same cechy zewnętrzne, istotne przy Intronizacji Jezusa Chrystusa, jak wspólny udział w tym Akcie przedstawicieli władzy kościelnej, władzy państwowej i reprezentacji ludowej.
Czyż te istotne podobieństwa nie skłaniają nas do uznania, że bliska
rocznica Chrztu Polski jest też szczególną okazją do dokonania Intronizacji Jezusa Chrystusa naszego Pana i Króla, Aktu stanowiącego jak
gdyby odnowienie Chrztu Polski?
Z prostej logiki wynika, a nie tylko z objawień prywatnych, że w Akcie Intronizacji muszą uczestniczyć i współdziałać, świadomie i dobrowolnie, nie tylko władze kościelne, ale i państwowe oraz my wszyscy.
Jakże trudną sprawą jest doprowadzenie do takiej jedności ducha i czynu i o to musimy szczególnie błagać Ducha Świętego, który ma moc
jednoczenia. A ten Akt Intronizacji ma tyle wartości ile w nim będzie
ducha Bożego i jedności. Dlatego chciałbym oczekiwać, że będzie jakieś doniosłe wezwanie Kościoła, skierowane do nas wszystkich, Bracia
i Siostry, do całego narodu, abyśmy pod przewodnictwem Matki Najświętszej naszej Królowej, włączyli się do narodowej Krucjaty Różańcowej, upraszając potrzebne łaski. Łaski dla dokonania tego Aktu Intronizacji oraz realizacji całego bogatego programu jaki Episkopat Polski
podjął na rok przyszły (nie będę go tu przypominał). Chciałbym, aby
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to wezwanie zwracało się też do wszystkich stowarzyszeń religijnych
i ruchów intronizacyjnych, ażeby włączyły się do duchowego przygotowania naszego narodu do uczestnictwa w tym historycznym Akcie Intronizacji Jezusa Chrystusa naszego Pana i Króla (Króla Wszechświata
i Króla Polski).
Szczęść nam Boże i Matko Najświętsza!
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BOŻE!
Przywróć Polsce znaki zwycięstwa!

Godło Polski z 1919 r.
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Ruch Obrony Rzeczypospolitej SAMORZĄDNA POLSKA
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków
e-mail: alicja.kondraciuk@gmail.pl
www.krolujnamchryste.pl

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”

Zmagania Ruchu Obrony Rzeczpospolitej
„Samorządna Polska” o Polskę Chrystusową
Ekscelencje, Wielebni Kapłani, Drodzy Uczestnicy Sympozjum,
Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” powstał w maju
2002 r. Byłem głównym inicjatorem powstania Ruchu i wspólnie z prof.
Stanisławem Kasprzykiem przez cały czas mu przewodniczymy. Jest to
Ruch społeczno-patriotyczny, a nie partia polityczna, skupiający organizacje patriotyczne, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i grupy
modlitewne oraz wiele osób indywidualnych. W ramach RORz „Samorządna Polska” działa Radu Ruchu – ciało opiniodawcze, doradcze,
konsultacyjne i koordynacyjne, złożone z 25. osób znanych w Polsce,
w tym pięciu profesorów różnych specjalności i kilkunastu liderów różnych ugrupowań narodowo-ludowo-katolickich, stowarzyszeń, grup,
wspólnot i ruchów intronizacyjnych, pragnących Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla Polski. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez RORz
„Samorządna Polska” przy powoływaniu Rady tego Ruchu, ma ona być
zalążkiem przyszłej Rady Ogólnopolskiego Ruchu Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla w Polsce. Utworzenie takiej Rady na bazie Rady RORz
„Samorządna Polska” wymaga oczywiście stosownych zmian i uzupełnień personalnych.
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Celami nadrzędnymi RORz „Samorządna Polska” są odnowa moralna Narodu Polskiego i doprowadzenie do Intronizacji Jezusa Chrystusa jako Osoby na Króla Polski przez władze duchowne i świeckie, zgodnie z przekazem
otrzymanym przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę od Pana Jezusa.
Nasze najważniejsze obszary działań to:
•O
 pracowywanie, wydawanie i rozprowadzanie materiałów poświęco-

nych Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce i beatyfikacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, apostołki tej Intronizacji;

•O
 rganizowanie bądź współorganizowanie ogólnopolskich Marszy

dla Jezusa Króla Polski, pielgrzymek, zebrań i spotkań formacyjnych
i modlitewnych dotyczących Intronizacji;

•C
 zuwanie – w ramach kompetencji świeckich – nad właściwym prze-

biegiem procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny na etapie rzymskim i wszelka pomoc w tym zakresie;

•D
 oprowadzenie przez konstruktywny dialog z Pasterzami Kościoła

katolickiego w Polsce do Rekolekcji Narodowych odnawiających nasz
Naród moralnie i przygotowujących go duchowo do Narodowego
Aktu Intronizacji Osoby Jezusa Chrystusa na Króla Polski;

•Z
 ainicjowanie i pomoc w przeprowadzeniu Inicjatywy Obywatelskiej

w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie: Orzeł Biały z koroną zamknietą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez
gwiazdek na ramionach jego skrzydeł;

• Wspieranie i udział w Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę;
•P
 owołanie Fundacji, której celem będzie postawienie pomnika – po-

sągu Jezusa Chrystusa Króla Polski na Wawelu (lub w innym godnym
miejscu); pamiątki dla potomnych i symbolu odnowy moralnej Narodu Polskiego po odbytych Rekolekcjach Narodowych oraz uroczystym
Akcie Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, dokonanym przez władze duchowne i świeckie naszego kraju.

RORz „Samorządna Polska” miał spory udział w doprowadzeniu do zamknięcia procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny
na szczeblu diecezjalnym, które miało miejsce 17. 04. 2007 r. w kaplicy
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Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. W pięciolecie zamknięcia procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, w niedzielę
22. 04. 2012 r., RORz „Samorządna Polska” zorganizował ogólnopolskie
spotkanie modlitewne przy grobie Rozalii, a następnie uczestnicy tego
spotkania udali się do Katedry Wawelskiej, gdzie o godz. 1730 odprawiona została Msza św. przy konfesji św. Stanisława Biskupa i Męczennika – uzgodniona z proboszczem Katedry ks. prałatem Zdzisławem
Sochackim – w intencjach: dziękczynnej za ukończony przed pięciu laty
proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym i o rychłe wyniesienie
na ołtarze Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.
W dniach 28. 04-06. 05. 2006 r. zorganizowaliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w Katedrze Wawelskiej. Adorując Jezusa Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie w Katedrze Wawelskiej, miejscu szczególnym dla wszystkich Polaków, przy grobach Królów Polskich, a szczególnie przy relikwiach św. Stanisława Biskupa i Męczennika – patrona ładu
moralnego w naszej Ojczyźnie – i św. Jadwigi Pani Wawelskiej – Królowej zjednoczonej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wypraszaliśmy
zdroje łask Bożych dla naszej umiłowanej Ojczyzny w tym trudnym
momencie jej dziejów. Modliliśmy się szczególnie o odnowę moralną,
zgodę i jedność Narodu Polskiego oraz za rządzących Polską.
Równocześnie w dniach od 30. 04 do 06. 05. 2006 r. środowiska patriotyczne związane z „Samorządną Polską” odprawiły siedmiodniowe nabożeństwo intronizacyjne, zakończone uroczystym Aktem Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski oraz Aktem Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Byliśmy współorganizatorami i z natury rzeczy aktywnymi uczestnikami ogólnopolskich Marszy dla Jezusa Króla Polski w: Warszawie
13. 09. 2009 r., Krakowie 08. 05. 2010 r., Warszawie 19. 10. 2010 r., Lublinie 09. 11. 2010 r., Wrocławiu 19. 03. 2011 r., Gdańsku 27. 05. 2012 r.
i Warszawie 12.09.2015 r.
W święto Maryi Królowej Polski 03. 05. 2011 r. RORz „Samorządna Polska” zorganizował ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji
wyniesienia na tron Jezusa Króla Polski. Podczas głównej Mszy św. sprawowanej tego dnia na Wałach Jasnogórskich złożyliśmy jako dar ołtarza – jedyny dar złożony na tej Mszy św. – figurkę Jezusa Króla Polski,
którą przyjął z naszych rąk główny celebrans ks. abp Stanisław Nowak,
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Metropolita Częstochowski. Na tę pielgrzymkę ufundowaliśmy piękny feretron – arkę Jezusa Króla Polski, sztandar Ruchu oraz wydaliśmy
okolicznościowy śpiewnik, w którym zebrano kilkadziesiąt (jak dotąd
najwięcej) pieśni wielbiących Jezusa Króla. Nieco później ufundowaliśmy także feretron – arkę Maryi Królowej Polski, figurę Jezusa Króla
Polski – pierwowzór posągu Jezusa Króla Polski, który chcemy wybudować w przyszłości – oraz byliśmy współfundatorami pięknego sztandaru poświęconego Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie.
Działania RORz „Samorządna Polska” są dokumentowane w Biuletynach „Samorządna Polska” przesyłanych między innymi do wszystkich
członków Episkopatu Polski. Szczególnie ważny jest Biuletyn nr 11 –
Wydanie Jubileuszowe: Zmagania o Polskę Chrystusową, Kraków, grudzień 2011, w którym na 240. stronach ukazujemy nasze dziesięcioletnie starania o należne miejsce dla Jezusa Króla w naszym Narodzie.
Ogromnie ważne są także ostatnie dwa Biuletyny „Samorządna Polska”
nr 12 i 13 a szczególnie Biuletyn nr 13: O Intronizację Jezusa Chrystusa
Króla Polski w 1050. rocznicę Chrztu Polski – Apel Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” do władz duchownych i świeckich oraz
wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków, wrzesień 2015. Biuletyn ten jest prezentem RORz „Samorządna Polska” dla uczestników
tego Sympozjum, a także – z uwagi na jego ważność – będzie wysłany
do wszystkich członków Episkopatu Polski oraz przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, z Prezydentem, Premierem,
Marszałkami Sejmu i Senatu oraz Parlamentarzystami na czele.
Dzisiaj, 10.10.2015r. odbywa się na Jasnej Górze Ogólnopolskie Sympozjum Sprawozdawczo-Naukowe: Królowanie Jezusa w Polsce – zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, którego
głównym inicjatorem i organizatorem jest RORz „Samorządna Polska”.
Patronat nad tym Sympozjum objął Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, któremu przewodniczy ks. bp. Andrzej
Czaja. Współorganizatorami Sympozjum są Archidiecezja Częstochowska i Ojcowie Paulini. Uważamy, że jest to doniosłe wydarzenie w całym
procesie intronizacyjnym w Polsce.
Wszystkim prelegentom i uczestnikom Sympozjum życzę jak najowocniejszych obrad i błogosławionych owoców tych obrad.
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Króluj nam Chryste!

Ruch Obrony Rzeczypospolitej
SAMORZĄDNA POLSKA
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków
e-mail: alicja.kondraciuk@gmail.pl
www.krolujnamchryste.pl

Liderzy Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

Andrzej Flaga – prof. dr hab. inż., przewodniczący
 Stanisław Kasprzyk – prof. dr hab. inż., wiceprzewodniczący


Rada Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

 zesław Stanisław Bartnik – ks. prałat, prof. dr hab., dr h.c., filozof, teolog,
C
historiolog, publicysta społeczno-polityczny
 Teresa Bloch – dr, historyk, red. „Nowego Przeglądu Wszechpolskiego”,
Przymierze Ludowo-Narodowe
 Włodzimierz Bojarski – prof. dr hab. inż., energetyk, ekonomista, analityk
systemowy
 Stanisław Czarnota – działacz ośrodka polonijnego Yorba Linda
w Kalifornii, propagator Intronizacji Chrystusa Króla w USA, działacz
„Solidarności” wśród Polonii
 Henryk Glinkowski – prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla Polski
 Jan Golec – dr inż., projektant wielu kościołów, działacz intronizacyjny
Lubelszczyzny
 Antoni Jarosz – prof. dr hab. inż., dr h.c., ekonomista, zarządzanie zasobami
ludzkimi, gospodarka żywnościowa, ekonomika turystyki
 Artur Jasiński – warszawska grupa modlitewna intronizacyjna
 Mściwój Jerzy Jeżewski – prezes Fundacji „Fundusz Obrony Narodowej”
 Adam Kędzierski – organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla
 Bronisław Kosowski – dr inż., działacz ruchu ludowo-narodowego
 Ryszard Kozłowski – prof. dr hab. inż., czyste technologie energetyczne,
energetyka zasobów odnawialnych, przewodniczący Powszechnego
Przymierza Narodu Polskiego
 Anna Krogulska – dr, prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich
„Inkulturacja”
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J an Krzanowski – przewodniczący Konwentu Narodowego Polskiego
 Ryszard Majewski – przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi
„Placówka”
 Eugeniusz Miłoś – ks. kanonik, duszpasterz środowisk patriotycznych
i intronizacyjnych
 Leszek Murzyn – prezes Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego
„Ojcowizna”
 Wiesława Neuhoff – historyk, wrocławskie wspólnoty intronizacyjne
 Jan Andrzej Piątek – prezes Stowarzyszenia „Dom Rodzinny”
 Anna Raźny – prof. dr hab., kulturoznawca, rosjoznawca
 Sławomir Rozwadowski – prezes Stowarzyszenia Rycerzy Maryi
 Piotr Sławiński – Lubelska Inicjatywa na Rzecz Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla Polski
 Romuald Starosielec – sekretarz krajowy Ruchu „Jedność Narodu”
 Halina Szustak – przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom Ojczysty”
 Kazimierz Józef Węgrzyn – poeta, autor kilkudziesięciu zbiorów wierszy
patriotycznych oraz poświęconych Jezusowi Chrystusowi Królowi Polski


Sekretariat Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”


 licja Kondraciuk – sekretarz
A
e-mail: alicja.kondraciuk@gmail.com; adres pocztowy: Ruch Obrony
Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Osiedle Dywizjonu 303 51/41,
31-875 Kraków
GODło polski z lewej
z 1919 r., z prawej z 1927 r.,
niewiele odbiegające od
obecnego godła Polski.
Zasadnicze różnice:
1. K
 orona zamknięta z krzyżem
(symbol państwa suwerennego,
chrześcijańskiego) zastąpiona
koroną otwartą bez krzyża (symbol
państwa zależnego, niesuwerennego,
w którym zdetronizowano Jezusa
Chrystusa);
2. T
 radycyjne koniczynki na
ramionach skrzydeł zastąpiono
pięcioramiennymi gwiazdkami
(pięcioramienna gwiazda to
pentagram, ważny symbol magicznookultystyczny a także satanistyczny,
znany dobrze w masonerii).
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W maju 2006 r. Katedra
Wawelska była miejscem
tygodniowej Adoracji
Najświętszego Sakramentu
o odnowę moralną Narodu
Polskiego oraz odprawienia
przez środowiska
patriotyczne związane
z RORz „Samorządna
Polska” siedmiodniowego
nabożeństwa
intronizacyjnego.

Statua Jezusa
Króla Polski
z żywicy
akrylowej
metalizowana
brązem,
szczegóły
wykończenia
w mosiądzu
Feretron –
Arka Matki
Bożej Królowej
Polski
– 2011 r.

Feretron
– Arka Jezusa
Króla Polski
– wykonana
na Uroczystość
Matki Bożej
Królowej Polski
w Częstochowie
03.05.2011 r.
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Z ks. prof. Czesławem
Bartnikiem (od lewej:
Józef Kurecki, Jan Golec,
Andrzej Flaga)
Z ks. abp. Stanisławem
Wielgusem podczas jednego
ze spotkań w Lublinie (od
lewej: Andrzej Flaga, Józef
Kurecki, Jan Golec). Ksiądz
Arcybiskup dwukrotnie
udzielił nam pasterskiego
błogosławieństwa
dla naszych działań
dotyczących Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla
w Polsce oraz pobłogosławił
naszej Inicjatywie
Obywatelskiej w sprawie
nadania Panu Jezusowi
przez Sejm RP tytułu „Jezus
Król Polski” oraz w sprawie
zmiany godła państwowego.
Ksiądz prof. dr hab. Czesław Stanisław
Bartnik. Wybitny teolog, filozof,
historiozof. Publicysta społecznopolityczny. Ojciec duchowy środowisk
patriotycznych narodowokatolickich. Autor „Opinii
teologicznej uzasadniającej
prawdę i kult Jezusa
Chrystusa Króla Polski”.
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SAMORZĄDNA POLSKA
BIULETYN

NR 13

O INTRONIZACJĘ
JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA POLSKI

W 1050 ROCZNICĘ
CHRZTU POLSKI
APEL RUCHU OBRONY
RZECZYPOSPOLITEJ
„SAMORZĄDNA POLSKA”
DO WŁADZ DUCHOWNYCH
I ŚWIECKICH ORAZ WIERNYCH
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
W POLSCE

KRAKóW, WRZESIEń 2015

Wybrane biuletyny „Samorządna Polska” wydawane w Krakowie przez RORz
„Samorządna Polska”

81

Marsz dla Jezusa Króla Polski w Krakowie, 08.05.2010 r., ponad 3000 uczestników
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Marsz dla Jezusa Króla Polski w Warszawie, 19.09.2010 r. (największy, ponad 8000 uczestników)
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Stowarzyszenie Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski
ul. Krzyckiego 8 m 2, 02-052 Warszawa

Mgr inż. Henryk Glinkowski
Prezes Stowarzyszenia
Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski

Dostojni Księża Biskupi, Czcigodni Kapłani
i Szanowni Katolicy Świeccy!
W swym wystąpieniu chciałbym przedstawić działalność naszego Stowarzyszenia oraz sytuacje i wydarzenia w stolicy Polski, które określamy
jako neopogańskie i którym staramy się przeciwstawiać. Stowarzyszenie
nasze zostało założone i wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń
w 2011 r. Posiada osobowość prawną i zgodnie ze statutem może tworzyć
oddziały wojewódzkie i koła na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest dążenie do dobrowolnego
przyjęcia Jezusa Chrystusa na Króla Polski w sensie duchowym - przez
Naród i jego najwyższe władze świeckie i duchowne w Akcie Intronizacji, które w życiu państwa ma polegać na uszanowaniu Praw Bożych
oraz na sprawowaniu rządów, zasadzających się na prawdzie, wolności,
sprawiedliwości i miłości. Stowarzyszenie nasze realizuje powyższe cele
przy pomocy szeregu środków, określonych w statucie, których nie będę
tu przytaczał ze względu na ograniczony czas wypowiedzi.
Chciałbym poinformować, że zanim utworzyliśmy stowarzyszenie pod
nazwą „Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski”, zawiązaliśmy
w jednej z parafii w dzielnicy Warszawa-Ochota wspólnotę modlitewną
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o nazwie „Wiara – Życie”. Jej charyzmat - to formacja duchowa w Kościele oraz obrona wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich w życiu
publicznym. Na tę działalność złożyło się m. in. szereg pikiet przeciwko
imprezom, bluźnierczym bądź sprzecznym z przykazaniami Bożymi,
jak na przykład występy „madonny” w Warszawie, czy „parada równości” i inne, a także pikieta w obronie ks. abp. Henryka Hosera przed
demonstrantami, zwolennikami legalizacji procedury in vitro. Pikiety organizujemy w ten sposób, że najpierw powiadamiamy pisemnie
władze miasta o planowanej pikiecie w określonym terminie i miejscu
oraz uzyskujemy zezwolenie na jej przeprowadzenie. Na czas jej trwania otrzymujemy asystę policji. Podczas pikiety staramy się przekonać
uczestników parad czy innych tego rodzaju imprez o wadliwości ich postępowania, sprzecznego z prawem naturalnym i Prawem Bożym. Muszę powiedzieć, że podczas pikiet spotykamy się z agresją uczestników
tych imprez, z pluciem na ziemię przed nami, bo nie mogą nas opluć,
gdyż chroni nas policja. Po zakończeniu pikiet jesteśmy przeważnie odprowadzani przez policję do własnych samochodów, bo uczestnicy tych
imprez zagrażają nam pobiciem, o czym informuje nas policja.
Drugim, bardzo ważnym przedsięwzięciem było dwukrotne przeprowadzenie w kościele, w okresie święta Chrystusa Króla, siedmiodniowego
Nabożeństwa Intronizacyjnego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zostało ono przeprowadzone dzięki rozumieniu obecnej
sytuacji przez księdza proboszcza wspomnianej wyżej parafii, powodującej, że zanim Intronizacja narodowa będzie możliwa, należy zaprosić
wierzących do dokonania Intronizacji w rodzinach, wspólnotach modlitewnych i parafiach. Na tydzień przed rozpoczęciem Nabożeństwa
rozprowadziliśmy ulotki informujące o planowanym jego terminie.
W Nabożeństwie wzięli udział miejscowi parafianie oraz zainteresowane osoby z całej Warszawy.
Przy okazji tego Nabożeństwa, osoby z innych dzielnic Warszawy zwróciły się do nas z prośbą, abyśmy wystąpili do ks. kard. Kazimierza Nycza
o zezwolenie na przeprowadzenie tego Nabożeństwa w ich parafiach.
Uczyniliśmy to zwracając się na piśmie w tej sprawie do J. Em. ks. kard.
Kazimierza Nycza z prośbą, aby w każdej parafii Archidiecezji Warszawskiej pozwolił na przeprowadzenie siedmiodniowego Nabożeństwa
Intronizacyjnego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem,
w okresie święta Chrystusa Króla. Ksiądz Kardynał zlecił księdzu Dy86

rektorowi Duszpasterstwa przeprowadzenie z nami rozmowy. Podczas
tej rozmowy przedstawiliśmy naszą prośbę, którą Ksiądz Dyrektor przyrzekł przekazać ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi. Odpowiedzi na naszą
prośbę nie otrzymaliśmy.
Szczególnie dużo pracy w naszej działalności poświęciliśmy upowszechnianiu wiedzy wśród duchowieństwa i osób świeckich Warszawy na temat Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Dla miejscowego duchowieństwa przygotowaliśmy podstawowy zestaw materiałów z tego zakresu,
który wręczyliśmy ponad 130–tu księżom proboszczom parafii lewoi prawobrzeżnej Warszawy. Tylko pięciu proboszczów odmówiło ich
przyjęcia tłumacząc, że odbierają tylko materiały z Kurii warszawskiej.
Wśród osób świeckich rozprowadzaliśmy z początku foldery i broszury, nabywane w ośrodku formacyjnym w Szczyglicach koło Krakowa,
a następnie sami przystąpiliśmy do opracowania i wydania własnych
materiałów o Intronizacji. Przygotowaliśmy kolorową, dwustronicową
kartę informacyjną pt. „Jest jednak ratunek dla Polski” oraz broszurkę
zatytułowaną „Obudź się Polsko! Dokonaj Intronizacji! Jezus Chrystus
Królem Polski!” Materiały te rozdawaliśmy przed warszawskimi cmentarzami osobom odwiedzającym groby w dniu Wszystkich Świętych
oraz na manifestacji Rodziny Radia Maryja w Warszawie, zorganizowanej w celu przyznania dostępu Telewizji Trwam do multipleksu.
Naszą broszurkę wzbogacaliśmy w kolejnych wydaniach o nowe treści,
tak że ostatnio nadaliśmy jej tytuł: „Jezus Chrystus Król Polski ocaleniem dla Polaków”. Zamieściliśmy w niej m. in. artykuł pt. „Walczymy o Polskę Chrystusową”. Odnotowaliśmy w nim myśli Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego na temat przyszłego charakteru
Polski. Te wszystkie postulaty, jak gdyby wizje Księdza Prymasa, dotyczące budowania Polski Chrystusowej, są w dalszym ciągu aktualne.
Wymagają one jedynie wzbogacenia o obecne znaki czasu. Tę ostatnią
wersję broszurki rozdawaliśmy na manifestacji w Warszawie członkom
związków zawodowych trzech największych ich central.
W ramach prowadzonych przez nas akcji upowszechnienia wiedzy o Intronizacji wśród społeczeństwa Warszawy i osób przyjezdnych, rozdaliśmy ponad 100 tys. egz. różnych materiałów intronizacyjnych. Poprzez
podejmowanie różnorodnych form naszej działalności pragniemy zaświadczyć, że chcemy Polski Chrystusowej. Myślę, że w rezultacie m.
in. tej pracy istnieje w społeczeństwie Warszawy duża już świadomość,
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dotycząca roli i znaczenia Intronizacji dla odrodzenia duchowego narodu polskiego i jego przyszłości. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że na
wzrastającą popularność idei Intronizacji w Polsce i poza jej granicami
składa się działalność wielu ruchów i wspólnot intronizacyjnych. Zdumiewający jest przy tym fakt, że telefonujące do nas osoby z różnych
miejscowości w kraju posiadają coraz pełniejszą wiedzę o Intronizacji
oraz właściwe rozumienie jej sensu. Dostrzegamy w tym działanie światła Ducha Świętego oraz znak, że bardzo miła jest Panu Jezusowi sprawa
Intronizacji.
Oprócz działalności zewnętrznej prowadzimy pracę formacyjną wśród
członków naszego Stowarzyszenia oraz zapraszanych osób z innych
wspólnot intronizacyjnych Warszawy. Zbieramy się co miesiąc na spotkaniach rozpoczynających się Mszą św. o godzinie 18.00 w kościele księży pallotynów w Warszawie, przy ul. Skaryszewskiej, a następnie udajemy
się na spotkanie formacyjne do sali katechetycznej. W edukacji religijnej
korzystamy m. in. z publikacji ojca świętego Benedykta XVI, wydanych
w okresie, kiedy był jeszcze prefektem Kongregacji Nauki Wiary. W pracy formacyjnej podejmowaliśmy takie tematy, jak: dusza ludzka; życie
wieczne; Królestwo Boże i inne. Głębokie treści religijne, które przekazujemy w postaci katechez, dajemy na wydruku wszystkim obecnym na
zebraniu, aby mogli je udostępnić swoim rodzinom i przyjaciołom.
Jednym z bardzo ważnych przedsięwzięć naszego stowarzyszenia, podejmowanych z natchnienia Bożego, było organizowanie w Warszawie
Marszów dla Chrystusa Króla Polski. Począwszy od 2009 r. przeprowadziliśmy trzy Marsze ogólnokrajowe, ostatni w 2015 r. Miały one charakter wielkiej, wspólnotowej modlitwy, zanoszonej do Boga o przyspieszenie w Polsce Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski. Stanowiły
również świadectwo naszej przynależności do Chrystusa oraz były okazją do refleksji na temat wiary w Boga u ludzi obserwujących nasze Marsze. Organizowaliśmy je w dni weekendowe, kiedy na ich trasie pełno
było ludzi w ogródkach kawiarnianych, usytuowanych na chodnikach,
a także osób spacerujących, gdyż ruch kołowy był wówczas zamknięty.
Trasa pochodu wiodła tradycyjnie Traktem Królewskim, tj. od gmachu
Sejmu RP do katedry p.w. Świętego Jana Czciciela. Na czele pochodu
nieśliśmy duży krzyż z pasyjką Chrystusa, znak naszego zbawienia.
W trakcie pochodu, który rozpoczynaliśmy o godzinie 15.00, odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie Różaniec święty
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oraz śpiewaliśmy pieśni religijne. W Marszach wzięli liczny udział wierni z Warszawy oraz członkowie stowarzyszeń i wspólnot intronizacyjnych z całego kraju i z zagranicy. Na trasie pochodów zatrzymywaliśmy
się przed świątyniami katolickimi i przyklękając uwielbialiśmy Jezusa
obecnego w tabernakulum pod postacią Najświętszego Sakramentu oraz
odmawiając modlitwę „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament…”. Na wyznaczonych przystankach Marszów wygłaszane były
przemówienia liderów ruchów intronizacyjnych na temat Intronizacji
oraz zagrożeń wiary i moralności katolickiej w naszym kraju. Na zakończenie pochodów, w katedrze Archidiecezji Warszawskiej, uczestniczyliśmy w uroczystych Mszach świętych, zamówionych w intencji oddania
pod władzę miłości Chrystusa Króla wszystkich dziedzin życia narodu
polskiego. Msze święte były sprawowane przez księdza prałata Bogdana
Bartołda, proboszcza parafii katedralnej oraz kilku księży współcelebransów. Na tych Mszach świętych Ksiądz Proboszcz wygłosił głębokie teologicznie kazania o istocie królowania Jezusa Chrystusa, a przed
błogosławieństwem poprosił wiernych o powstanie z miejsc i odczytał
Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa w Rodzinie Radia Maryja, dokonany
na Jasnej Górze 13 lipca 1997 r. Msze święte kończyły się odśpiewaniem
pieśni: „Boże, coś Polskę…”.
Dziękuję za uwagę!

Broszura Ruchu
Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla Polski
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Ogólnopolski marsz błagalny
o intronizację Jezusa Króla Polski
Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski wraz ze środowiskami
intronizacyjnymi z Polski i z zagranicy, Warszawa 12.09.2015 r.

Przemówienie przed Pomnikiem
Stefana Kardynała Wyszyńskiego:
1050. rocznica Chrztu Polski
a Intronizacja – prof. dr hab. inż.
Włodzimierz Bojarski
Przemówienie przed Pałacem
Prezydenckim: Ustanawianie
w katolickiej Polsce praw
sprzecznych z Dekalogiem – prezes
Stowarzyszenia Ruch Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla Polski
Henryk Glinkowski
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Ogólnopolski marsz
błagalny o intronizację
Jezusa Króla Polski

Przemówienie przed
Pałacem Prezydenckim:
Zmagania
o Intronizację
Jezusa Króla Polski
– przewodniczący
Ruchu Obrony
Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”
prof. dr hab. inż.
Andrzej Flaga

Homilia ks. proboszcza
Archikatedry Warszawskiej
Bogdana Bartolda

Modlitwa błagalna o Intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski na
zakończenie Marszu przed Pałacem Prezydenckim prowadzona przez
wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa
Króla Polski Teresę Drapińską
Msza św. na
zakończenie
Marszu
w Archikatedrze
Warszawskiej
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Encyklika „Quas Primas”

93

94

Rycerstwo Jezusa
Chrystusa Króla

Mgr inż. Adam Kędzierski
Organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla

Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla
Czcigodni Księża Biskupi
Czcigodni Kapłani
Drodzy zgromadzeni uczestniczący w dzisiejszym Sympozjum
W tematyce kultu Jezusa Chrystusa Króla udzielam się od prawie 20.
lat. Między innymi jestem organizatorem Rycerstwa Jezusa Chrystusa
Króla, które powstało w celu przeciwdziałania nasilającemu się procesowi laicyzacji społeczeństwa, powszechnemu panowaniu kłamstwa,
przemocy, brutalności w osiąganiu swoich celów - często kosztem innych, zwłaszcza słabszych, bezbronnych oraz pychy widocznej przede
wszystkim w stawianiu się ponad prawem i ludźmi. Rycerstwo Jezusa
Chrystusa Króla powstało nade wszystko w celu wyproszenia łaski Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.
Rycerstwo rozpoznawane jest poprzez teksty i znaki takie jak : medalik,
logo Rycerstwa oraz modlitwy, których część zawarta jest w „dyplomiku” nadawanym członkom Rycerstwa, na które, wraz z medalikiem Jezusa Chrystusa Króla, imprimatur udzieliła Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej (L.dz.: 1065/09, z dnia 9.10.2009 r.).
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Na rozpoczęcie działalności Rycerstwa wyraził zgodę biskup bielsko - żywiecki Tadeusz Rakoczy osobnym pismem (L.dz.: 207/2010, z dnia 23.03.2010 r.).
Członków Rycerstwa wiąże głęboka wiara w siłę modlitwy oraz w to, że
stojący ponad czasem Bóg Wszechmogący obdarzy łaską ludzi, którzy
będą zdolni uznać w Jezusie Chrystusie centrum życia społeczeństw i narodów, a także ujrzeć w Nim na nowo Pana własnego życia oraz przyszłość całego świata. Oparciem w takiej postawie są słowa Świętego Jana
Pawła II, który wielokrotnie napominał : Módlcie się i nigdy w modlitwie
nie ustawajcie. On jest także autorem słów : Jeśli Bóg jest naszym prawdziwym i wiekuistym punktem oparcia, tylko miłość i modlitwa stają się prawdziwymi dźwigniami duchowymi, dzięki którym można poruszyć ziemię.
W jednym ze spotkań mistycznych Najświętsza Maryja Panna powiedziała do Rozalii Celakówny: We wszystkich sprawach i trudnościach
modlitwa jest najpotężniejszym środkiem, który wszystko może.
Modlitwy i akty pobożne zawarte w materiałach przekazywanych członkom Rycerstwa służą przede wszystkim budowaniu Królestwa Bożego,
które jest tam, gdzie przestrzegane jest Prawo Boże. Tym samym wpisują się w dzieło spełnienia misji przekazanej przez Pana Jezusa Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie - Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla na
całym świecie oraz w duszach wszystkich ludzi. Głównym przesłaniem
Pana Jezusa jest żądanie, aby uznano Go za „swego Króla i Pana” uroczystym Aktem Intronizacji. Jezus Chrystus mówił do Rozalii wprost
: Jest jednak ratunek dla Polski. Jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana
w zupełności przez Intronizację. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga.
Członkowie Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla nie stawiają sobie celów
politycznych a ich zaangażowanie przejawia się głównie w propagowaniu modlitwy jako oręża, które potrafi osiągnąć cele przekraczające
ludzkie możliwości oraz aktów pobożności związanych w dużej części
z misją Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Warto zwrócić uwagę na
następujące fakty:
•D
 otychczas przynależność do Rycerstwa zadeklarowało ponad 4.500

osób;

•R
 ozprowadzono ponad 20 000 „dyplomików” Rycerstwa Jezusa Chry-

stusa Króla oraz ponad 25 000 medalików Jezusa Chrystusa Króla;
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•W
 ydano Modlitewnik Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla.
•S
 prowadzone zostały z Meksyku relikwie Bł. Jose Sancheza del Rio,

który mając zaledwie 14 lat, zginął śmiercią męczeńską za odmówienie wyrzeczenia się wiary. Torturowany, konając krzyknął „Niech żyje
Chrystus Król!”. Uznajemy go za jednego z największych Rycerzy Jezusa Chrystusa Króla i w modlitwach prosimy o orędownictwo u Pana
Jezusa w naszych intencjach.

Pragnieniem Rycerstwa jest zaangażowanie jak największej ilości wiernych w nasze szeregi i doprowadzenie do powszechnej modlitwy z prośbą
o łaski naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby przeciwstawić się powszechnie panującemu złu, laicyzacji życia jakby Bóg nie istniał. Historia
uczy nas, że wszelkie łaski można osiągnąć przez modlitwę – podam tylko
trzy przykłady dotyczące naszego Narodu – „Potop szwedzki”, zwycięstwo
pod Wiedniem, „Cud nad Wisłą”. Święty Jan Paweł II Wielki pouczał nas,
że modlitwą można osiągnąć wszystko, ale trzeba spełnić przynajmniej
jeden warunek – trzeba Pana Boga pokornie o łaski poprosić.
Istnieje jedno Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, do którego należeć
może każdy kto zobowiąże się nosić medalik Jezusa Chrystusa Króla
oraz spełniać wszystkie warunki określone w „dyplomiku” Rycerstwa.
Ks. bp Tadeusz Rakoczy wydał pozwolenie na rozpoczęcie działalności
Rycerstwa, dla którego „dyplomik” zawiera ścisłe wytyczne – cel i środki
którymi należy się posługiwać. Wszystko inne jest nadinterpretacją, za
co jako organizator Rycerstwa nie biorę odpowiedzialności.
Najważniejszym zadaniem Rycerstwa jest wyproszenie u Boga łaski
przeprowadzenia Intronizacji, której celem jest uznanie panowania Jezusa Chrystusa jako Króla. Uznać Jezusa za Króla i Pana oznacza przyjęcie Jego prawa i poddanie się Jego władzy – przestrzeganie przykazań
Bożych w codziennym życiu. Prawo Boże musi być nad prawem stanowionym zgodnie z maksymą - jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu,
to wszystko jest na właściwym miejscu.
Pan Jezus przekazał Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie:
Oświadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te Państwa nie zginą,
które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają
swym Królem i Panem;
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Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży by zbawić
świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potężna, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.
Dokonanie aktu Intronizacji postrzegam jako wielką łaskę, którą trzeba
wyprosić modlitwą i cierpieniem ofiarowanym Panu Bogu.
Jak przekazuje Służebnica Boża Rozalia Celakówna - Intronizacja Jezusa
Chrystusa Króla ma być przeprowadzona przez władze kościelne wraz
ze świeckimi. Uznanie Jezusa Chrystusa za naszego Króla i Pana oraz
poddanie się pod Jego Boże Prawo nie jest niczym nowym w naszym
Kościele, ale podstawowym obowiązkiem każdego wierzącego i praktykującego katolika. Przy obecnym, dalekim odejściu ludzi od praktyk religijnych, dokonanie Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla stanowić
będzie odnowę Kościoła, uzdrowienie społeczeństwa, gdzie moralność
będzie ceniona i szanowana. Intronizowany Jezus Chrystus Król obdarzy swoich wiernych łaskami potrzebnymi do wypełnienia zobowiązań
wynikających z uznania i przyjęcia Go za swojego Króla i Pana.
Sugerujemy, aby Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polsce przeprowadzona była z udziałem jak największej liczby wiernych – w parafiach, na
szczeblu diecezjalnym oraz ogólnopolskim. Do przygotowania Intronizacji w parafiach służyć może opracowana w tym celu Nowenna ku czci
Chrystusa Króla, która uzyskała imprimatur Kurii Diecezjalnej Bielsko - Żywieckiej. Dotychczas wydrukowano i rozprowadzono ponad 75
000 egzemplarzy nowenny, w tym również przetłumaczonej na języki:
włoski, angielski, niemiecki, francuski i hiszpański.

Medalik Jezusa Chrystusa Króla
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Figura Chrystusa Króla w Ustroniu-Zawodziu
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Medal Jezusa Chrystusa Króla
– Ustroń-Zawodzie
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Ks. Jerzy Bajda:
Trzeba, ażeby
Chrystus
królował (1 Kor
15,25), Ustroń
2011
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Dr Anna Krogulska
Misjonarka świecka, prezes Stowarzyszenia
Misjonarzy Świeckich Inkulturacja

Wspólnoty i grupy intronizacyjne
Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej,
niemieckiej i australijskiej
Intronizacja Jezusa Chrystusa to plan Boski i dotyczy całego świata.
Służebnica Boża Rozalia Celakówna w jednej ze swoich wizji usłyszała
słowa: Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus Królował
(…) Państwa i narody, które nie poddadzą się pod panowanie słodkiej
miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie
powstaną (4 lipca 1939 r.).
Temat intronizacji Chrystusa na Króla Polski po raz pierwszy poza granicami naszej Ojczyzny podniósł Generał Paulinów o. Pius Przeździecki.
Na Kongresie Eucharystycznym, odbywającym się na Węgrzech w maju
1938 roku zrelacjonował on ten temat prymasowi Polski, ks. kardynałowi Augustowi Hlondowi, dokonawszy wpierw dokładnej analizy tekstów
Rozalii Celakówny (wcześniej nakazał jej poddać się badaniom neurologicznym). Ojciec Przeździecki zapoznał się z przesłaniem Celakówny
dzięki jej spowiednikowi – paulinowi ojcu Zygmuntowi Dobrzyckiemu.
Słowa Pana Jezusa, które przekazała Służebnica Boża Rozalia, były tak
adekwatne do ówczesnej sytuacji politycznej w Europie, że postanowio103

no odpowiedzieć na nie bez zwłoki. Niestety II wojna światowa zahamowała proces Intronizacji, a po śmierci o. Zygmunta Dobrzyckiego
(1974 r.) została zapomniana.
Dzięki Ojcu Dobrzyckiemu zapis słów Rozalii Celakówny, w tym opis
jej wizji, trafił wraz z polskimi emigrantami do Chicago (USA). Tam,
staraniem członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, zapiski te zostały wydane w postaci książki pt. Rozalia Celakówna.
Apostołka Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Maszynopis
tego dzieła przesłano do ojców jezuitów w Krakowie i trafił on do rąk o.
Tadeusza Kiersztyna SJ – ówczesnego sekretarza Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy, później także redaktora naczelnego Posłańca
Serca Jezusowego (organu prasowego Apostolstwa Modlitwy). W roku
1995 tekst został wydany w Polsce (Wielkie wezwanie Serca Jezusa do
Narodu polskiego, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995), a o. Tadeusz
Kiersztyn, nawiązawszy współpracę z Polonią Amerykańską, rozpoczął
dzieło szerzenia idei Intronizacji w Polsce.
Polonia wykazuje ogromne zainteresowanie tematem Intronizacji Jezusa
Chrystusa i osobistego oddania się Sercu Jezusa. Sprawa nabiera tempa
i dociera do innych stanów (New Jersey i New York), a także do Kanady
(stan Ontario). Intronizacja łączy bowiem w sobie dwa bardzo istotne
elementy: patriotyzm i bezgraniczne zawierzenie Jezusowi Chrystusowi
poprzez oddanie się Jego Najświętszemu Sercu i służenie Mu jako Panu
panów i Królowi królów.
Osoby mieszkające poza granicami Polski inaczej przeżywają miłość do
Ojczyzny niż osoby mieszkające w kraju, ponieważ ich serca wypełnione są tęsknotą za Macierzą. Polonia pragnienie pomagać swej Ojczyźnie
i czyni to poprzez liczne dzieła, inspirowane właśnie miłością do kraju
przodków. Znaczna jej część żywi przekonanie, że uznanie władzy Jezusa Chrystusa to najlepszy sposób na poprawę funkcjonowania życia Narodu. Przekonanie to wynika z bolesnego doświadczenia alienacji, jakie
bywa udziałem emigrantów, oraz z faktu, że to wiara w Jezusa Chrystusa
i pokładana w Nim ufność pozwoliły im przetrwać trudny czas aklimatyzowania się w nowym środowisku. Polonusi z własnego doświadczenia więc wiedzą, że przyjęcie przez Naród praw Jezusa Chrystusa jest
najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, aby Ojczyzna była państwem silnym, suwerennym i sprawiedliwym. Modlą się w tej intencji i angażują
w to dzieło innych. W wielu kościołach USA (zwłaszcza w stanie Illinois
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i w samym Chicago oraz w stanach New Jersey i New York) organizują
liczne czuwania modlitewne. Podobnie jest w Niemczech (Hamburg).
Do Polski przesyłają ofiary na Msze Święte w intencji Intronizacji i przebłagania za grzechy Narodu Polskiego (tylko z Chicago przesłano ich
około 2500). Organizują piesze pielgrzymki, podczas których modlą
się o Intronizację w Polsce. Od prawie 20 lat odbywają się pielgrzymki
z Chicago do sanktuarium Maryi w Gary (Indiana); początkowo brało
w nich udział około 20 osób, obecnie – około 10 000. Wierni z New
Jersey, New York, Filadelfii i Connecticut pielgrzymują do Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Doylestown (Pensylwania) – tzw.
Amerykańskiej Częstochowy.
Polonusi ufundowali też kilka pomników Chrystusa Króla, np. przed
kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej w Cicero (USA), w Jarosławiu, w Łomży, Mielcu, Stalowej Woli, Radomiu – przy zaangażowaniu
polskich biskupów (bpa Stanisława Stefanka z Łomży i bpa Edwarda
Frankowskiego z Mielca) i wielu osób świeckich. Instalowanie tych
pomników poprzedzane jest kilkudniowymi rekolekcjami, stosownymi modlitwami i dokonaniem Aktu Intronizacji. Polonia ufundowała
także około 70 małych figurek Chrystusa Króla wraz z kwiatami, pomagała w przeprowadzaniu rekolekcji intronizacyjnych w parafiach,
organizowała pielgrzymki wynagradzające za grzechy. Towarzyszący
pielgrzymom kapłani błogosławili okolice, które przemierzali (w miarę możności Najświętszym Sakramentem). Były to tereny Europy Zachodniej, Izraela, Alaski, USA, Meksyku i wyspy wokół wybrzeży Ameryki. Koszty związane z tymi akcjami wzięły na siebie osoby świeckie,
zaangażowane w dzieło Intronizacji. Kapłani reagowali różnie. Jedni
uczestniczyli w czuwaniach wraz z pielgrzymami, inni zamykali przed
nimi kościoły; jedni sami wygłaszali konferencje, inni ich zakazywali.
Nic więc dziwnego, że księża zapraszani z Polski, którzy głosili ideę
Intronizacji, stawali się dla Polonii wręcz bohaterami narodowymi
i uzyskiwali jej wsparcie – tak modlitewne, jak i finansowe. Wizyty
tych kapłanów, zwłaszcza wizyty ks. Piotra Natanka, przyczyniły się do
wzrostu zainteresowania Intronizacją wśród Polonii w Kalifornii, Australii i w Niemczech. Polacy z Sydney i Canberry modlą się o dokonanie Intronizacji podczas comiesięcznego czuwania w sanktuarium
Jasnogórskiej Matki Miłosierdzia w Berrima – Penrose Park. W innej
części Australii wspólnota Polaków modli się w tej intencji w świątyni
ojców franciszkanów w Perth.
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Niektórzy z członków Polonii postanowili zgłębić temat Intronizacji
i przyjeżdżali do Polski, aby porozmawiać z ks. Piotrem Natankiem
czy z ks. Tadeuszem Kiersztynem. Następnie – przekonani o słuszności
i potrzebie dokonania Intronizacji – przedstawiali swym duszpasterzom
konkretne inicjatywy. I tak na przykład w Kalifornii, po 9 miesiącach
modlitw i rekolekcji, dokonano Intronizacji w parafii kierowanej przez
kapłana werbistę Henryka Nogę w Yorba Linda, a także w parafii kierowanej przez kapłana chrystusowca Rafała Dygułę w Los Angeles.
Zanim ks. bp Andrzej Czaja został powołany do zbadania inicjatyw
związanych z Intronizacją, głównymi źródłami, z jakich mogłam czerpać przygotowując katechezy na ten temat poza Polską, były encyklika
Quas Primas oraz przesłanie Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny – postaci powszechnie kojarzonej z ideą Intronizacji i uznawanej za orędowniczkę tej idei. Znane są przykłady uzdrowień wymodlonych za wstawiennictwem Służebnicy Bożej (np. pewien mężczyzna z w Chicago
został uzdrowiony z raka języka). Jachówka – miejsce urodzenia Rozalii
i jej grób w Krakowie znajdują się na trasie wielu pielgrzymów-rodaków.
Polonia wsparła też finansowo zakup sarkofagu przeznaczonego na relikwie Rozalii Celakówny (znajduje się on w bazylice Najświętszego Serca
Jezusa w Krakowie).
Czas rodzenia się opisanych wyżej inicjatyw był trudny dla wszystkich
stron. Jakakolwiek krytyka ks. Tadeusza Kiersztyna czy ks. Piotra Natanka jednych mobilizowała do większej solidarności z tymi kapłanami,
u innych wywoływała dezorientację.
Nie ustawano jednak ani w modlitwie, ani w działaniach. Katolicy polscy z Chicago organizowali peregrynację obrazu Chrystusa Króla, połączoną z nowenną do Chrystusa Króla i oddaniem się całych rodzin pod
Jego panowanie. Uroczystego Aktu Intronizacji dokonano w kościele ojców salwatorianów w Weronie (stan New Jersey). Grupa związana z Honorową Strażą Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chicago postanowiła
wprowadzić obraz Jezusa Chrystusa Króla do każdego kościoła (w niektórych świątyniach amerykańskich taki obraz został już umieszczony).
Między innymi dzięki inicjatywie Polonii znalazł się na Jasnej Górze obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski (namalowany w Polsce; darem Polonii
z Chicago jest złota korona).
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Polonia Chicagowska złożyła na Jasnej Górze także ofiarę na odprawienie 50. Mszy św. wynagradzających za grzechy Narodu Polskiego oraz
Mszy św. sprawowanych w ramach nowenny przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Przywieziono też kolejne wota: złote
berło i klamry – jako dar od Polonii z New Jersey, New York, Chicago,
Kalifornii i Kanady. Polacy mieszkający w Ojczyźnie ofiarowali pierścień. 14 sierpnia 2011 r. obraz został uroczyście wniesiony na Jasną
Górę. Przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny – Królowej
Polski odczytano skierowaną do Niej prośbę, aby sprawę intronizacji
swego Syna w Narodzie Polskim wzięła w swoje ręce.
Informacja o powierzeniu ks. bp. Andrzejowi Czai – przewodniczącemu
Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski sprawy zbadania inicjatyw związanych z Intronizacją została przyjęta
z wielką ulgą w wielu ośrodkach polonijnych (m.in. w Australii i USA).
Póki co nie wszystkie grupy polonijne zaangażowane na rzecz Intronizacji zjednoczyły się we wspólnym działaniu, ale wszystkie wspierają to
dzieło modlitwą.
W Chicago powstało Radio Chrystusa Króla. Polonia finansuje też realizowane w Polsce Kongresy Społeczne Panowanie Chrystusa Króla. Organizuje też koncerty poświęcone Jezusowi Chrystusowi Królowi (np. w bazylice św. Jacka w Chicago). Zdecydowana większość Polonii z Australii
(Sydney, Cambery i Perth), ze Stanów Zjednoczonych (Kalifornia, New
Jersey, New York, Illinois) czy z Francji wiąże wielkie nadzieje z Zespołem
ds. Ruchów Intronizacyjnych i oczekuje na decyzje, na ujednolicone teksty modlitw oraz na kolejne zadania, których mogłaby się podąć. Modli
się też o to, by Intronizacja dokonała się zgodnie z nauczaniem Kościoła
i przesłaniem przekazanym przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę.
Warto zauważyć, że wielu członków Polonii nie angażuje się w grupach
zabiegających o Intronizację w Polsce nie dlatego, że temat jest im nieznany lub uważają go za nieistotny, ale dlatego, że – po rozmowach ze
swymi duszpasterzami – postanowili wstrzymać się ze swymi działaniami
do czasu podjęcia stosownych decyzji przez Episkopat Polski.
Wszyscy, którzy angażują się w szerzenie orędzia Pana Jezusa przekazanego przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę – niezależnie od tego,
w jakich grupach i przy jakich liderach się gromadzą – są przekonani,
że Intronizacja to jedyny ratunek dla naszego Narodu i dla świata i że
dokonanie tego Aktu powinno nastąpić jak najszybciej.
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Źródła:
1. Ks. Kazimierz Zygmunt Dobrzycki OSPPE, Dziecko Boże Rozalia Celakówna.
Autobiografia komentowana w trzech tomach, Oficyna wydawnicza „Q.S.D”, Skawina 2005.
2. Ks. bp Andrzej Czaja, Dokumentacja działalności Polonii, Kuria diecezjalna
w Opolu.
3. O. Tadeusz Kubik (wicepostulator procesu beatyfikacyjnego sł. Bożej Rozalii Celakówny), Dokumentacja cudu za wstawiennictwem Rozalii Celakówny, Kraków.
Referat uzupełniłam na podstawie osobistych kontaktów z Polonią w USA, Australii, w Niemczech, Francji i Kanadzie podczas misji ewangelizacyjnych, które
głosiłam w latach 2008-2015.

Obraz Polonii Amerykańskiej
ukoronowany złotą koroną
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Fundacja
Serca Jezusa

Dr Marcin Majewski
Prezes Stowarzyszenia „Róża”

Działania Fundacji Serca Jezusa
i Stowarzyszenia „Róża” na rzecz Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski
Stowarzyszenie „Róża” Przyjaciół Rozalii Celakówny, którego jestem
przedstawicielem, powstało w 2003 r. i skupia obecnie kilkaset członków, osób pragnących wypełnienia misji Rozalii Celakówny, tj. Intronizacji Jezusa Króla Polski. W naszych założeniach oparliśmy się na
działaniach Fundacji Serca Jezusa i z tego powodu chciałbym najpierw
zapoznać Szanownych Słuchaczy z niektórymi działaniami tej Fundacji.
Informacje te przygotowałem w porozumieniu z przedstawicielem Fundacji Serca Jezusa.
Fundacja Serca Jezusa ma siedzibę w Krakowie, ale faktycznie swoje
zadania statutowe wykonuje w Szczyglicach, gdzie mieści się jej Dom
Formacyjny prowadzony przez Wspólnotę św. Klaudiusza.
Przy ogromnym zaangażowaniu opiekuna duchownego Fundacji
i Wspólnoty, ks. Tadeusza Kiersztyna, w dniu 5 października 1996 r. został otwarty na terenie archidiecezji krakowskiej proces beatyfikacyjny
Rozalii Celakówny. Funkcję procesową Powoda sprawowała Fundacja
Serca Jezusa. Przy Fundacji powstało Biuro Postulacji Służebnicy Bożej
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Rozalii, które funkcjonowało (najpierw przez krótki czas w Krakowie, potem
w Szczyglicach) do czasu zamknięcia procesu na szczeblu diecezji, tj, do 17

kwietnia 2007r.

Już po wstępnym zapoznaniu się z Pismami Rozalii Celakówny można
było nabrać pewności, że ma ona do przekazania dla naszego Narodu
bardzo ważną misję: uznanie Jezusa Królem naszego Narodu.
W listopadzie 1996 r. staraniem Fundacji Serca Jezusa została wykonana i złożona w bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie złota
korona-wotum. Korona symbolizuje królewską władzę Pana Jezusa nad
Polską, a zarazem nawiązuje do mistycznych przeżyć Służebnicy Bożej
Rozalii Celakówny, która modląc się w tej bazylice, wielokrotnie przeżyła wizję, mówiącą o tym, że królowanie Jezusa, z woli Bożej, ma rozpocząć się od Polski, by następnie objąć inne kraje świata.
W 1997 r. działania podjęte przez Fundację Serca Jezusa wraz ze środowiskami religijno-patriotycznymi oraz przedstawicielami ówczesnej władzy
doprowadziły do ustalenia przez władze kościelne i podanie do publicznej
wiadomości w dniu 3 maja na Jasnej Górze terminów Intronizacji. Na
dzień 14 września 1997 r. zaplanowano Intronizację Jezusa Króla Polski
w diecezjach, natomiast ogólnopolska Intronizacja została zaplanowana
na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w listopadzie. Zapowiedzi
nie zostały spełnione. W lipcu 1997 r. takiej Intronizacji dokonała natomiast młodzież zgromadzona na Forum Młodych Apostolstwa Modlitwy
w Łodzi. Była to pierwsza w Polsce Intronizacja Jezusa Króla Polski. Drugim takim wydarzeniem była Intronizacja Jezusa Króla Polski dokonana
w listopadzie 1997 r. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przez przedstawicieli Apostolstwa Modlitwy z całej Polski.
Potem na dzieło Intronizacji przyszły czarne chmury.
Fundacja Serca Jezusa i Biuro Postulacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny prowadziły działalność na rzecz Intronizacji Jezusa Króla Polski można powiedzieć w „bardzo trudnych warunkach”. Nieocenionym
oparciem dla nas w tym czasie był ks. prof. Stefan Ryłko, delegat Kurii
krakowskiej, który nadzorował proces Rozalii.
W 1998 r. Fundacja Serca Jezusa w ramach czynności procesowych, planując ekshumację doczesnych szczątek Rozalii, podjęła starania w sprawie
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wykonania sarkofagu Rozalii Celakówny. Sarkofag był gotowy do zamontowania w bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie w 1999 r., jednakże do montażu sarkofagu w bazylice doszło dopiero w 2008 r. i wciąż
czeka na ekshumację szczątek.
Równocześnie prowadzone były intensywnie prace procesowe, które
ostatecznie Biuro Postulacji zakończyło w 2000 r. We wrześniu 2000 r.
zostało złożone do Kurii krakowskiej pismo z prośbą o zamknięcie procesu. Jak wiemy, proces został zamknięty dopiero w 2007 r.
Podczas działalności Biura Postulacji Służebnicy Bożej Rozalii zostały
opracowane podstawowe materiały informacyjne i formacyjne i ustaliły się
trwałe symbole oznaczające misję Rozalii – Intronizację Jezusa Króla Polski.
Było to przede wszystkim Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne,

Modlitwa o Intronizację Jezusa Króla Polski oraz symbole: figurka Jezusa
Króla Polski, a później obraz Jezusa Króla Polski.
Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne jest opracowane w formie rytuału intronizacyjnego i przygotowuje osoby pragnące uznać
Pana Jezusa Królem Polski do dokonania uroczystego Aktu Jego Intronizacji.
W figurce wykorzystany został symbol korony - wotum z czterema polskimi orłami. Figurka przedstawia powrót Króla: Jezus Król w majestacie chwały i w światłości przychodzi do Narodu polskiego (na co wskazuje korona z polskimi orłami), który uznał Go swoim Królem. Figurka
Pana Jezusa, przedstawiona bardzo dynamicznie, stoi na półkuli, a pod
stopami znajduje się napis Jezus Król Polski.
Modlitwa o Intronizację Jezusa Króla Polski jest tekstem zupełnie nowym wyrażającym naszą ogromną wdzięczność za łaskę zrozumienia
istoty Intronizacji, jest hymnem wdzięczności dla całej Trójcy Świętej
i naszej Królowej Polski, jest wreszcie aktem pokornego uniżenia przed
Królem Królów i Panem panujących.
Misja Rozalii od początku miała wielu zwolenników, którzy zdecydowanie podejmowali się głoszenia Intronizacji Jezusa Króla Polski, choć
często w sposób nieuporządkowany i przy małej wiedzy. W tym celu
powstało w 2003 r. Stowarzyszenie „Róża” - Stowarzyszenie Przyjaciół
Rozalii Celakówny – aby tych ludzi gromadzić, formować i umacniać.
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Aby uporządkować wspólne działania Fundacja Serca Jezusa wraz z Biurem Postulacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i Stowarzyszeniem
„Róża” powołały Dzieło Intronizacji Jezusa Króla Polski, nad którym
opiekę duchową powierzono ks. Tadeuszowi Kiersztynowi. Akt Fundacyjny Dzieła został podpisane 4 czerwca 2004 r. Podjęcie wspólnych
działań bardzo przyczyniło się do rozszerzenia misji Rozalii i Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski.
Owocem tego były liczne Intronizacje przeprowadzone w różnych miastach i parafiach w oparciu o Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne. Między innymi były to parafie w miastach:
Koluszki 2004 r., Nowa Ruda-Słupiec 2004, Rabka 2005, Piaseczno 2006,
Wiskitki 2008, Goleniów 2013, Ząbki 2014, Oakville w Kanadzie 2014.
i wielu innych.
Od 2003 r., kiedy zostało opracowane Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne, indywidualnie dokonało Aktu Intronizacji Jezusa Króla
Polski dziesiątki tysięcy ludzi. Te osoby, które zgłosiły ten fakt do Dzieła Intronizacji są wpisane do Księgi Chwała Korony, która znajduje się
w kaplicy Jezusa Króla Polski w Szczyglicach, pod opieką Wspólnoty św.
Klaudiusza. W Księdze wpisanych jest około 12 tysięcy osób, ale jest to
niewielki procent tych wszystkich, którzy dokonali Intronizacji. Każdego roku przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata Stowarzyszenie organizuje poprzez internet wspólne odprawianie Nabożeństwa
Intronizacyjnego. Do tego wydarzenia zapisują się zawsze setki osób.
Ponadto w 2006 r. zostało utworzone Dzieło pod nazwą Czuwanie
przed tronem Jezusa Króla Polski, w którym codziennie, 24 godziny na
dobę, przez siedem dni tygodnia czuwa na modlitwie przed duchowym
tronem Jezusa Króla Polski ponad tysiąc osób.
Od początku działalności Stowarzyszenia, głosiliśmy konferencje na
temat Intronizacji Jezusa Króla w całej Polsce. Byliśmy wszędzie tam,
gdzie dokonywano intronizacji w parafiach, głosiliśmy konferencje m.
in. w Niepokalanowie, w Gietrzwałdzie, w Łodzi, w Poznaniu, w Olsztynie, a nawet za oceanem w Amerykańskiej Częstochowie u o. Paulinów,
w Polonijnym Radiu w Nowym Yorku.
Korzystając z pisarskiej działalności ks. Tadeusza Kiersztyna wydaliśmy
broszurki z serii Czas..., w których omówione są różne aspekty Introni114

zacji Jezusa Króla Polski. Wydaliśmy książkę o S.B. Rozalii Celakównie
napisaną przez postulator Ewę Wieczorek. Prowadzimy i uaktualniamy
stronę internetową intronizacja.pl.
Stowarzyszenie angażowało się i podejmowało wiele różnych działań
wspólnie z innymi organizacjami dążącymi do Intronizacji Jezusa Króla
Polski. Na uwagę zasługuje współpraca ze Stronnictwem „Polska Racja
Stanu” i z Ruchem Obrony Rzeczpospolitej „Samorządna Polska”. Wspólnie zorganizowaliśmy w Katedrze Wawelskiej Nowennę przed uroczystością św. Stanisława biskupa, podczas której odprawiliśmy Siedmiodniowe
Nabożeństwo Intronizacyjne, dokonując Aktu Intronizacji Jezusa Króla
Polski. Stowarzyszenie współorganizowało i czynnie uczestniczyliśmy
w wielu Marszach dla Jezusa Króla Polski, które odbywały się w miastach
polskich.

Służebnica Boża Rozalia
Celakówna – apostołka
Intronizacji Jezusa Chrystusa
Króla w Polsce

Ks. Tadeusz Kiersztyn – odważny
i nieugięty rycerz Jezusa Króla
Polski, opiekun duchowy środowisk
patriotycznych pragnących
Intronizacji Jezusa Chrystusa
w Polsce i beatyfikacji Służebnicy
Bożej Rozalii Celakówny, apostołki
tej Intronizacji; autor lub współautor
wielu publikacji dotyczących
Intronizacji i Rozalii Celakówny.
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Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie – 26.08.2006 r.

Modlitwa o Intronizację Chrystusa Króla przed Pomnikiem Chrzystusa Króla
na Jasnej Górze w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 26.08.2006 r.
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Królewska Korona dla Pomnika Chrystusa Króla
w Cieszynie (z 1901 r.) – i na Uroczystość Chrystusa
Króla w 2006 r. (artysta złotnik Wojciech Hytroś)

Ks. Tadeusz Kiersztyn:
Ostatnia walka, Kraków
2003

Nabożeństwo
Intronizacyjne, praca
zbiorowa pod redakcją
ks. Tadeusza Kiersztyna,
Kraków 2003

Popiersie Polskiego Orła w Koronie, zwieńczonej
miniaturką Krzyża z Giewontu – 2008 r. (artysta
złotnik Wojciech Hytroś)

Ks. Tadeusz Kiersztyn,
Anna Kuraś, Brabara
Pasternak – Droga do
chwały, Stowarzyszenie
„Róża”, Kraków 2012

Ewa Wieczorek: Służebnica
Boża Rozalia Celakówna –
życie i misja, Kraków 2006
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Ks. Tadeusz Kiersztyn, Czas intronizacji!
Fundacja Serca Jezusa, Stowarzyszenie
„Róża”, Kraków 2010

Ks. Tadeusz Kiersztyn, Czas prawdy!
Jezu Królu Polski – przyjdź i uratuj
naszą Ojczyznę, Fundacja Serca Jezusa,
Stowarzyszenie „Róża”, Kraków 2009

Teresa Drapińska, Ewa Wieczorek,
Michał Zmuda, Czas nagli!, Fundacja
Serca Jezusa, Stowarzyszenie „Róża”,
Kraków 2008

Ks. Tadeusz Kiersztyn, Anna Kuraś,
Barbara Pasternak, Czas nagli!, Fundacja
Serca Jezusa, Stowarzyszenie „Róża”,
Kraków 2012

Obraz Jezusa Króla Polski dla Domu
Formacyjnego Fundacji Serca Jezusa
w Szczyglicach
autorstwa Danieli Pocenty z Łochowa

Obraz Jezus Król Polski powraca w chwale
autorstwa Jacka Laskowskiego z Katowic
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Forum dyskusyjne
duchowe i pastoralne
– wnioski z sympozjum

Notka wydawnicza
Materiały forum dyskusyjnego zamieszczone w niniejszej książce
zostały opracowane na podstawie filmu video z Sympozjum, zawierającego bezpośrednie wypowiedzi dyskutantów. W związku z tym
konieczne było ich opracowanie pod względem językowym i redakcyjnym. Dokonano także nieznacznych skrótów poszczególnych wypowiedzi, zwłaszcza tych ich fragmentów, które nie dotyczyły w ogóle
lub dotyczyły bardzo mało tematyki Sympozjum. W książce sympozjalnej nie zamieszczono tekstów dwóch wypowiedzi, w których zauważono błędy lub niejasności i do dnia złożenia książki do druku
nie udało się uzyskać autoryzacji tych tekstów.

Moderator
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, KUL
Wprowadzenie do dyskusji
Struktura naszego Sympozjum układa się w kluczu dobrze znanej i szeroko stosowanej metody, która została wypracowana w środowisku
francuskiej młodzieży robotniczej (Jeunesse Ouvriere Chretienne – JOC)
w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Składa się ona z trzech etapów: voir, juger, agir – widzieć, osądzić (ocenić) i działać.
W pierwszej części Sympozjum, którą można określić jako etap voir
(widzieć), mogliśmy zobaczyć panoramę tego wszystkiego, co dzieje się
w dziele Intronizacji. W drugiej części księża biskupi przedstawili nam
główne przesłanki teologii biblijnej, oparte na Bożym Objawieniu, oraz
nauczanie Kościoła na temat prawdy o Chrystusie Królu i królestwie
Bożym. Można tę część uznać za drugi etap wspomnianej metody – juger, czyli próbę oceny interesującej nas problematyki w świetle Bożej
prawdy.
Teraz nadszedł czas, abyśmy na tę problematykę spojrzeli bardziej od
strony praktycznej. Można więc tę część naszego Sympozjum zakwalifikować jako trzeci etap przyjętej metody – agir (działać). Nie chodzi
jednak o to, abyśmy w tym momencie podjęli jakieś konkretne inicjatywy w dziele Intronizacji, lecz abyśmy zastanowili się, co konkretnie
i praktycznie można byłoby jeszcze zrobić i w jaki sposób skoordynować nasze wysiłki na rzecz tego dzieła, w które na różne sposoby jesteśmy zaangażowani z woli Bożej Opatrzności.
Jako merytoryczne wprowadzenie do naszej dyskusji chcę przywołać
końcowy fragment listu Episkopatu Polski z 2012 roku. Znajdują się tam
bowiem pewne wskazania, które mogą być dla nas punktem wyjścia dla
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poszukiwania dróg i metod docierania do ludzi z orędziem o Chrystusie Królu i Jego królowaniu w nas, w naszych sercach i całym polskim
społeczeństwie.
W liście na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzoną 25 listopada 2012 roku, biskupi polscy napisali między innymi: „Od
momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo
Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza ono […] «wieczne i powszechne Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju». Trudno się więc dziwić, że marzy się nam
realizacja takiego królestwa w świecie, bez najmniejszych zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko
się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie.
Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na
ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy
je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu
i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron.
Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać
i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc
obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego
miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do
końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił
pasterzami.
Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu swego
życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się
oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie
królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca”.
Dobrze byłoby te słowa jeszcze raz uważnie przeczytać, przestudiować
i indywidualnie nad nimi się pochylić, bez emocji. Zawarte są w nich
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bowiem naprawdę cenne i niezwykle jasne wskazania. Sądzę, że ukierunkują one naszą dyskusję.
W Zespole do spraw Ruchów Intronizacyjnych, w wyniku długich dyskusji i rozmów, doszliśmy już do wspólnego przeświadczenia, że powinniśmy mówić o intronizacji Chrystusa w Polsce, aniżeli o intronizacji
Chrystusa Króla Polski. Uzasadnienie tego kierunku myślenia i działania zostało już dziś jasno wyartykułowane w wystąpieniach księży biskupów. Mówiąc natomiast o Chrystusie jako Królu Polski, narażalibyśmy się na pokusę zawłaszczania Go, nacjonalizacji, instrumentalizacji
czy polityzacji, niezgodnej z prawdą zawartą w Piśmie Świętym.
Pasterze Kościoła w Polsce wypowiedzieli się na ten temat dość jasno
i nie mamy już nad czym dyskutować w tym zakresie. Jeżeli natomiast
mamy budować królestwo Boże w duchu miłości miłosiernej i posłuszeństwa wobec tych, których Chrystus ustanowił nad nami Pasterzami,
to – skoro jesteśmy w Kościele katolickim – przyjmujemy głos Pasterzy,
czyli głos Kościoła jako obligujący nas. W przeciwnym razie będziemy
w konflikcie z Kościołem i z własnym sumieniem, a tego nie da się pogodzić z ideą królestwa Bożego, które jest pośród nas (por. Łk 17, 21).
Nie chodzi więc o to, abyśmy na nowo roztrząsali kwestie już przedyskutowane i rozstrzygnięte, lecz o to, byśmy – jak to jednoznacznie
stwierdzili biskupi w swoim liście – dokonali najpierw i przede wszystkim intronizacji Chrystusa Króla w swoim sercu. To jest bowiem istota
naszej wiary i nadziei, naszej duchowości. Przemianę świata zaczyna się
od siebie. Taki jest porządek rzeczy w życiu duchowym.
Wszyscy, którzy jesteśmy zatroskani o sprawę intronizacji Chrystusa
jako Króla, z pewnością mamy żywe poczucie godności królewskiej,
dlatego przystępując do dyskusji, z godnością się odnośmy do siebie nawzajem i chcemy się słuchać. W przeciwnym razie powstanie wewnętrzny zgrzyt, sprzeczny z duchem królestwa Bożego.
Jako kleryk i potem młody kapłan, miałem okazję parokrotnie spotykać
Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego († 1987), założyciela Ruchu
Światło-Życie. Kiedy wybuchł stan wojenny i podnoszono kwestię ponownego zniewolenia Polski oraz odzyskania wolności, ks. Blachnicki
tym, którzy twierdzili, że trzeba przywrócić wolność w Polsce, aby ludzie byli wolni, odpowiadał, że jest dokładnie odwrotnie. Najpierw my
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musimy stać się wolni, czyli obudzić w sobie poczucie wolności, stać się
wewnętrznie wolnymi, aby Polska była wolna. Sługa Boży przestrzegał
przed tym, że Polska stanie się wolna, ale my możemy nadal pozostać
zniewoleni.
Przywołuję tę myśl, gdyż w naszej sprawie zachodzi podobna sytuacja.
Otóż jeżeli chcemy, aby dokonała się gruntowna przemiana w polskiej
rzeczywistości, aby przenikało ją królowanie Chrystusa, to tę przemianę
musimy zacząć od siebie i od swoich środowisk. Przecież nie buduje się
domu od dymu w kominie, ale od fundamentu. Uczy tego historia naszego narodu, zwłaszcza ostatnich dziesięcioleci wielkiej niewoli zaborczej. Jeśli pomimo wszystko dokonało się odrodzenie narodu po ponad
stu dwudziestu latach, to między innymi dlatego, że była tam ogromna
praca od podstaw. Zanim wytworzyły się struktury państwowe, najpierw
była wielka pozytywistyczna praca budowania fundamentów bytu narodowego i państwowego.
Z tego, co usłyszeliśmy w pierwszej części naszego Sympozjum, wszystkim nam bardzo zależy na tym, aby dokonała się przemiana w naszym
Narodzie. Trzeba wiec szukać odpowiednich dróg, sposobów i środków,
aby ta przemiana mogła się dokonać jeszcze skuteczniej. Możliwe jest
to jednak nie inaczej, jak przez nasze zaangażowanie, wewnętrzną przemianę, a także świadectwo życia – przez publiczne przyznawanie się do
Chrystusa Króla; przyznawanie się nie tylko w sensie pewnej manifestacji religijnej czy rytuału, ale głównie przez jakość życia i podejmowane
decyzje na forum publicznym. Niebawem bowiem będą wybory parlamentarne. Właśnie wtedy będzie się okazja dać świadectwo wierności
Chrystusowi Królowi.
W takim więc sensie w naszej dyskusji chcemy szukać różnych dróg,
sposobów i środków wcielania królowania Chrystusa w życiu codziennym społecznym i politycznym. Chcemy też ubogacać się wzajemnie
propozycjami, które moglibyśmy wcielić w życie właśnie w związku
z tym dziełem.
Zanim oddam głos, pragnę podzielić się jeszcze jedną refleksją, która
wprowadza nas w tematykę dyskusji. Otóż niebawem – już za dwa miesiące – rozpoczniemy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Przypomina on,
że królestwo Chrystusa zostało opisane w Ewangelii Mateusza w dwudziestym piątym rozdziale jako królestwo miłosierdzia. Pamiętamy
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tę przypowieść, która mówi o tym, że przyjdzie król na sąd i oddzieli
jednych od drugich, jak oddziela się owce od kozłów: jednych postawi po lewej swej stronie, a drugich po prawej. Tych po prawej obdarzy
swym błogosławieństwem, bo czynili dzieła miłosierdzia.
Właśnie dzieła – uczynki miłosierdzia, to jest bardzo ważna przestrzeń
realizowania królestwa Chrystusowego na ziemi, czy – jak mówił św.
Jan Paweł II – budowania cywilizacji miłości. Przypomniał o tym papież
Franciszek w bulli Misericordiae Vultus (z 11 IV 2015), w której zapowiedział ten Rok Miłosierdzia.
Bądźmy jednak świadomi, że wszędzie tam, gdzie realizuje się królestwo Boże, tam zawsze będzie aktywne królestwo ciemności; gdzie
tworzy się dobro, tam zawsze zły duch będzie próbował się wedrzeć,
aby przeszkadzać i mieszać. Takie jest prawo życia duchowego. Co gorsza, może być nawet tak, że zły duch będzie próbował szkodzić dziełu
Bożemu rękami tych, którzy w to dzieło są bezpośrednio zaangażowani. Wówczas zamiast jedności powstaje podział i nieposłuszeństwo;
zamiast pokory i służby pojawiają się różne ambicje i pozamerytoryczne oraz uboczne cele. A wszystko po to, by szkodzić sprawie Bożej
od wewnątrz, a więc tym dotkliwiej. Musimy zatem być świadomi tej
pokusy i bardzo się jej strzec, również w naszej dyskusji i naszych poszukiwaniach.
Jan Łopuszański
Moja wypowiedź będzie w szczególny sposób skierowana do ks. bpa
Andrzeja Czai.
Każda wypowiedź ma swą intencję, swą logikę i swoje skutki, te intelektualne i te społeczne. Proszę sobie wyobrazić: zdarzyło się w Polsce, że
nagle w wielu miejscach przed parunastu laty ludzie zaczęli mówić o potrzebie uznania królewskiej władzy Chrystusa. Głowę daję, że nikt, kto
zabierał głos w tej sprawie, nie miał ochoty ani redukowania królewskiej
władzy Chrystusa, ani wypowiadania się przeciwko doktrynie Kościoła.
Natomiast mogło się zdarzyć (w warunkach straszliwego załamania katechezy dorosłych, które obserwujemy w ostatnich dziesięcioleciach), że
wypowiedzi nasze były nieprecyzyjne.
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Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że na wypowiedzi nieprecyzyjne dotyczące wiary biskupi reagować muszą. Taka jest ich misja, taki urząd.
Reakcja mogła być dwojaka. Można było albo uznać intencję intronizacyjną i korygować błędne sformułowania, albo odrzucić intencję intronizacyjną z powodu błędnych sformułowań. Stało się to drugie.
Przez Polskę przeszedł ból, straszliwy ból, kiedy głosy dotyczące Intronizacji (czegoś, czego pragnęliśmy, aby podnieść Polskę, podnieść Kościół
– chociaż w tych głosach było mnóstwo niedoskonałości, także w moich
wypowiedziach, także publicznych) potraktowano w ten sposób, że to
intencja nieistotna, że gadamy bzdury, a Intronizacji nie będzie. Doszło
do tego, że ludzie z intencją intronizacyjną przychodzą do księdza i proszą o Mszę Świętą i nie mogą się doprosić, bo ksiądz proboszcz nam
mówi: ale biskupi nie chcą Intronizacji.
Teraz moje osobiste świadectwo. Dwa i pół roku temu, latem, to ks.
bp Andrzej Czaja był tym polskim biskupem, który powiedział: musimy pochylić się nad tezami, które nam przedstawiają. Pochylił się
między innymi nad tezami, które z grupą znajomych i ja do niego
pisałem. Były też inne listy. W tej chwili rozpoczął się proces formułowania, możliwie najprecyzyjniej, kolejnych myśli. Doprecyzowania ich pod względem teologicznym. W związku z tym interpretuję
wypowiedź ks. bpa Andrzeja Czai, do nas skierowaną, nie tyle jako
ostateczne, arbitralne zdanie Magisterium Kościoła – jak by to wynikało z tytułu Sympozjum – ile jako pewną fazę studium, z ogromnym wysiłkiem robioną przede wszystkim przez Księdza Biskupa, ale
przez nas też.
Chcę na koniec sformułować postulat: chcielibyśmy wyjść dziś z tej Sali
z przekonaniem, że idziemy do Intronizacji, do aktu narodowego uznania królewskiej władzy Chrystusa; że ten akt nie zostanie zastąpiony
czymś innym; że cała nasza praca, w tym to nasze Sympozjum, zmierza
do tego, żeby opracować formuły możliwie najdoskonalsze teologicznie,
które zostaną użyte w pracy katechetycznej, która dopiero się rozwinie
na skutek aktu intronizacji, w modlitwach itd.
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Andrzej Bukowski
Ekscelencje, Drodzy Koleżanki i Koledzy!
Myślę, że Intronizacja to jest sprawa, którą trzeba rozpatrywać na trzech
płaszczyznach: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Jeżeli chodzi o przeszłość, to zaczęła się właściwie w tym miejscu, bo
tutaj po zdradzie Narodu Polskiego i przejściu pod władzę heretyckiego króla szwedzkiego, nastąpiła obrona Jasnej Góry. Patrz Wyjaśnienie1.To tutaj przeor Augustyn Kordecki pokazał nam czym jest obrona
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym czasie mogliśmy nazywać tak Matkę Bożą, gdyż problem Intronizacji czy królowania Najświętszej Maryi Panny w Polsce zaczął się grubo wcześniej tj. w 1608r.
od objawień włoskiego jezuity Giulio Mancinelliego we Włoszech.
Patrz Wyjaśnienie2. Pod Jasną Górą proszę Państwa ta zdrada była kontynuowana. Tu nie było prawdziwych wojsk szwedzkich, tylko ok. 2400
wojsk oblężniczych niemieckich będących wojskami króla szwedzkiego i 800 jazdy polskiej, która nie brała udziału w oblężeniu Jasnej Góry
a jedynie pilnowała wojsk niemieckich dowodzonych przez generała
Mullera aby nic się im nie stało ze strony innych Polaków. I co się wydarzyło – nastąpił „ jeden” strzał armatni obrońców Twierdzy Jasnogórskiej, który zabił bratanka dowódcy wojsk niemieckich, po
czym wojska oblężnicze odstąpiły od klasztoru. Przyczyną tej decyzji
było załamanie się Mullera po śmierci bratanka, którego obiecał rodzinie bronić przed utratą życia w okresie wojny. Niektórzy historycy fakt
odstąpienia od oblężenia przypisują rozkazowi króla Karola Gustawa
dotyczącego wsparcia jego walk w Prusach .Potem nastąpił zryw Narodu Polskiego - wojska partyzanckie szły na odsiecz Jasnej Góry. Przyszły trochę później, bo tuż po odstąpieniu „Szwedów”. Kontynuacją
tego wydarzenia było w dniu 1.04.1656 roku we Lwowie ukoronowanie
Najświętszej Maryi Panny Królową Polski i ustanowienie Jej Królową
Korony Polskiej Wniebowziętej. W tym Akcie jest również Akt Intronizacji Chrystusa Króla, ponieważ kto poddaje się pod panowanie Najświętszej Maryi Panny Królowej, tym samym poddaje się pod panowanie Chrystusa Króla. Był to Akt nieświadomy Narodu Polskiego, ale
jednak historycznie prawdziwy. Akt ten powinniśmy dzisiaj świadomie
kontynuować.
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Co do teraźniejszości, mamy sytuację następującą: armia dżyhadystów
u bram Europy, a z zasadzie już jest w Europie; Kościół katolicki się
wszędzie zwija: katolicka Irlandia wprowadziła związki homoseksualne; Portugalia z objawieniami fatimskimi ma 8% wierzących; dżyhadyści promują islam w Watykanie, bo tam nie ma granic. Te 800 tysięcy
wyznawców islamu może swobodnie docierać w każde miejsce Europy
w tym i do Bazyliki Watykańskiej. Czy mamy czekać, aż się spełni wizja
fatimska? W trzeciej wizji fatimskiej mówi się, że papież zostanie zabity,
zamordowany - musimy więc działać. Nie będę w tym miejscu mówił
o sytuacji Kościoła Katolickiego ,ale trzeba wspomnieć ,iż teraz decydują się jego losy. Odbywa się w tej chwili synod. Na tym synodzie mają
być ustanowione pewne posunięcia , które w myśl skrajnych teologów
katolickich mają świadczyć o tym, że się obudzimy w kościele protestanckim. Czy będzie tak samo jak z obroną Częstochowy, że będziemy
się bronić i poddawać pod władzę heretyckiego króla szwedzkiego. Ten
heretycki król szwedzki to dzisiejsza Unia Europejska, która udaje katolicką. To jest także Angela Merkel przywódczyni niemieckiej Chrześcijańskiej Demokracji, która tak broni chrześcijaństwa, że wprowadza
setki tysięcy muzułmanów do Europy.
Co do przyszłości i Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Polski. To nie
jest nasza Intronizacja Chrystusa Króla Polski-to nie my intronizujemy
Chrystusa .To Jezus Chrystus przekazuje nam informację ,iż jesteśmy
na samym dnie, zniszczeni przez telewizję , poprzez modernizm , przez
środki masowego przekazu tak, że sami się już z tego nie podźwigniemy.
Musimy wyciągnąć wnioski z oferty, którą przekazał Jezus Chrystus Rozalii Celakównie: „Jeżeli ustanowicie Królestwo Boże na tej ziemi, polskiej ziemi, to Ja was uratuję”. Wyjdziecie ocaleni z tej pożogi. Wszystkie
objawienia, które nie są uznawane, czy to Wandy Boniszewskiej ukrytej
stygmatyczki, czy wielu innych - mówią o III wojnie światowej. I teraz
jest pytanie: Czy my z tej III wojny światowej mamy wyjść jako proch
i zgliszcza, czy mamy być uratowani? Pozytywną odpowiedzią jest Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Wyjaśnienie 1: W 1655 roku Szwecja rozpoczęła wojnę z Rzecząpospolitą, a pretekstem były pretensje Jana Kazimierza do tronu szwedzkiego. Dogodną okolicznością dla Szwedów było prowadzenie w tym
czasie przez Rzeczpospolitą na wschodzie kraju obrony przed ofensywą
moskiewsko - kozacką podczas IV wojny polsko-rosyjskiej. 21.07 1655
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pod Siemczynem w pobliżu Czaplinka armia feldmarszałka Arvida
Wittenberga przekroczyła granicę polską. Wittenberg prowadził ok. 17
tys. żołnierzy i 72 działa.
Pod Ujściem nad Notecią zbierało się pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej (ok. 13 tys.) i 1400 żołnierzy piechoty łanowej. Na naczelnego wodza sił wielkopolskich wyznaczony został podskarbi wielki
koronny Bogusław Leszczyński[1]. Nie podjął się jednak zadania i, wymówiwszy się chorobą, wyjechał do Wrocławia. Ostatecznie dowództwo sprawowali wojewodowie: poznański Krzysztof Opaliński i kaliski
Andrzej Karol Grudziński. Dowódcą piechoty łanowej był rotmistrz
Władysław Michał Skoraszewski. Zadaniem zgromadzonych sił wielkopolskich była obrona przepraw na Noteci, by dać czas na przybycie
sił głównych dowodzonych przez króla Jana Kazimierza.
Przeprawa pod Ujściem miała znakomite walory obronne. Północny brzeg
Noteci był bagnisty. Mostów na Gwdzie i Noteci bronił trudno dostępny szaniec na kępie. Mimo dobrych warunków do obrony Polacy bitwę przegrali.
Kapitulacja. 25 lipca podpisany został akt kapitulacji Wielkopolski,
uznający zwierzchnictwo szwedzkiego króla. Ze strony polskiej akt
podpisali: wojewoda poznański Krzysztof Opaliński, wojewoda kaliski
Andrzej Karol Grudziński, kasztelan międzyrzecki Paweł Gembicki,
kasztelan krzewiński Maksymilian Miaskowski oraz Andrzej Słupecki.
Po podpisaniu kapitulacji cała szlachta, z której składało się wielkopolskie pospolite ruszenie, zaproszona została na wystawną ucztę mającą
uczcić szwedzkie panowanie.
Podpisany dokument przekazywał Karolowi Gustawowi pełną władzę
nad województwami poznańskim i kaliskim, całość dóbr państwowych
i kościelnych oraz miasta. Szwedzi uzyskali prawo do zaciągania piechoty. Szlachta otrzymała gwarancję swych swobód, a na urzędy powoływać miano tylko Polaków.
Dziwna to była wojna, ta wojna zwana przez Polaków „potopem
szwedzkim”, a przez historyków europejskich II wojną północną. Obywatele dumnej Rzeczypospolitej gremialnie przyłączają się do wojsk
najeźdźcy i pomagają im w podboju własnego kraju. Toż to niezrozumiałe, przecież ci sami ludzie nie raz stawiali wszystko, zarówno
własne życie, krew, jak i majątek dla obrony tego kraju, a tu nagle
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sami stają przeciwko swej ojczyźnie? Otóż na tę wojnę trzeba spojrzeć
oczami ówcześnie żyjących ludzi. Dla nich to nie była wojna między
Polską i Szwecją, a wojna między dwoma władcami z jednej rodziny Wazów. Były to bardziej spory dynastyczne, niż wojna między dwoma
narodami. Panowała wówczas powszechna opinia, zresztą umiejętnie
podsycana przez tych, którym na tym zależało, że Karol Gustaw po
wypędzeniu Jana Kazimierza osiądzie w Warszawie jako władca Polski, a nawet przyjmie katolicyzm, co doprowadzi do połączenia Rzeczypospolitej ze Szwecją.
Wyjaśnienie 2: To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja osobiście
poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech,
w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch
Giulio Mancinelli, jezuita, który żył na przełomie XVI i XVII wieku.
Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące
oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków - Stanisława Kostki
i biskupa Stanisława. W swoich modlitwach prosił Niepokalaną, by
mu objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć w Litanii loretańskiej.
Prawdopodobnie miało to miejsce w klasztorze jezuitów Gesu Nuovo.
W wigilię Wniebowzięcia 14 sierpnia 1608 roku, zatopiony w modlitwie Giulio zobaczył Matkę Bożą. Widział też klęczącego u stóp Maryi współbrata z nowicjatu św. Stanisława Kostkę, a przypadała wtedy
jego czterdziesta rocznica śmierci. Na ten widok o. Mancinelli zawołał: „Królowo Wniebowzięta, módl się za nami”, na co Matka Boża
odpowiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to
królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam,
ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. Po tych słowach o. Giulio zakrzyknął: „Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za
Polskę!”. Wówczas Maryja miłosiernie spojrzała na klęczącego przed
Nią Stanisława Kostkę, potem na o. Mancinellego i powiedziała: „Jemu
tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, mój Giulio”. Radość niezwykła napełniła serce zakonnika po tym widzeniu. Od tej chwili modlił się: „Królowo Polski, módl się za nami” i wielokrotnie powtarzał: „Matka Boża
wielkie rzeczy dla Polaków zamierza”.
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Grażyna Józefów
Kim jest Jezus Król i całe objawienie, które trwa od wieków. Mesjasz,
a więc Król zapowiedziany, oczekiwany, objawia się narodowi wybranemu. Jezus bardzo dużo mówi o Królestwie Bożym nie tylko do swoich
uczniów, ale i do kapłanów oraz wszystkich ludzi, którzy pragną słuchać
Jego nauki. Tłumaczy, że przyszedł po to na świat, by zaprowadzić Królestwo Boże, Królestwo Miłości na tym świecie, już pokonanym, zniszczonym przez grzech. Jezus wszystko chce odnowić mocą Ducha Świętego, mocą łaski Bożej, mocą tego przemożnego działania. Jezus to Król,
który nie przychodzi zabijać, niszczyć, ale odnawiać, zbawiać; przychodzi nie tylko do narodu wybranego, ale do wszystkich narodów; jest dobry jak chleb, jest dostępny, jest zmiłowaniem dla każdego człowieka.
Gdybyśmy uświadomili sobie sytuację, która od momentu przyjścia
Jezusa panuje na świecie, to zobaczymy że świat to nie tylko ludzie,
to również byty duchowe, w tym również aniołowie. Cześć z nich jest
zbuntowanych i to oni stają do walki z tym Królem, który przychodzi,
będą walczyć z tym Królestwem, z Nim samym do samego końca, do
końca świata. Ludzie, którzy opowiadają się po stronie złego ducha, stają do walki z Królestwem Jezusa. To jest ten dramat, który trwa do dzisiaj nieustannie. Każdy człowiek żyjący w naszej Ojczyźnie czy w świecie dokonuje tego wyboru: albo jest za Jezusem Królem i buduje Jego
Królestwo, albo to Królestwo niszczy.
Dlaczego jest to takie ważne, aby uznać panowanie Jezusa. Trzeba postawić pytanie: Dlaczego jego władzę nad światem trzeba uznać i uświadomić sobie, że w Polsce ten Król panuje? Jezus, będąc Królem, jest również
Ustawodawcą, jest Panem, który nakłada swoje Prawa na poddanych.
Jeżeli uznamy Jezusa i nie zachowamy Jego Praw, to sam Akt uznający
panowanie Jezusa nas oskarży, a jeżeli nie uznamy Go i staniemy po
stronie zła - staniemy do walki z Bogiem i z całą misją Jezusa.
Nie możemy na moment zapomnieć, że Jezus jest władcą i to również
tego świata. On dał nam Prawa, które obowiązują każdego człowieka
i każdy naród. Kiedy człowiek zapomina kto jest Ustawodawcą, zaczyna znosić Prawa Boże i zaczyna ustanawiać swoje. Żyjemy w czasach
demokracji, gdzie uważa się, że człowiek jest ustawodawcą, że człowiek
ma prawo zmienić Prawa Boże. To nie jest nic innego jak wyraz bun133

tu i walki z Bogiem, który nieustannie się dokonuje. W naszych czasach nabrało to tak przerażającego wymiaru - zmasowanego zła, które
niszczy wszelkie wartości chrześcijańskie, niszczy cywilizacje, niszczy
chrześcijaństwo, dorobek całych naszych pokoleń. My żyjemy w okresie historii, w Polsce gdzie Prawo Boże, Prawo Jezusa, Prawo tego Króla, który przecież jest jedynym Władcą, zostaje zniszczone i zastąpione
prawem człowieka, prawem ludzkim demonicznym. Przecież w Polsce
powstawały różnego rodzaju sekty, które nadal działają. Widzimy co się
dzieje w telewizji, w prasie.
Jest jedno wielkie nieporozumienie w jednej bardzo ważnej kwestii: poświęcenie Polski Sercu Jezusa i dokonanie Intronizacji Jezusa na Króla
Polski, która ma być dokonana przez władze duchowne i świeckie, ponieważ człowiek należy do dwóch światów; do świata duchowego i do
świata fizycznego.
Władza Kościoła, ma troszczyć się o rzeczy duchowe. Władza państwowa, władza danej społeczności, ma się troszczyć swoimi metodami, środkami działania, żeby to Prawo Boże zostało w życie społeczne wcielane,
bronione i rozwijane. Inne są środki działania władzy duchowej, inne są
możliwości i środki działania władzy świeckiej . Katolicy mają prawo domagać się, by ta władza chroniła Prawa Jezusa, żeby w życiu społecznym
nie było sprzeczności. Jeżeli szatan poprzez ludzi zbuntowanych przejmuje władzę w danym kraju, siłą narzuca obce Bogu prawa, obce miłości
prawa, wtedy ludzie mają obowiązek stanąć do walki, aby to zmienić.
Prof. Antoni Jarosz
Króluj nam Chryste!
Założyłem uczelnię katolicką w Jarosławiu, nadałem jej imię błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza michaelity, założyciela jednego z najbiedniejszych zakonów w Polsce, który przygarnął tłumy biednej
młodzieży głównie z Podkarpacia. Uczelnia, gdy nią zarządzałem, miała
17 000 studentów, w tym 6 000 studentów należało do różnych ugrupowań rycerzy Chrystusa Króla: były to grupy modlitewne, były to grupy
dyskusyjne, były to grupy pielgrzymkowe. I na mojej uczelni jako jedynej
w Europie powstał wydział turystyki pątniczej, gdzie młodzież jako wo134

lontariusze pielgrzymowali do La Salette, do Lourt, do Mejugorie, do Fatimy; gdzie mówiono w różnych językach o Intronizacji Chrystusa Króla
i nieśliśmy tę wiedzę na pielgrzymki choćby do Kalwarii Pacławskiej, do
Leżajska, czy do Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Gdy zarządzałem
tą uczelnią, miałem kontakty z nieżyjącym już dziś ks. Tadeuszem Kiersztynem, liderem dzieła Intronizacji; Jarosław i okolice przyjęli Chrystusa
Króla; fundacja polonijna z Ameryki ufundowała piękną figurę Chrystusa Króla przy ul. Jana Pawła II w opactwie sióstr benedyktynek, gdzie
gromadziły się tłumy młodzieży. Mówię wam jako ekonomista, jako profesor zwyczajny, mam trzy doktoraty honoris hausa, jeden z Gratz, drugi
z Wilna, trzeci z naszego kochanego Lwowa - wszędzie gdzie działała
nasza uczenia. Miała to być Akademia Narodów Słowiańskich, miała
się uczyć, i uczyła się, młodzież ze Słowacji, z Rosji, z Litwy i Ukrainy.
Wybudowaliśmy kościół, poświęcony Matce Bożej Fatimskiej. W 2004r.
będąc na audiencji u Ojca św. w Castel Gandolfo, kiedy była premiera
filmu Quo vadis domine, wyszeptałem Janowi Pawłowi II, że jest uczelnia
im. Bronisława Markiewicza, że są też modlitewne grupy pątnicze, które
mówią między innymi o Intronizacji Chrystusa Króla.
Szkoda mi dziś polskiej młodzieży Podkarpacia. To biedne Podkarpacie ma tyle kaplic, tyle kościołów, tyle świątyń, które wybudował wielki
człowiek ks. abp Ignacy Tokarczuk. Zarówno on jak i ks. kard. Stefan
Wyszyński oraz ks. bp Edward Frankowski to wielcy biskupi, którzy
przygarnęli młodzież. Do nich młodzież lgnęła. Ta młodzież była przy
Chrystusie Królu i ta młodzież była na Mszach św., była pobożna. Nie
ma już tam takiego kościoła jaki wybudowaliśmy. Wszystko stało się
inne. I to jest Polska właśnie.
Norbert Polak 92
Czcigodni Kapłani, Bracia w Chrystusie Panu, w Chrystusie Królu!
W sprawie ślubów lwowskich, tych pamiętnych z 01.04.1656 r., wiele już
tutaj powiedziano. Ja natomiast pragnę jeszcze uzupełnić je o dwa aspekty. Mianowicie, po pierwsze dlaczego Chrystus musi panować w Państwie
92 p
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Polskim jako Król Polski? Dlatego, że Matka Boża sama powiedziała Ojcu
Mancinellemu, że jest Królową Polski i żeby ten Akt ogłosić. Mówiła także
w Ewangelii: Uczyńcie wszystko co Wam powie Mój Syn.
Wraz ze swoim Narodem pragnie oddać Królestwu Chrystusowemu publiczne oznaki czci i posłuszeństwa; pragnie przyczynić się do pomnożenia pomyślności wybranego przez siebie Narodu.
I jeszcze druga sprawa przytoczę jeden krótki cytat byłego sekretarza
Kongregacji ds. Nauki i Wiary, arcybiskupa Angelo Mato - Skoro Wy
w Polsce nazywacie Matkę Bożą Królową Polski, to dlaczego nie chcecie
nazywać Chrystusa Królem Polski?
Mściwój Jeżewski 93
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Króluj nam Chryste!
Najczcigodniejsi Księża Arcybiskupi, Biskupi, Księża Kapłani
i Drodzy Przyjaciele!
Od 21. lat prowadzę Fundację Fundusz Obrony Narodowej, patriotyczną, apolityczną. Z tego powodu doznałem szeregu prześladowań, anonimów, oskarżeń a nawet podpaleń. W statucie Fundacji są dwa zapisy.
Pierwszy, że patronką Fundacji jest Bolesna Królowa Polski, Matka Najświętsza. Drugi zapis przedstawia się następująco: Królem Fundacji jest
Jezus Chrystus. Statut ten wysłaliśmy do ś.p. Jana Pawła II, trzema drogami. Przesyłka doszła do adresata tylko trzecią drogą, tj. zwykłą pocztą za potwierdzeniem odbioru. Proszę sobie wyobrazić, że Jan Paweł II
udzielił specjalnego błogosławieństwa dla Fundacji, dla wszystkich dobrodziejów, dla wszystkich. Nie zostało zanegowane, że Królem Fundacji Fundusz Obrony Narodowej jest Jezus Chrystus i uznajemy Go jako
Króla Polski. Też taki zapis tam jest.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę,
a mianowicie zagrożenia Europy i Polski ze strony muzułmanów. Warto wiedzieć, że we Francji nad elektrowniami atomowymi latają drony,
93 p
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a Francja ma największe skupisko elektrowni atomowych. Nad Paryżem latają drony, nad Włochami latają drony, muzułmanie penetrują
miasta europejskie, jak najlepiej uderzyć na Europę. Jeżeli Czarnobyl
był wynikiem błędu człowieka a wiatry wieją głównie z zachodu, to
proszę sobie wyobrazić co się będzie działo jak uderzą drony, które
mogą nosić rakiety, w elektrownie atomowe we Francji. Polsce zagraża
również straszne niebezpieczeństwo, muzułmanie nigdy nie zapomną
Polakom odsieczy wiedeńskiej.
Ksiądz kanonik Eugeniusz Miłoś
Jestem już emerytem, obchodziłem 50 lat kapłaństwa, a więc mogę
spokojnie mówić nawet o rzeczach trudnych. Jeśli chodzi o stanowiska
Episkopatu, to nie zawsze byłem z nimi zgodny. Dzisiaj mówię o tych
faktach z pełnym przekonaniem w kontekście obrony Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce. Co do Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, to
muszę powiedzieć, że przedstawione w wykładach stanowiska Księży
Biskupów były zbyt teoretyczne, za mało praktyczne. W tej chwili potrzeba bardziej praktycznie mówić na temat Intronizacji. Pierwszy raz
jak słyszałem o Intronizacji Chrystusa Króla, byłem tym zaskoczony.
Ale co się okazało, że Intronizacja w swoim sercu, jak tu Ksiądz Profesor propaguje, to nie jest nic innego jak ograniczenie władzy Chrystusa
Króla do prywatności. To mamy w tej chwili . My prywatnie wszyscy
jesteśmy katolikami, ale życie publiczne, gospodarcze, polityczne pod
każdym względem jest niezgodne z przykazaniami Bożymi. W Intronizacji chodzi o to, by Prawo Boże uznać w każdej dziedzinie naszego
życia. Nie tylko prywatnie, ale także w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym.
Mamy to rozróżnienie: czy Intronizować Najświętsze Serce Pana Jezusa, czy Intronizować Jezusa Chrystusa Króla Polski. W tej chwili słyszeliśmy Chrystusa Króla w Polsce. Jak mnie Pan Profesor wciągał w te
sprawy to się okazało, że prawie wszyscy biskupi byli przeciwni Intronizacji. Teraz mamy wsparcie ze strony coraz większej liczby hierarchów.
Sądzę, że dla dobra wspólnego, trzeba zgodzić się na Intronizację Jezusa
Chrystusa Króla w Polsce.
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Jadwiga Kalinowska
Bardzo dziękuje, że taka fantastyczna konferencja tuta się odbyła i że
akurat jestem też jej uczestnikiem. Nigdy nie byłam związana z żadnym
ruchem intronizacyjnym, ale przyglądam się tej sprawie i kibicuję; zwyczajnie trzymam kciuki, żeby ta sprawa szła do przodu jak najszybciej
i to mnie w jakiś sposób podnosi tez na duchu.
Opowiem jak to czuje przeciętny katolik. Rozumiem jedną sprawę, że
Chrystus jest Królem Wszechświata. Dla mnie to święto kościelne jest
świętem Kościoła katolickiego, więc ja tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań, natomiast we wszechświecie Polska ma swoje miejsce.
Ksiądz zacytował tu jedną sprawę mianowicie, że będą sądzone narody,
a więc jest to zwrócenie uwagi na to, że narody ponoszą pewną odpowiedzialność. Co oznacza, że za sprawy Intronizacji jesteśmy w jakiś
sposób odpowiedzialni jako Polacy i jako Naród Polski. Jeśli chodzi
o sprawy Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, to też nie widzę tutaj
specjalnych trudności, żeby tak to pokazywać z tego powodu, że Polska istnieje we wszechświecie. Mało tego, powinniśmy zauważyć, że nie
tylko Naród Polski istnieje we wszechświecie, ale Chrystus jest Królem
wszystkich ludzi i wszystkich narodów świata. Dla mnie ta dyskusja jest
działaniem złych sił, bo tam gdzie się cos ważnego dzieje to tam jest
olbrzymia przeszkoda.
Rozalia żyła przed wojną, więc ten proces jest dosyć długi. A jednak
jak będziemy dzisiaj mówić, że mamy od siebie zaczynać, to będziemy zawsze stali w tym samym miejscu, bo nasze serca nigdy nie będą
doskonałe. Co zrobił Jezus Chrystus ze św. Pawłem? Powalił go i powiedział dosyć. My też potrzebujemy tych nagłych i szybkich decyzji
i szybkich działań, bo popatrzmy co się dzieje. Jeżeli nie pójdą w tym
kierunku szybkie jakieś rozwiązania, i to narzucone przez Kościół, ja
tutaj widzę tę nauczycielską siłę Kościoła, to jeżeli ja jako matka mówię do dziecka, które coś złego robi – nie, ja się nie zgadzam, bo tak
Ewangelia nie pozwala - to dzisiaj oczekujemy od Kościoła i Pasterzy
właśnie konkretnego działania, narzucenia nam tej Intronizacji Chrystusa Króla, bo mamy słuchać naszych Pasterzy, a nie zaczynać nie
wiadomo od czego.
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Elżbieta Świerczek
Mówimy że mamy się nawracać. Bardzo wiele miast, wiele miejscowości
i diecezji, już przeprowadziło Intronizację. Czy jest coś takiego jak zbiór,
informator taki, który by wykazał gdzie już była przeprowadzona Intronizacja? U nas w Zamościu w 1998 r. byłą przeprowadzona Intronizacja
dwutorowo. Pierwsze było zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po przygotowaniu się do tego zawierzenia. Ojciec Henryk Klimaj
był u nas. W każdym kościele była nowenna i później było zakończone
Intronizacją w Katedrze. To było w 1998 r.
Czy to jest przypadek czy nie? Wcześniej Ojciec św. nie był zapraszany, aż
się w końcu sam upomniał. Zamość go nie zaprosił, a był w 1998 r. Możemy
uważać to za przypadek, ale możemy uważać to inaczej. Od razu zrodziło się już wtedy pragnienie tego, żeby właśnie Pan Jezus odwiedził nasze
domy. I w naszej parafii św. Brata Alberta mieliśmy obraz Chrystusa Króla, który przez jakiś czas nawiedzał nasze domy. Cały czas ta idea trwała.
Ostatnio dwa lata temu, bo już minęło ileś tam lat, przyszło nowe pokolenie
i u nas ksiądz przeprowadził reintronizacje - uroczyście w kościele. Było na
to pozwolenie jeszcze przed listem biskupów, by obraz odwiedzał domy; po
3-4 dni cała rodzina się modliła, poznawała ideę Intronizacji, poznawała to
dzieło i kończyła Aktem Intronizacji. Czyli to było praktycznie już to serce
i wpisywano się do zeszytu. Łaski jakie otrzymaliśmy wpisywaliśmy do zeszytu; to też można by było namacalnie zbadać. Poza tym z tej parafii pięciu
kapłanów już jest wyświeconych i dwóch kleryków. Duch Święty działa.
Ponieważ ta idea ciągle żyje, była też przeprowadzona Intronizacja w więzieniu, - mniej więcej w tym samym czasie. Był ks. Ryszard Makowski z Zakopanego, był ksiądz kapelan, ks. Paweł Wojtas - naczelny kapelan więziennictwa - i był Ksiądz Biskup. To było w więzieniu. Po 10. latach, niedawno
2 lata temu, doświadczyliśmy znowu takiego przynaglenia Ducha Świętego.
Ponownie był naczelny kapelan więziennictwa w Polsce ks. Paweł Wojtas.
Po tym wydarzeniu dwóch więźniów wstąpiło do zakonu kamedułów.
Myślę, że takie badania porównawcze owych miejsc, gdzie i jakie są
owoce Ducha Świętego, mogłyby nam też wiele rzeczy rozświetlić i ukazać jakie są działania Chrystusa Króla. Chciałam jeszcze powiedzieć, że
jeżeli my dyskutujemy nad tym, czy to jest właściwe, poprawne - to pomyślmy o opiekunie duchowym Rozalki i o ojcu przeorze Jasnej Góry.
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Jeśli oni bezpośrednio szli do ks. kard. Augusta Hlonda, nawet pomijając inne hierarchie, Episkopat, to oni wiedzieli, że to jest poprawne
teologicznie, że to jest konieczne.
Tadeusz Jędrzejczak
Chrystus, jak wszyscy powiedzieli, jest Królem wszechświata. Polska jest
w tej chwili zagrożona, zagrożenie płynie z radia, telewizji i nie tylko.
Wszyscy to odczuwamy. A więc idea, żeby Jezus Chrystus był Królem
Polski jest ze wszech miar słuszna i służy sprawie, abyście byli jedno”.
I ta idea służy Polsce, służy jednocześnie przeciwstawieniu się tym zagrożeniom, służy obronie Narodu Polskiego i obronie Polski.
Ksiądz biskup Andrzej Czaja
Myślę, że my biskupi, a także cały Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych
spodziewał się, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo emocjonalne.
Powiem więcej: spodziewaliśmy się nawet tego, że padnie pod naszym adresem wiele zarzutów. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Rozumiem
te emocje, choć są tu obecni biskupi, którzy szczerze pragną znaleźć właściwe rozwiązanie sprawy intronizacji, ale nie chcę się usprawiedliwiać,
bo to nie o to chodzi. Jestem członkiem kolegium biskupów i biorę pełną odpowiedzialność za to co dziś powiedziałem. Gdybym chciał zapytać każdego z Państwa tu obecnych, co dziś powiedziałem, to zapewne
w co drugim głosie słyszałbym słowa, których w moim referacie albo nie
ma, albo nie do końca zostało moje wystąpienie właściwie zrozumiane.
A już w momencie kiedy zacząłem mówić o trudnościach intronizacji, to
tak, jakby przyszło zaćmienie, bo dominanta mojego referatu streszcza
się słowach: „Trzeba aby Chrystus panował”. Wyraźnie opowiadałem się
za takim stanowiskiem i mówiłem to nie tylko w imieniu Zespołu ds.
Ruchów Intronizacyjnych, ale w imieniu całego Episkopatu Polski. Gdy
ostatnio postawiłem za spotkaniu biskupów jednoznacznie pytanie: Czy
możemy informować wiernych, że będzie Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla? – usłyszałem, że owszem tak, ale w żadnym razie nie będzie
zgody na ogłaszanie Chrystusa Królem Polski.
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Bolał mnie każdy głos dyskusji, w którym wyczuwałem cynizm wobec
nas, czasem nawet pewną zuchwałość, czy zjadliwość w stwierdzeniach.
Niewątpliwie w grę wchodzą tutaj wielkie emocji, i to rozumiem. Proponowałbym jednak, byście Państwo przeczytali te nasze wystąpienia ze
spokojem, po siedmiu dniach, kiedy emocje nieco opadną.
Jestem teraz w dużym kłopocie, ponieważ wpłynęło do mnie pismo waszych przedstawicieli z wczorajszego spotkania, które zawiera bardzo
konkretną prośbę, z którą ja się mam zwrócić do Konferencji Episkopatu Polski.
W czym jest mój problem? W tym, że jeżeli ja będę się zwracał do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, to jak mam powiedzieć,
że będzie taki Akt Intronizacji, skoro Państwo uporczywie obstajecie
przy tym, że w grę wchodzi tylko tytuł „Chrystus Król Polski”. Takiego stanowiska nie mogę przedstawić, bo oszukam moich współbraci,
że ja staję za czymś takim: ogłośmy uroczyście Akt Intronizacyjny, ale
na razie nie dopowiem, że to będzie ustanowienie Chrystusa Królem
Polski. Mówiąc to, nie oczekuję odpowiedzi, ale musimy całą rzecz naprawdę przemyśleć. W całym moim wystąpieniu, którego myślą przewodnią było „Trzeba aby Chrystus królował” wyraźnie przekazywałem,
że jestem za tym, żeby Akt Intronizacyjny miał miejsce. W specjalnie
powołanym Zespole pracujemy nad formą tego Aktu, ale teraz słyszę,
że nie może być Chrystus Król bez Król Polski. Poza tym były dla mnie
bolesne słowa, jakbyśmy byli deistami, że teraz już wszystko się kończy,
że świat zmierza ku upadkowi, a wszystko przez biskupów w Polsce; taki
był wydźwięk wielu wypowiedzi. A gdzie jest Chrystusowe chrześcijaństwo w nas? Chrystus mówi „Nie lękajcie się”. Dlatego nie możemy postrzegać dnia dzisiejszego i jutra w jakimś irracjonalnym strachu przed
tym, co one przyniosą. Jako chrześcijanie nosimy w sobie słowa Jezusa
„Nie lękajcie się?”, oraz wezwanie św. Jana Pawła II „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. Czy jednak nie zapomnieliśmy o nich i jakby staliśmy się
deistami. Poza tym nigdzie nie zostało powiedziane, że Chrystus nie jest
Królem Polski. On jest Królem Polski, jak wszystkich innych narodów,
ale tym bardziej jest Królem Polski, im bardziej uznajemy Jego panowanie w naszym kraju, w naszych rodzinach i w naszym życiu. Natomiast
wcale nie będzie Królem Polski, jeżeli tylko będzie tytuł Król Polski bez
Jego panowania. I tu jest problem, tu jest różnica.
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Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Ekscelencje, Wielebni Księża, obecni tu z nami i wszyscy pielgrzymi, jeśli tak można powiedzieć, dnia dzisiejszego do Maryji Królowej Polski i wczorajszego również, uczestnicy Apelu Jasnogórskiego
i nocnego czuwania w Kaplicy Cudownego Obrazu!
Chcę powiedzieć, że Sympozjum w moim odczuciu spełniło swoje zadanie. Mimo, że ta dyskusja, w drugiej części była tak emocjonalna, ale
o to chodziło proszę Państwa. Prosząc o takie Sympozjum, prosząc Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych o objecie patronatem tego Sympozjum, miałem nadzieję, że w końcu wypracujemy wspólnie taką formułę
i taki program Sympozjum, które – mimo tego, że odbiegały od formuły
i programu proponowanych przez nas na początku – zostaną z powodzeniem zrealizowane. Sądzę, że tak się właśnie dzisiaj stało. Miałem
świadomość, że będzie to trudna decyzja, ale wyszliśmy z tego dzisiaj
zwycięsko, troszkę może pokaleczeni, ale zwycięsko - to jest proces. Ja
ten proces obserwuję od kilkunastu lat. Osobiście włączyłem się w tę
sprawę za przyczyną Rozalii Celakówny. Miałem jakieś światło, by się
w to zaangażować. Najpierw były Szczyglice, ksiądz Tadeusz Kiersztyn,
później Stronnictwo „Polska Racja Stanu”, Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” itd. Każdy z nas ma własną drogę, którą wyznaczył nam Pan Bóg. Tak trzeba na to popatrzeć. Nikt z nas nie ma
złych intencji, przekazujemy to co czujemy, emocjonalnie przekazujemy, ale może właśnie o to chodzi.
Już kończąc, chcę powiedzieć tak: za zgodą ks. bpa Andrzeja Czai
i wszystkich Członków Zespołu postaramy się z tego Sympozjum wydać pełne materiały, co będzie proszę Państwa sukcesem. Każdy będzie
mógł doczytać sobie wszystko, co było poruszane, i te wątpliwe, i te klarowne sprawy. Opracowanie całości materiałów Sympozjum to jest duża
praca. Podejmujemy się przygotowania takiej wersji materiałów z ks. dr.
Joachimem Kobienią - sekretarzem Księdza Biskupa. Mamy już wydawcę tej książki. Nakręcimy z całości film i udostępnimy w internecie dla
wszystkich chętnych. Będzie to świadectwo naszej pracy, forum naszego
spotkania.
Bogu niech będą dzięki za to nasze spotkanie!

Marsz dla Jezusa Króla Polski w Lublinie, 09.10.2010 r.

Marsz dla Jezusa Króla Polski we Wrocławiu, 19.03.2011 r.
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SYMPOZJUM

Alicja Kondraciuk

OSTATNI GROSZ
Alicja Kondraciuk
Motto
Mój król, mój Pan – to nie mocarz żadny,
Ni ten – na którym trzy koron się piętrzy,
Ale duch pierwszy globu – światowładny,
Chociażby w chłopku – duch świata – najświętszy;
Czy on na świecie żyw – czy gdzie nad światem?
Wiem, że duch taki jest – i dość mi na tem.
/Juliusz Słowacki/
Kochasz go? Wierzysz? Czy jest ci dalekim
Bogiem nieznanym co króluje w niebie
A ty na ziemi walczysz o przetrwanie
Zdobywasz, zbierasz dla siebie - dla siebie
A ty na ziemi jak żebrak, jak skąpiec
Ciułasz i składasz trwożnie i nieszczerze
Dbasz o swe skarby, które czas roztrwoni
Gdy czas twój minie, Bóg wszystko zabierze
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Nie masz nic swego, otrzymałeś wszystko
Wszystko jest dane i niech Cię nie dziwi
Człowiek … proszący o cząstkę tych darów
O garstkę mąki i trochę oliwy
Wrzuć do skarbony cały niedostatek
Grosz jeden choćby, jak wdowa uboga
I zawierzenie, co rozum przerasta
Rzuć hojną ręką wprost pod stopy Boga
I stój jak żebrak, z rękoma pustymi
Co wszystko dały chętnie i ofiarnie
Może się Chrystus idący zatrzyma
Może spojrzeniem swoim cię ogarnie
Może ogarnie, może się pochyli
Nad twym ubóstwem – Bogaty Bóg żywy
I wszystko inne ważnym być przestanie
Grosze
i mąka
		
I..i krople oliwy
Przypatrz się sercu co się nie ugięło
Przed widmem głodu po spotkaniu z Panem
W zdumieniu wielkim skarbem obdarzone
Bożą hojnością wypełnionym dzbanem
Przypatrz się sercu, w którym tak z ufnością
Bóg jest przyjęty, miłowany, czczony
Że zdąży nawet przed bogaczy tłumem
Ostatnie grosze rzucić do skarbony
Przypatrz się sercu i sumienia pytaj
Ma jeszcze wiarę niezłomną i żywą ?
Co w swoim sercu Bogu musisz oddać?
Co jest twym groszem, mąką i oliwą ?
Lecz się nie targuj, spróbuj oddać wszystko
I stań pokornie i cicho przed Bogiem
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On cie napełni, sobą ubogaci
Bo mieszka w sercu czystym ubogim
Więc póki żyjesz podejdź do skarbony
Wrzuć do niej z serca jeden wdowi grosz
Wprost w Boże ręce – prosto poprowadzi,
Ufność bez granic
Twój ostatni grosz …
Pielgrzym w bieli
Zygmunt Sabatowski
Szedł w przydużych butach, powoli z laską
W pelerynie niezdatnej do dalekiej drogi
Z uśmiechem co zastygł w pieczęci cierpienia tchnieniu
Już nogi nie niosą już omdlały dłonie
Wionęło w niebo fiat voluntas tua
Zamilkło na ustach miserere nobis
A tak chciałby pobiec do wiejskiego świątka
Bo tak bardzo płakał, że go starość boli,
Ze ziemia jałowa mało rodzi ziarna
Ze wokół pełno chwastów, powojów, kąkoli
Że ścieżki poplątane zapomniane drogi
A tak chciałby pobiec ku Kalwarii, Makowu
Na Giewoncie pod Krzyżem miłość złożyć Bogu
Widzieć ze szczytu Kraków, częstochowską wieżę
Mariackiej trąbki słuchać, stare witać progi
Wiślaną falę żegnać, gdy zmierza ku morzu
Poseł - mówiom – niedaleko,
poseł – mówiom – nie na długo
– tak górale prawią wieczorową porą,
A oni tak bają bo ich serce boli
Hej za górecke jednom, za górecke drugom
Hej za godzinke za dwie nawróci się ku nom
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On po pióreczko białe popłynął za morze,
– oni tak stare skrzypki budzą coby Panience
Darować na wysokim dworze
A ja wiem, że Duch zstąpił z nieba
Nowe słudze powierzyć zadanie, miłosierdzie
Okazać światu wyrzec krótkie amen…
Potem krzyż zdjął z ramion jego, rozwarł Rzymu
Bramę i zamknął księgę życia aż po zmartwychwstanie
Ratuj nas Chryste!
Wawrzyniec Hubka “Dąb”, “Góral”
Gdy ginie naród ze swej woli
Choć ma przed sobą drogi przejrzyste
Wtedy tak serce ogromnie boli
Ratuj nas Chryste !
Króluj nam Chryste !
Kiedy nas niemoc bezduszna zżera
Choć nas wzywają prawdy wieczyste
Pomóż Polakom fałsze odpierać
Ratuj nas Chryste !
Króluj nam Chryste !
Tym, co zaparli się Twego krzyża
Wskazuj niebo jasne przejrzyste
Niech się do prawdy Twojej przybliżą
Ratuj nas Chryste !
Króluj nam Chryste !
Daj udręczonym narodom wojną
Koniec bitewnej drogi ciernistej
Roztocz nad światem ciszę spokojną
Ratuj nas Chryste !
Króluj nam Chryste !
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Rekrutacja
Jan Lechoń
W wojnie, którą Ci wydał, szturmując do nieba
Ażeby tron Twój posiąść, Archanioł strącony,
Wiem, Panie, że każdego żołnierza Ci trzeba,
I dlatego w tej chwili staję z Twojej strony.
Weź mnie do Twych szeregów, choć wyznać Ci muszę
Żem nieraz Cię odstąpił, bo mnie wróg Twój łudził
I po różnych manowcach prowadził mą duszę,
Nimem głos Twój rozpoznał i wreszcie się zbudził.
Nie nęciły mnie nigdy laury wojownicze
I od pierwszych szeregów będę stronił z dala,
Lecz gdybym miał uchodzić, wtedy, Panie, liczę
Na potężny kuksaniec Anioła-kaprala.
RYNGRAF NASZEJ ZIEMI
Kazimierz Laskowski
Ryngrafie naszej ziemi! Ołtarzu domowy!
Szkaplerzu nasz zaszyty w mury Częstochowy
Królowo, co Ci naród liczne stawił trony.
Na barci przedlatosiej, wierzbie pochylonej,
Gdzie lipa rosochata, gdzie cmentarna brzózka
Panienko Jasnogórska! Matko Częstochowska!
Com Cię dzieckiem oglądał w pradziadowskim dworku
W blasku lampki olejnej przy gdańskim kantorku
Com Ci pierwsze niewinne zanosił pacierze
Pierwsze serca nadzieje, pierwszych myśli “wiersze”!
Pierwszą Zdrowaśkę pragnień dla tej mojej ziemi
Pod Twoim obrazikiem składał wraz z innymi,
Kiedy pierwsza majowa zaświtała zorza
U przydrożnej figury. Rodzicielko Boża!
I dziś pątnik, po latach myśli swe tułacze,
Wszystko, co w piersiach prosi, co się skarży, płacze,
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Niosę przed Twe ołtarze w owym zbożnym tłumie
Który się w swym prostactwie lepiej modlić umie,
Więcej wyrósł w nadzieję, mniej wiary postradał
Tyle co i ja cierpi, mniej często upadał.
Idę z nim, czołgam duchem, co się z bólu zgina,
I wołam u stóp Twoich, o Salve Regina
Orędowniczko nasza! Oto pod Twe stopy
Słania się najsmutniejszy z krajów Europy.
Najbiedniejszy pod złotym słońca baldachimem,
Kraj pragnień, zasłoniętych chmurami i dymem,
Kraj uczuć, co się w głębi własnych piersi duszą
Porywań, co się w niwecz z pierwszym wiatrem kruszą.
Kraj serca, bo mu z wielkiej przeszłości zostało
Jeno serce olbrzymie za broń jego całą!
Kraj i lud, co nietknięte zachował sztandary,
Mimo wieku niedoli, miłości i wiary
Idzie do Cię, jak chadzał przez długie stulecia
Z wizerunkiem Twym, zdobnym w pęk polnego kwiecia,
Z pieśnią dzwonną, co w piersiach żywię nieśmiertelna,
Do Ciebie, Częstochowska! Jasnogórska! Zielna!
I łzy Ci swoje niesie i bóle i żale,
I zawiesza jak one odpustne korale,
Owe wotum ofiarne na przymiedznej gruszy
Przed Twym tronem, Królowo, w swojej własnej duszy!
I ja z tym tłumem idę a niosę ze sobą
Nie tylko to, co po dziadach łka gdzieś w grobie echem.
Nie tylko to co cnotą było, albo grzechem,
Lecz wszystko! Wszystkie zjawy! Wszystkie marzenia!
Wszystko, co nadaremnie czeka odpuszczenia...

152

Słuchajcie, chrześcijanie!
Byłem głodny
– wy zaś dyskutowaliście o moim głodzie
w swych organizacjach humanitarnych.
Byłem więźniem
– wy zaś wyznaczyliście sobie spotkania w kaplicach,
by modlić się o moje uwolnienie.
Byłem nagi
– wy zaś rozważaliście z całą powagą
moralny aspekt mojej nagości.
Byłem chory
– wy zaś poklękaliście,
by dziękować Bogu za własne zdrowie.
Byłem bezdomny
– wy zaś głosiliście mi kazania o bezpiecznym
schronieniu w Przybytku Bożej Miłości.
Wygląda na to, że jesteście pobożni,
bardzo szlachetni i całkiem blisko Boga.
Lecz ja wciąż jeszcze jestem głodny,
samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny.
I jest mi zimno...
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Poeta Kazimierz J. Węgrzyn

WYSZYŃSKI
Kazimierz Józef Węgrzyn
Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam,
że Prymas zdradził sprawy Boże - nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie
wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie.
Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi
i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie.
Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce
i wszystko ,co czynię dla Kościoła, czynię dla Niej.
Kardynał Stefan Wyszyński
(Warszawa,25 listopada 1953 )
O! jakże gorzko Księże Kardynale!
iść nam w niewolę wroga i szatana
gdy czarne orły znów nam szarpią ciało
i gdy Ojczyzna nasza cała w ranach
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gdy nam zabrakło godności i dumy
siły i wiary – mądrości i woli
gdy nas obroża smycz i łańcuch
i myśl o Polsce jak Ciebie nie boli
ci co nas mieli prowadzić do Boga
poprzez Ojczyzny niepodległe trwanie
sami zgubili drogę do Chrystusa
wybacz im zdradę Najjaśniejszy Panie!
i daj im siłę powrotu do Polski
z łagru niewiary...z dziedzińca Piłata!
aby głupota pycha i mamona
nie były żmiją co serce oplata
by zobaczyli wśród krzyży Ojczyzny
Twe rany Chryste ciągle nie zgojone
i by dostrzegli że po Bogu Naród
nosi wolności cierniową koronę
cierpienie uczy miłości Ojczyzny
jak krzyż niesiony na dziejów Golgotę
o Matko! Która wszystko wiesz o krzyżu
pomóż nam wrócić do Polski z powrotem...
z obczyzny grzechu...z niewoli szatana
z kasyna świata...z ruletki chciwości...
o daj nam Matko! przez swojego Syna
zrozumieć Twoje przesłanie miłości
bo przecież słychać krzyk rannego Orła
i pióra krwawe lecą nam na głowę
a my milczymy...i ślepi...i niemi...
kto nas oślepił?! kto nam zabrał mowę?!
kto nas tak strwożył i pozbawił woli
żeśmy stracili instynkt narodowy
że nie wracamy na groby Ojczyzny
by pytać Przodków o sposób odnowy
155

kto nam odebrał odwagę i męstwo
i godność krzyża - ducha zmartwychwstania!
że w krwi topimy swoje własne dzieci
jakby nam szatan dawał przykazania
i kto głos kajdan zamienił w głos dzwonów
które nie dzwonią i grozą i trwogą...
kto narkotyczną nas omamił wizją
że nie umiemy Bożą zmierzać drogą
jak cicha fala wracamy do Ciebie
do Twoich kolan z modlitwą i płaczem
O Matko Nasza !Królowo Ojczyzny!
przecież wciąż serce Ojczyzny kołacze
w tych co ufają bożym przykazaniom
tych co z krzyżami poprzez dzieje szli
tych co różańcem pukają do nieba
by Bóg uchylił do wolności drzwi
ze wstydem patrzę w tysiącletnie dzieje
jak dziś w nas mało odwagi i męstwa
gorzka to prawda i trudne wyznanie
że nie dla tchórzy idea zwycięstwa
O! jakże boli Księże Kardynale!
to pomieszanie tchórzostwa i zdrady
bo nie Komańcza dzisiaj dla nas wzorem
ale okrągłe jak srebrnik układy
i zniewolenie pozorem i pychą
i ta niepamięć o ślubach Narodu
ta schizofrenia polskiego sumienia
w ciasnym kaftanie Wschodu i Zachodu
o ! czuwaj jeszcze Księże Kardynale!
choć noc nie łatwe godziny wydzwania
pamięć Narodu ciągle w Twoich rękach
zapisuj skrzętnie więzienne wyznania
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które składamy przed Tobą z ufnością
w konfesjonale narodowej sprawy
Tyś bliżej Matki! i bliżej Chrystusa !
będziemy czekać na łaskę naprawy...
na Twoje w niebie wciąż orędowanie
bo tylko Bóg nas ocali przed zgubą
bo tylko Chrystus pomoże zwyciężyć
to co dziś nową jest szatańską próbą
a przecież stoi drogowskaz wolności
od tysiąclecia niezmienny wśród dróg
pod którym życie składali Przodkowie
gdy ich do siebie wzywał Dobry Bóg !
i w Jego imię wołajmy o wolność
o lepsze jutro... o przyszłość i trwanie...
bo tylko On nas ocali swą wolą
gdy między nami drogowskazem stanie
O! jakże gorzko Księże Kardynale!
pisać historię mojego plemienia
gdy za zasłoną pogardy i pychy
próbują ukryć głos Twego sumienia
gdy nas próbują zelżyć i poniżyć
pozbawić Boga wiary i miłości
gdy w sercach dzieci naszych sieją kąkol
w imię podstępnej zdradliwej wolności
gdy zadeptali granice Ojczyzny
globalnym kłamstwem – traktatem niewoli..
my wciąż wołamy wierni naszej Matce !
nas taka wolność Matko przecież boli..!
my taką wolność niesiemy jak Krzyż
i z nią stajemy przed Matki obrazem
Tyś Kardynale! zawsze do Niej szedł
prowadź nas dzisiaj ojcowskim rozkazem
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do kolan Matki...i do tronu Boga...
to Ich Królestwem Polska ocalona !
To dla Maryi...to dla Jezusa !
zamknięta krzyżem królewska korona
więc gdy pasterze nie mają odwagi
by poprowadzić Naród do wolności
to my pójdziemy za znakami Boga
za przykazaniem Prawdy i Miłości
i odzyskamy Niepodległą Polskę
Boga i Honor na naszych sztandarach
bo nie mamona ma być naszym celem
lecz Wielka Polska Wolność oraz Wiara !
MODLITWA O POLSKĘ
Kazimierz Józef Węgrzyn
Panie Jezu o Polskę! błagam Cię...o Polskę!
oraz światło Ducha co ciemność rozproszy
przecież Naród nie może być Chryste jak Judasz
co oddał swoją wolność za tych parę groszy
jeszcze się szarpię Chryste! jeszcze trwam w nadziei
że nie wszystko stracone że przez krzyż wstaniemy
i na własnych nogach z podniesioną głową
do Twego tronu Chryste! z honorem pójdziemy
że wrócimy na drogę wiary i jedności
i obcy nas nie będzie okradał i dzielił
i obronimy siódmy święty dzień tygodnia
i odzyskamy radość wiary i niedzieli
że Twoje święte prawo będzie naszą drogą
i będziemy jak żagiel na maszcie Kościoła
w który wiał będzie mocno wiatr Twojego Ducha
i zdmuchnie naszą trwogę z pochmurnego czoła
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i każde z Twych przykazań będzie naszą drogą
gdy będziemy zmuszeni stanąć do obrony
Twoja miłość nam będzie niedościgłym wzorem
którą pójdziemy ufnie przez polskie zagony
Panie Jezu o Polskę! błagam Cię...o Polskę !
by więcej nasze serce od lęku nie drżało
tylu szło za Twym krzyżem z modlitwą na ustach
tyle pokoleń z płaczem do Ciebie wołało
o Polskę Chrystusową... o Twoje Królestwo
o to by Twoje prawo było nam wolnością
to prawda że nie wszyscy byliśmy ci wierni
ale wszystkich otaczasz przecież swą miłością
a więc rozwiń nad Polską królewskie sztandary
Twojego królowania w drodze do wolności
pod naszym polskim niebem nad Ojczyzną naszą
niech szumi nieprzerwanie wielki hymn miłości

Zbiór poezji
Kazimierza
Węgrzyna, Księga
nadziei, Kraków
2008, poświęconej
głównie Jezusowi
Królowi Polski
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Apel Jasnogórski i czuwanie nocne

w Kaplicy Cudownego Obrazu 09.10.2015 r.

Czuwanie
po Apelu
Jasnogórskim
w Kaplicy
Cudownego
Obrazu,
uświetnione
śpiewami chóru
ze Stadnik (woj.
Małopolskie) –
09.10.2015 r.
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Msza święta W Kaplicy Cudownego Obrazu

przed Sympozjum 10.10.2015 r.

Msza św. na rozpoczęcie Sympozjum w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem
i z homilią ks. abpa Wacława Depo, Metropolity Archidiecezji Częstochowskiej
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Modlitwa na rozpoczęcie Sympozjum – za stołem prezydialnym od lewej:
o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry; ks. bp Andrzej Czaja;
ks. abp Andrzej Dzięga; ks. bp Jacek Jezierski; prof. Andrzej Flaga

Otwarcie Sympozjum
– prof. Andrzej Flaga
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Referujący
ks. bp Andrzej Czaja

Członkowie Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych uczestniczący w Sympozjum

Sala Różańcowa z uczestnikami Sympozjum
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Obraz Jezusa
Chrystusa
Króla Polski
ufundowany
przez Polonię
amerykańską

Figurka
Jezusa Króla
Polski na stole
prezydialnym

Forum dyskusyjne, któremu przewodzi ks. prof. Marek Chmielewski
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Modlitwa, błogosławieństwo relikwiami i śpiew „My chcemy Boga...”
na zakończenie Sympozjum

Oprawa poetycka Sympozjum w wykonaniu Kazimierza Węgrzyna
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