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s ł o w o  w s T ę p n e

Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia 
Jezusa Chrystusa za Króla i  Pana miały miejsce w  krakowie-Łagiewnikach 
w dniach 17–19 Xi 2017 r.

rozpoczęły się one w piątek 17 Xi, wieczorem, adoracją najświtszego sakramentu 
w kościele klasztornym sióstr matki bożej miłosierdzia, którą prowadziły wspól-
noty dla intronizacji najświętszego serca pana jezusa. po zakończeniu adoracji 
była msza św., której przewodniczył i  wygłosił homilię ks. bp damian muskus, 
delegat konferencji episkopatu polski ds. wspólnot dla intronizacji nspj.

program sobotnich obchodów był bardzo bogaty i obejmował:
�Ogólnopolskie spotkanie – konferencję czcicieli chrystusa króla „dziś i jutro 

dzieła intronizacji”, w  auli jana pawła ii przy bazylice miłosierdzia bożego.  
całość obrad podzielono na cztery części: 1) otwarcie i ogłoszenie wyników 
konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „jezus chrystus – naszym królem”; 2) se-
sja formacyjna; 3) sesja programowa; 4) dyskusja panelowa na temat: „Obrona 
prawa bożego a konstytucja rzeczypospolitej polskiej”;

�eucharystię w  bazylice miłosierdzia bożego, której przewodniczył i  wygło-
sił homilię ks. bp stanisław jamrozek, delegat konferencji episkopatu polski  
ds. ruchów intronizacyjnych;

�adorację najświętszego sakramentu w  bazylice miłosierdzia bożego, którą 
prowadzili członkowie stowarzyszenia „róża”.

trzeci dzień obchodów rozpoczęło nabożeństwo do ducha Świętego w  sanktu-
arium Świętego jana pawła ii. nabożeństwu przewodniczył ks. bp andrzej czaja, 
przewodniczący zespołu konferencji episkopatu polski ds. ruchów intronizacyj-
nych. po nim była droga krzyżowa z sanktuarium Świętego jana pawła ii do bazy-
liki miłosierdzia bożego. następnie w bazylice miłosierdzia bożego miało miejsce 
odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jazusa Chrystusa za Króla i Pana oraz 
eucharystia pod przewodnictwem ks. abpa marka jędraszewskiego, metropolity 
krakowskiego, który także wygłosił homilię.

trzydniowe obchody w krakowie-Łagiewnikach były kolejnym, ważnym etapem 
w całym procesie intronizacji jesusa chrystusa króla w polsce.
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T r z e b a ,  a b y  C h r y s T u s  K r ó l o w a ł

całość obchodów została udokumentowana w postaci filmu i zdjęć oraz zamiesz-
czona na stronie internetowej www.krolojnamchryste.pl, prowadzonej  przez 
ruch Obrony rzeczypospolitej „samorządna polska”. za zrealizowanie filmu 
i wykonanie zdjęć, wszelką pomoc przy ich dalszym opracowaniu, wyborze i opi-
sie, wyrażenie zgody na umieszczenie filmu i zdjęć w internecie oraz publikację 
zdjęć w niniejszej książce-albumie, składamy serdeczne podziekowania nastepu-
jącym osobom: panu markowi czapli – dyrektorowi niezależnej telewizji inter-
netowej prOgram 7 (www.program7.pl), panu adamowi bujakowi – mistrzo-
wi fotografii oraz paniom: renacie czapli, alicji kondraciuk i renacie kłaput.

Osobne podziekowania należą się wydawnictwu az za opracowanie graficzne  
i typograficzne oraz firmie OFFsetdruk i media sp. z o.o. z cieszyna za piękne 
wydanie tego dzieła.

redakcja

6
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program zaprowadzania Królestwa Chrystusowego 

w  dokonanym w  listopadzie 2016 roku Jubileuszowym Akcie przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana trzeba widzieć konkretny wyraz i formę kultu jezusa 
chrystusa króla wszechświata, akt oddania należnej mu czci, a także akt wiary, 
wyznania, że jest królem i panem. nie jest to więc nic nowego, ale mający swe 
umocowanie w  tradycji kościoła publiczny akt wiary i kultu chrystusa króla, 
proklamowany w szczególnym momencie zakończenia w kościele w polsce po-
dwójnego jubileuszu: Roku Miłosierdzia i 1050. Rocznicy Chrztu Polski, który nie 
bez określonych racji miał miejsce w sanktuarium miłosierdzia bożego w kra-
kowie-Łagiewnikach.

wybór łagiewnickiego sanktuarium wyniknął z faktu, że uroczystość chrystusa kró-
la wszechświata zamykała Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. znaczenia wyboru 
tego miejsca nie można jednak wiązać tylko z praktycznymi względami. proklamując 
przyjęcie jezusa za króla i pana, podjęto zadanie, którego bez zanurzenia w bożym 
miłosierdziu i bez czerpania z bożego miłosierdzia nie jesteśmy w stanie realizo-
wać i rozwijać. był to zarazem akt odnowienia przymierza, które nasz naród zawarł 
z trójjedynym bogiem 1050 lat temu i został pomyślany jako swoisty imperatyw ku 
podjęciu dzieła odnowy tego przymierza, poprzez ponowienie świadomego wyboru 
chrystusa i podjęcie na nowo powszechnego powołania do świętości. 

bp andrzej czaja

zadania wyniKająCe z proKlamaCji  
Jubileuszowego Aktu
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Oczywiście, sama proklamacja Jubileuszowego 
Aktu nie dokona cudownej przemiany naszych 
serc i rodzin, i nie ma się co łudzić, że będzie od 
razu lepiej w naszej ojczyźnie. Akt jedynie zaini-
cjował to dzieło i wzywa nas do podjęcia dzieła 
wywyższenia jezusa we wszelkich wymiarach 
naszego życia. każdy powinien zacząć od siebie, 
od rachunku sumienia i podjęcia takiego trudu 
nawrócenia, którego skutkiem będzie całkowity 
zwrot ku bogu, ku chrystusowi. musi się nade 
wszystko pojawić nowa jakość, zwłaszcza w na-
szych staraniach o żywą więź z bogiem i w ukła-
daniu zdrowych relacji między nami, czyli na 
poziomie realizacji przykazania wzajemnej mi-
łości. pracy jest wiele, ponieważ nietrudno za-

uważyć jak wielkim i ważnym obszarem realizacji tego zadania jest nie tylko sfera 
polityki, ale całe nasze życie społeczne. 

w  Jubileuszowym Akcie trzeba nam zatem dostrzec wielkie wezwanie, impuls 
mobilizujący i wielkie zobowiązanie do podjęcia solidnej pracy nad sobą celem 
odbudowania i ożywienia osobistej więzi z  jezusem, która jest u podstaw jego 
królowania w naszym życiu, a także do podjęcia pracy apostolskiej, aby rozsze-
rzało się pośród nas jego królestwo. 

jeśli dokonaliśmy Aktu z wiarą i czystym sercem, to w naszych staraniach o żywą 
więź z bogiem pojawiła się nowa jakość, w której pan bóg z pewnością dostrzegł 
wyraz dobrej woli i zaangażowanej wiary. dlatego można żywić nadzieję, że po-
błogosławi dziełu, które mamy do wykonania. natomiast owoce będą zależne od 
tego, na ile konsekwentnie podejmiemy zawarte w Akcie przyrzeczenia i wynika-
jące z niego zadania.

1.  Podstawy realizacji dzieła: świadomość,  
motywacja i modlitwa

rzeczą bardzo ważną w realizacji dzieła przyjęcia jezusa za króla i pana jest pod-
niesienie poziomu świadomości na ten temat i obudzenie solidnej motywacji do 
podjęcia go z całą gorliwością i zaangażowaniem. tak jak biskupi napisali w liście 
pasterskim, trzeba dobrze poznać treść Aktu i ją w sercu rozważyć i przyjąć [list 
pasterski episkopatu polski w sprawie jubileuszowego aktu przyjęcia jezusa za 
króla i pana przyjęty na 374. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie w dniu 5 października 2016 r.]. nie można dopuścić do tego, by 
jedynym owocem proklamacji Aktu był tylko jakiś zapis w kronikach i annałach. 
wypada sobie najpierw uświadomić powagę i  wielkość zobowiązania, że ślub 
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złożony przed bogiem to coś bardzo poważnego i zobowiązującego. trzeba też 
solidnego uświadomienia treści Aktu i wynikających zeń zobowiązań.

chodzi o dzieło podejmowane stale i przez lata. ma ono mieć podobną donisłość, 
jak Śluby jana kazimierza, które do dziś mają znaczenie dla narodu polskiego 
i  kościoła w  polsce. by ten Akt miał także po upływie wielu lat takie znacze-
nie dla następnych pokoleń, nie wolno nam myśleć w ten sposób, że złożyliśmy 
przed panem wielki Akt – można powiedzieć swoistych nowych ślubów wobec 
chrystusa króla i pana – a teraz pan już zadziała i dokona reszty. ani my sami 
nie możemy zrobić tego dzieła, bo potrzebujemy bożego wsparcia, ani też pan 
bóg nie dokona tego za nas i bez nas, bo wymaga naszej współpracy z łaską. trze-
ba więc prosić o łaskę, żeby to, co obiecaliśmy bogu działo się w naszym życiu. 

wszystko trzeba więc zaczynać od ugiętych kolan, tzn. od modlitwy; jak mó-
wił św. jan paweł ii, od kontemplacji oblicza jezusa, zwłaszcza oblicza jezusa 
ukrzyżowanego. tu tkwi też źródło solidnej i ciągle wzmacnianej motywacji, bo 
w kontemplacji ukrzyżowanego pana chwały ujawnia się, że bardzo, do końca nas 
umiłował. i właśnie z miłości do niego winno wyrastać nasze osobiste, rodzin-
ne, eklezjalne i społeczne dzieło wywyższenia go, służenia mu i życia na chwałę 
boga.

wszyscy razem, w wielkiej jedności, musimy też wołać do boga i przywoływać 
bożego ducha. lekcja z historii jest nader czytelna. Św. jan paweł ii, widząc na-
szą bezradność, gdy nie potrafiliśmy przezwyciężyć komunizmu zniewalającego 
naszą Ojczyznę i nasz naród, nie wzywał nas na placu zwycięstwa w warszawie 
do pójścia na barykady, lecz zwrócił się do boga. wielu z nas pamięta to przej-
mujące wołanie: „niech zstąpi duch twój i  odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. 
jeden zawołał, jednak z tak wielką mocą wiary i ufności do boga, że duch Święty 
zstąpił i wyzwolił nie tylko nas. padł także mur wrogości u sąsiadów. i dziś, wszy-
scy razem, w wielkiej jedności, też musimy wołać do boga i przywoływać bożego 
ducha, aby otworzył nas na jezusa, by pomógł nam go stale przyjmować i nim 
żyć, poddając się jego prawu i władzy, byśmy naszemu królowi i panu potrafili 
z oddaniem i wiernie służyć, na jego chwałę żyć i nim się z innymi dzielić. stąd, 
wielkim nakazem dzisiejszej chwili jest modlitwa i szczególne nabożeństwo do 
ducha Świętego, bez pomocy którego nikt nie jest w stanie wyznać, iż panem jest 
jezus (por. 1kor 12,3).

by Jubileuszowy Akt przyniósł dobre owoce trzeba zatem wiele modlitwy. dlate-
go ciągle powinniśmy odmawiać Modlitwę przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, do-
łączoną do listu pasterskiego biskupów. trzeba też bardzo starać się w codzien-
ności o stan łaski uświęcającej i podejmować trud pokuty, rugowania z życia tego 
wszystkiego, co nas od boga oddziela.
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2. jasno określony cel i formacja duchowa

przed nami jest wielkie dzieło do wykonania. trzeba podjąć dzieło przemiany 
i uporządkowania życia po bożemu, na miarę jezusa i jego ewangelii. przyjąć je-
zusa znaczy uznać jego panowanie, poddać się jego prawu, woli i władzy, ale też 
otworzyć mu drzwi, zawierzyć mu swoje życie, oddać na służbę. krótko mówiąc, 
chodzi o realizację dzieła wywyższenia jezusa, trzeba bowiem aby chrystus kró-
lował i  trzeba zadbać o rozwój zdrowego kultu jezusa chrystusa króla wszech-
świata. to jest rzecz, która musi się dokonywać i w parafiach, i w rodzinach, ale też 
w naszym życiu zawodowym i społecznym.

mamy naprawdę bardzo poważne dzieło do podjęcia i zrealizowania. to powin-
no być dzieło szeroko rozumianej ewangelizacji, nowej ewangelizacji. 1050 lat od 
chrztu polski i w uwarunkowaniach panującej coraz powszechniej detronizacji, 
najwyższy czas uderzyć w dzwon, ocknąć się, obudzić i ruszyć z większą świado-
mością, ale też z większym poruszeniem serca do tego, żeby jezus nie tylko był na 
naszych ustach. trzeba zadbać o jego obecność we wszystkich wymiarach życia 
osobistego, rodzinnego i społecznego.

to oznacza dużą szansę zdynamizowania dzieła nowej ewangelizacji w naszym 
kościele. by tej szansy nie zmarnować potrzeba jednak wielkiej mobilizacji i so-
lidnego zmotywowania i zaangażowania każdego z nas. wiąże się z tym również 

potrzeba solidnego rachun-
ku sumienia i autentycznego 
nawrócenia, rzetelnej for-
macji intelektualnej i ducho-
wej, także ciągłego ponawia-
nia Aktu w  indywidualnych 
modlitwach i  w  ramach 
wspólnotowych nabożeństw 
i spotkań. 

wiele uwagi trzeba poświę-
cić opracowaniu i wdrażaniu 
w  życie solidnych podwa-
lin kultu chrystusa króla, 
szczególnie tych wskaza-
nych w treści Jubileuszowego 

Aktu: uznać panowanie jezusa, przyjąć go, poddać się jego prawu, zawierzyć 
i poświęcić mu swoje życie, wiernie mu służyć na wszelkich poziomach życia. 
ważkimi tematami są:

Zasadnicze elementy teologii królowania Jezusa Chrystusa;
 Społeczny wymiar intronizacji Jezusa;
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Priorytet Prawa Bożego (mamy dominację prawa ludzkiego);
Otwarta i misyjna tożsamość chrześcijanina;
Powszechne powołanie do świętości;
Prawdziwa wolność w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości.

kilka elementów programu formacyjnego zgłosiłem w swoim kazaniu podczas 
liturgii w Łagiewnikach 19 listopada 2016 r. stanowczo wówczas stwierdziłem: 
„nie możemy dalej dryfować w tym kierunku, który oznacza oddalanie się od 
boga. […] trzeba podjąć dzieło przemiany i uporządkowania życia po bożemu, 
na miarę jezusa i jego ewangelii”. 

u podstaw zdrowej tożsamości chrześcijańskiej jest wiara żywa i świadoma, reflek-
towana. O taką wiarę trzeba się bardziej zatroszczyć. tam gdzie jej brak, pojawiają 
się różne duchowe schorzenia w chrześcijańskiej egzystencji. trudno być wtedy 
obrońcą i świadkiem wiary, człowiekiem sumienia, człowiekiem wrażliwym i pra-
wym, ponieważ duch ludzki nie unosi się wówczas na skrzydłach wiary i rozumu.

Od dnia chrztu naszym udziałem jest boże życie. w jego zalążku jest niesamowi-
ty potencjał. może być jednak zmarnowany. sami bowiem nie jesteśmy w stanie 
życia bożego w sobie rozwijać. wystarczy jednak otworzyć drzwi, przyjąć pana, 
dać mu pierwsze miejsce we wszelkich sferach naszego życia: rodzinnej, zawo-
dowej i społecznej, a On je uporządkuje i rozwinie; wprowadzi boży ład, napełni 
swym duchem i pokojem.

bardzo dziś potrzeba bożego pokoju w naszych sercach, zgody i miłości między 
nami, bożego ducha, ducha prawdy i  jedności, i  innych owoców ducha: do-
broci, uprzejmości, łagodności, opanowania, wierności i cierpliwości. potrzeba 
też wyrazistego poszanowania bożego prawa, aby stanowione prawo ludzkie nie 
było ponad nim i nie dochodziło do łamania sumienia człowieka, lekceważenia 
etyki i moralności.

podstawowym zadaniem jest kształtowanie i  obrona autentycznej wolności 
naszego życia i postępowania. wolność, ten wielki boży dar, jest nam zadany, 
a kierunek pracy nad sobą dobrze wytyczają słowa cypriana kamila norwida 
z utworu „królestwo”: „nie niewola ni wolność – są w stanie. uszczęśliwić 
cię… nie! tyś osobą: udziałem twym więcej!… panowanie. nad wszystkim 
w świecie – i nad sobą”. by jednak zapanować nad sobą, nad wszystkim w na-
szym społeczeństwie, kościele i rodzinach, trzeba poddać się chrystusowe-
mu prawu, jego woli i zbawczej władzy. 

trzeba też wziąć z sobą na drogę słowa papieża Franciszka wygłoszone w 2014 roku, 
w uroczystość jezusa chrystusa króla wszechświata: „zbawienie nie zaczyna się 
od wyznania królewskości chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia, 
poprzez które On zrealizował królestwo. kto je spełnia, pokazuje, że przyjął kró-
lowanie jezusa, bo w swoim sercu uczynił miejsce dla miłosierdzia boga”. 
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3.  rola duchowieństwa, osób konsekrowanych, 
ruchów i wsPólnot

rzecz jasna, bardzo potrzeba rzetelnego, solidnego zaangażowania biskupów 
w diecezjach i kapłanów na parafiach w dzieło krzewienia kultu oraz powoły-
wania do życia i  animowania życia konkretnych wspólnot, ich zaangażowania 
w dzieło formacji intelektualnej i duchowej. tu też widzę wielką rolę osób konse-
krowanych i wielkie znaczenie promowania idei oraz dzieła wywyższenia jezusa 
jako króla, pana i zbawcy w zgromadzeniach i domach zakonnych. konkretnym 
wsparciem w kreowaniu zdrowego kultu i formacji może być przygotowany mo-
dlitewnik pt. „Króluj nam Chryste”. Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla.

członkowie już funkcjonujących ruchów i wspólnot powinni poddać się solidnej 
formacji intelektualnej i duchowej, aby mógł się jeszcze więcej wyzwolić drzemiący 
w nich potencjał. trzeba też zadbać o to, żeby każdy z ruchów zachował swoją toż-
samość i odrębność, przy równoczesnej współpracy i wzajemnym dopełnianiu się. 

w tym upatruję ważkie zadanie dla zamianowanego przez konferencję episko-
patu polski delegata ds. rozwoju kultu chrystusa króla, a także dla kapelanów 
poszczególnych ruchów i  wspólnot. inną duchowość mają bowiem wspólnoty 
zmierzające do intronizacji najświętszego serca pana jezusa, a  inną te wszyst-
kie ruchy, które dążą do intronizacji Osoby jezusa. ujednolicenie, z jednej stro-
ny mogłoby wywołać opór, nawet w  łonie każdego z ruchów, a z drugiej stro-
ny zubożyłoby bogactwo, które może być rozwijane poprzez formację związaną 
z uznaniem i przyjęciem chrystusa za króla i pana. 

trzeba wziąć pod uwagę specyfikę i dążenia wspólnot dla intronizacji najświęt-
szego serca pana jezusa, rycerstwa jezusa chrystusa króla, stowarzyszenia 
„róża” i  Fundacji serca jezusa, ruchu Obrony rzeczypospolitej „samorządna 
polska”, stowarzyszenia „ruch intronizacji jezusa chrystusa króla polski”, śro-
dowisk inteligencji katolickiej oraz wspólnot i grup polonii amerykańskiej, kana-
dyjskiej i australijskiej.

zdrowy rozwój kultu chrystusa króla będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy w na-
szych sercach i między nami panować będzie boży duch, czyli zgoda, jedność, 
miłość, poszukiwanie i  poszanowanie prawdy, na bazie uległości orzeczeniom 
urzędu nauczycielskiego kościoła. przez całe wieki posłuszeństwo jest swoistym 
sprawdzianem bożego ducha w różnych kościelnych obszarach i środowiskach. 
podporządkowanie się orzeczeniom urzędu nauczycielskiego, także przełożo-
nym, związane najczęściej z pewnym bólem rezygnacji z własnej optyki, zawsze 
oczyszczało i prowadziło do zdrowego rozwoju wiary, pobożności i  życia ko-
ścioła. nieraz też prowadziło do poznania głębi, której wcześniej nie można było 
zobaczyć. niewątpliwie więc w  szerzeniu zdrowego kultu chrystusa króla bę-
dzie potrzeba: szacunku i uznawania nauki pasterzy, postępowania według zasad 
i wytycznych zaakceptowanych przez konferencję episkopatu polski. 
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w tej perspektywie warto też odnieść się do kwestii wizerunku chrystusa króla. 
nie udało się wypromować jednego, który z pewnością sprzyjałby konsolidacji 
różnych środowisk kościelnych w polsce, nie tylko ruchów intronizacyjnych. pa-
trząc jednak z pewnej perspektywy, być może dobrze, że tak się stało. mogłaby 
się bowiem zrodzić chęć ujednolicenia różnych form kultu chrystusa króla, co 
oznaczałoby jego zubożenie, a może  jeszcze inne niekorzystne następstwa. ale 
sprawa warta jest podjęcia. także kwestia upamiętnienia listopadowego wyda-
rzenia i dorocznego nawiązywania do niego. wszystko we współpracy z paste-
rzami kościoła.

zakończenie

dzieło intronizacji jezusa niesie z sobą dużą szansę zdynamizowania dzieła no-
wej ewangelizacji w naszym kościele. by tej szansy nie zmarnować potrzeba 
dużej mobilizacji i  solidnego zmotywowania i zaangażowania każdego z nas. 
będzie też bardzo potrzeba autentycznego nawrócenia, rzetelnej formacji in-
telektualnej i duchowej, a także ciągłego ponawiania Aktu w indywidualnych 
modlitwach i w ramach wspólnotowych nabożeństw i spotkań. całemu przed-
sięwzięciu i realizacji dzieła powinna towarzyszyć szczególnie intensywna mo-
dlitwa, wołanie do pana o nadzwyczajną jego pomoc, jak to bywało wcześniej 
w trudnych chwilach naszego życia i dziejów narodu. takie chwile są także dziś 
naszym udziałem, a czymś naturalnym i bardzo pożądanym jest uciekanie się 
wierzących do pana wieków.
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ekscelencje, wielce Czcigodni Kapłani i Czciciele Chrystusa Króla

1.  jubileuszowy akt Przyjęcia jezusa chrystusa  
za króla i Pana – wydarzeniem historycznym

w dniu 19 Xi 2016 r. w bazylice miłosierdzia bożego w krakowie-Łagiewnikach, 
w przeddzień Święta chrystusa króla, na zakończenie Roku Świętego Miłosier-
dzia, z  udziałem najwyższych władz kościelnych i  państwowych oraz 200  tys. 
wiernych, proklamowany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana naszej Ojczyzny i państwa polskiego (w skrócie Akt Intronizacyj-
ny). to historyczne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w całym procesie in-
tronizacji jezusa chrystusa, duchowego króla i pana naszego narodu i państwa 
polskiego. władzę duchowną reprezentowało 50. pasterzy kościoła katolickie-
go w polsce w asyście 1000 kapłanów. władzę świecką reprezentował prezydent 
andrzej duda, członkowie rządu i parlamentu. przed mszą św. intronizacyjną 
została odprawiona droga krzyżowa z udziałem zgromadzonych wiernych wraz 
z duchowieństwem, pod przewodnictwem prymasa polski ks. abpa wojciecha 
polaka. mszy św. intronizacyjnej przewodniczył ks. kard. stanisław dziwsz, me-
tropolita krakowski. homilię wygłosił przewodniczący Zespołu Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych ks. bp andrzej czaja. uroczysty Akt 
Intronizacyjny uznający pana jezusa naszym królem i panem został odmówiony 

PrOF. dr hab. inż. andrzej Flaga 
przewOdniczący ruchu ObrOny 

rzeczypOspOlitej „samOrządna pOlska”

Trzeba, aby ChrysTus Królował

17



T r z e b a ,  a b y  C h r y s T u s  K r ó l o w a ł

przed najświętszym sakramentem. w  imieniu władz duchownych i  świeckich 
oraz zgromadzonych wiernych, uroczysty Akt Intronizacyjny odmówił prze-
wodniczący konferencji episkopatu polski ks. abp stanisław gądecki. w tekst 
Aktu Intronizacyjnego byli zaopatrzeni wszyscy uczestnicy uroczystości, dlatego 
wraz z prowadzącym arcybiskupem odmawiali jego treść. w dniu następnym,  
tj. 20 Xi 2016 r. w Święto chrystusa króla, Akt Intronizacyjny z krakowa-Łagiew-
nik został odmówiony we wszystkich kościołach w całym kraju. a zatem pola-
cy – katolicy w jednym dniu uznali uroczystym Aktem Intronizacyjnym jezusa 
chrystusa swoim królem i panem. 

Akt Intronizacyjny to nie deklaracja polityczna a akt wiary – jest dobrowolnym 
zobowiązaniem podjętym przez władze duchowną i  świecką oraz naród pol-
ski do przestrzegania przykazań bożych w  życiu indywidualnym, społecznym 
i państwowym. Akt ten, według zapewnień pana jezusa w przesłaniu skierowa-
nym do służebnicy bożej rozalii celakówny, będzie wsparty łaską przemiany 
i odnowy moralnej w kościele, narodzie i państwie polskim. dokonana introni-
zacja sprawia, że polska katolicka i suwerenna jest uratowana od zagłady.
   

2. owoce wsPółPracy zesPołów intronizacyjnych

duży postęp w  całym procesie intronizacji jezusa chrystusa króla w  polsce 
w  ostatnich pięciu latach był wynikiem współpracy dwóch zespołów: Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych (w  skrócie Zespół 
KEP), któremu przewodniczył ks. bp andrzej czaja i Zespołu Przedstawicieli Ru-
chów/Grup/Wspólnot Intronizacyjnych w Polsce (w skrócie Zespół Przedstawicie-
li). efektem prac tych zespołów było między innymi: 

�przygotowanie treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana. to historyczne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w ca-
łym procesie intronizacji jezusa chrystusa, duchowego króla naszego 
narodu i państwa; 

�Opracowanie i wydanie Nowenny przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia 
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odprawionej w niemal wszystkich para-
fiach kościoła katolickiego w polsce. wydawca: zespół ds. ruchów intro-
nizacyjnych, Opole 2016 r.;  

�Opracowanie i wydanie Modlitewnika Czcicieli Chrystusa Króla – Króluj 
nam Chryste! 

�Opracowanie: ks. prof. marek chmielewski, wydawnictwo i drukarnia 
Świętego krzyża, Opole 2016 r.; 

�Opracowanie i wydanie Modlitewnika Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla. 
Opracowanie: zespół wspólnot intronizacyjnych diecezji bielsko-ży-
wieckiej. wydawcy: adam kędzierski oraz OFFsetdruk i media sp. z o.o., 
bielsko-biała 2014 r.;
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�Opracowanie Komentarza do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chry-
stusa za Króla i Pana;

�Opracowanie różnych materiałów formacyjnych i  materiałów do kate-
chez związanych z intronizacją, np.:

 –  zbioru 31 rozważań przybliżających poszczególne zagadnienia poruszone 
w Akcie, pt.: Jezus Chrystus naszym Królem, piotr pikuła, stowarzyszenie 
„róża”, kraków, 2016 r., 

 –  Poddany Chrystusa Króla w pracy i środowisku zawodowym, prof. dr hab. 
inż. włodzimierz bojarski,

 –  Nauczanie Papieży i Ojców Kościoła odnośnie do Jezusa Chrystusa Króla, 
jan Łopuszański,

 –  Bóg zakrólował, Fundacja serca jezusa i stowarzyszenie „róża”, kraków 2017. 

�Opracowanie i wydanie śpiewnika intronizacyjnego z zapisem nutowym 
i harmonizacją pt.: Hymny i Pieśni ku Czci Jezusa Chrystusa Króla, w któ-
rym zebrano najwięcej jak dotąd takich hymnów i pieśni. wybór, opra-
cowanie i  redakcja: andrzej Flaga, ziemowit pawlisz. wydawca: ruch 
Obrony rzeczypospolitej „samorządna polska”, kraków, 2016 r. 

�Opracowanie i wydanie materiałów w formie książkowej z Ogólnopolskie-
go sympozjum sprawozdawczo-naukowego: Królowanie Jezusa w Polsce – 
zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, które 
odbyło się na jasnej górze 10 X 2015 r. redakcja: ks. dr joachim kobienia, 
prof. dr hab. inż. andrzej Flaga. wydawcy: ruch Obrony rzeczypospolitej 
„samorządna polska” i rycerstwo jezusa chrystusa króla, kraków-ustroń 
2016 r. głównym inicjatorem i organizatorem sympozjum był rOrz „sa-
morządna polska”. patronat nad tym sympozjum objął Zespół KEP, kiero-
wany przez ks. bpa andrzeja czaję. współorganizatorami sympozjum byli 
archidiecezja częstochowska i Ojcowie paulini. uważamy, że było to donio-
słe wydarzenie w całym procesie intronizacyjnym w polsce. po raz pierwszy 
miał miejsce publiczny, autentyczny dialog reprezentantów strony kościelnej 
i działaczy świeckich, pragnących intronizacji pana jezusa w polsce, zgod-
nie z przekazem otrzymanym przez sł.b. rozalię celakówną. także całość 
obrad zostało zamieszczonych w  internecie. każdy mógł ocenić zarówno 
sprawy uzgodnione przez obie strony, jak i kwestie sporne dotyczące intro-
nizacji. sympozjum to było przełomowe, gdy chodzi o późniejsze stanowi-
ska i decyzje episkopatu polski w sprawie intronizacji jezusa króla w polsce. 

�Opracowanie programu, przygotowanie i  przeprowadzenie ogólnopol-
skich, trzydniowych obchodów rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i  Pana w  krakowie-Łagiewnikach  
17–19 Xi 2017 r. 
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jak z  tego niepełnego zestawienia widać, 
owoce pracy obydwu zespołów są ogromne 
i  zapewne bez asystencji ducha Świętego 
byłyby nieosiągalne. dziękujemy episko-
patowi polski, że dla dokonania tego dzie-
ła powołał m.in. specjalny Zespół KEP pod 
kierunkiem ks. bpa andrzeja czai, któremu 
wyrażamy szczególne podziękowanie za 
wielki trud, talent i  osobistą kulturę pro-
wadzenia całej tej niezwykle trudnej spra-
wy. w  pracach Zespołu KEP szczególnie 
wyróżniali się – naszym zdaniem – nastę-
pujący jego członkowie: ks. abp andrzej 
dzięga, ks. abp wacław depo, ks. bp jacek 
jezierski, ks. bp roman pindel, ks. bp piotr  
greger, ks.  prof. marek chmielewski, 
ks.  dr  joachim kobienia. wszystkim im 
oraz pozostałym członkom Zespołu KEP 
składamy serdeczne Bóg zapłać!  

na wniosek Zespołu Przedstawicieli, konfe-
rencja episkopatu polski powołała dwóch bi-
skupów – delegatów konferencji episkopatu  
polski, którzy są moderatorami kościelny-
mi ruchów, grup i wspólnot intronizacyjnych 
w polsce. są nimi: ks. bp stanisław jamrozek –  

delegat kep ds. ruchów intronizacyjnych i ks. bp damian muskus – delegat kep 
ds. wspólnot dla intronizacji najświętszego serca pana jezusa. 

mamy świadomość tego, że Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Kró-
la i  Pana nie kończy, ale jest początkiem dzieła intronizacji jezusa chrystusa 
króla w narodzie i państwie polskim. z ufnością oczekujemy na to, aby po tak 
historycznym wydarzeniu rozpoczął się wielki proces odnowy moralnej naro-
du polskiego, któremu przewodzić będą pasterze kościoła katolickiego w polsce 
oraz pan prezydent i rządzący polską. przed nami ogromna praca formacyjna. 
chcielibyśmy uczestniczyć w tych pracach w łączności z władzami duchownymi 
i świeckimi kościoła i państwa polskiego.

jesteśmy przekonani o  tym, że nadrzędnym programem dla polski i polaków 
jest odnowa moralna narodu polskiego, dokonana przez intronizację pana  
jezusa jako naszego króla i pana. tylko polacy reprezentujący w swoim życiu 
osobistym, grupowym, społecznym i  narodowym zdrowe zasady moralne są 
w stanie obronić wiarę katolicką, suwerenność Ojczyzny i wzmocnić państwo 
polskie. 
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3.  uPamiętnienie historycznego wydarzenia 
intronizacyjnego

jesteśmy przekonani o  tym, że najlepszą pamiątką dla potomnych uroczystej 
proklamacji Aktu Intronizacyjnego z udziałem władz duchownych i  świeckich, 
a także symbolem odnowy moralnej narodu polskiego jako owocu intronizacji 
jezusa chrystusa króla w polsce, będzie Pomnik Jezusa Chrystusa Króla i Cen-
trum Jedności Polaków (w skrócie Pomnik i Centrum).

z  rozważanych dotąd lokalizacji Pomnika i  Centrum wydaje się, że najlepszy-
mi miejscami byłyby: centrum miłosierdzia bożego lub centrum jana pawła ii 
w krakowie-Łagiewnikach.

idea powstania takiego dzieła ma akceptację obydwu zespołów: Zespołu KEP 
i Zespołu Przedstawicieli. 

ruch Obrony rzeczypospolitej „samorządna polska” powołał już w  tym celu 
specjalny Komitet Naukowy i Doradczy Dzieła Budowy Pomnika i Centrum, zło-
żony z  ekspertów, naukowców, artystów i  reprezentantów Zespołu Przedstawi-
cieli. chcemy przygotować wstępne idee, założenia i propozycje dzieła budowy 
Pomnika i Centrum do rozmów i współpracy ze stroną kościelną – głównie me-
tropolitą krakowskim ks. abp. markiem jędraszewskim. 

4.  aPel do rządzących Polską o Podjęcie działań  
legislacyjnych wynikających z jubileuszowego 
aktu intronizacyjnego

2018 rok jest rokiem szczególnym – 100. rocznicy odzyskania przez polskę nie-
podległości. jest to wydarzenie nie tylko państwowe, ale także religijne. jezus 
chrystus jest bowiem naszym królem i panem, a maryja matka boża jest królo-
wą polski. Oprócz uroczystych obchodów państwowych i religijnych związanych 
z tą rocznicą, trzy jakże ważne sprawy – które są naturalną konsekwencją intro-
nizacji dokonanej 19 Xi 2016 r. w krakowie-Łagiewnikach – powinny być pilnie 
podjęte i zrealizowane, a mianowicie: 1. zmiana godła państwowego; 2. przyjęcie 
uchwały sejmu rzeczypospolitej polskiej uroczyście ustanawiającej pana jezusa 
królem naszej Ojczyzny; 3. stosowany wpis w preambule nowej konstytucji rp  
o jezusie chrystusie naszym królu i panu. 

 zmiana godła państwowego  

uznanie Aktem Intronizacyjnym jezusa chrystusa za naszego króla i pana jest 
wskazaniem, że polska jest państwem katolickim i suwerennym, czego widocz-
nym znakiem powinno być zmienione godło państwowe. takim godłem, które-
go symbolika najpełniej wyraża tradycję narodową i dzieje przodków jest godło 
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odrodzonej polski z 1919 r. w godle tym każdy symbol jest bardzo ważny: orzeł, 
ptak królewski – symbol państwa polskiego; kolor biały orła – symbol uczci-
wości; czerwone tło – symbol męstwa; złoty dziób i  szpony orła – symbol 
królewski; korona zamknięta ośmioma pałąkami – symbol pełnej, suweren-
nej władzy i wolności polski; krzyż w koronie – symbol państwa katolickiego, 
w którym władza duchowa należy do jezusa króla. powyższe godło zostało 
zmienione po przewrocie majowym w 1927  r. Orzeł biały otrzymał koronę 
otwartą, pozbawioną krzyża, a  na skrzydłach pojawiły się pięcioramienne 
gwiazdki. korona otwarta to symbol państwa niesuwerennego. usunięcie 
krzyża z  korony, to detronizacja jezusa króla i  zaprzeczenie, że polska jest 
krajem katolickim. pięcioramienna gwiazda, to pentagram, symbol magicz-
no-okultystyczny, a także satanistyczny. 

warto tu przypomnieć, że w 2007 r. rOrz „samorządna polska” wystąpił z ini-
cjatywą obywatelską zmierzającą do przeprowadzenia ogólnokrajowego referen-
dum, dotyczącego zmiany godła państwowego oraz aby sejm rp nadał panu je-
zusowi tytuł Jezus Król Polski. inicjatywa ta nie znalazła wówczas odpowiedniego 
wsparcia. mimo braku możliwości szerszego nagłośnienia akcji referendalnej, 
udało się zdobyć ok. 100 tys. podpisów rodaków z całej polski. dzisiaj sytuacja 
jest całkowicie odmienna. apelujemy więc do rządzących polską o pilne przy-
gotowanie i  uchwalenie ustawy przywracającej godło z  1919  r., posiadające 
pełną symbolikę polski katolickiej i suwerennej. ustawa taka będzie istotnym 
owocem intronizacji jezusa króla w  polsce. przywróćmy polsce znak zwycię-
stwa, niezależności, dumy i godności narodowej oraz wierności bogu i Ojczyź-
nie, którego symbolem jest orzeł biały z zamkniętą koroną zwieńczoną krzyżem, 
bez pięcioramiennych gwiazdek.

  przyjęcie uchwały sejmu rzeczypospolitej polskiej uroczyście 
ustanawiającej pana jezusa Królem naszej ojczyzny oraz umiesz-
czenie w preambule nowej Konstytucji rzeczypospolitej polskiej 
stosownego zapisu o  uznaniu jezusa Chrystusa naszym Królem 
i panem 

powszechną opinią jest to, że Akt Intronizacyjny z 19 Xi 2016 r. był zasadniczym 
krokiem w kierunku całkowitej i pełnej intronizacji, dlatego apelujemy do rządzą-
cych polską o pilne dokonanie następnych kroków, jakimi są: 

1.  przyjęcie uchwały sejmu rzeczypospolitej polskiej uroczyście ustanawia-
jącej pana jezusa Królem naszej ojczyzny. jest to możliwe na podstawie  
art. 114, art. 120 z d.2 oraz art. 140 konstytucji rp. możliwe jest także sporzą-
dzenie projektu tej ustawy przez pana prezydenta. jesteśmy głęboko przeko-
nani o tym, że skutki finansowe tej uchwały nie obciążą budżetu, a perspekty-
wiczne skutki finansowe dla naszej Ojczyzny będą olbrzymie. 
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2.  umieszczenie w nowej Konstytucji rzeczypospolitej polskiej stosownego 
zapisu o uznaniu jezusa Chrystusa naszym Królem i panem, jak to zostało 
przyjęte 19 Xi 2016 r. w krakowie-Łagiewnikach przez przedstawicieli władz 
państwowych i kościelnych narodu polskiego. 

zjednoczmy się wokół jezusa chrystusa, naszego króla i pana, który dla nas po-
laków w kraju i na obczyźnie, jest jedynym źródłem jedności, miłości i pokoju 
oraz jedyną nadzieją dla polski. wypełnijmy ślubowania jasnogórskie:   

Przyrzekamy uczynić wszystko (…), aby Polska była rzeczywistym Królestwem 
Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu na-
szym osobistym, rodzinnym i społecznym (z jasnogórskich Ślubów narodu pol-
skiego, 26 Viii 1956 r.).

idea ślubowań jasnogórskich jest w swej treści bardzo czytelna: polska ma stać 
się rzeczywistym Królestwem maryi i jezusa, co pomoże wyzwolić się kościo-
łowi w polsce i w innych państwach świata. 

w tym samym duchu objawił się pan jezus służebnicy bożej rozalii celakównie:  
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 sta-
nie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą roz-
bijają się wszelkie ataki nieprzyjacielskie (służebnica boża rozalia celakówna, Pisma). 

w Całym narodzie i pańsTwie polsKim 
– Króluj nam ChrysTe!
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uroCzysTośCi inTronizaCyjne w bazyliCe 
miłosierdzia boŻeGo KraKów-łaGiewniKi 19 Xi 2017 r.

droga krzyżowa przed eucharystią pod przewodnictwem  
ks. abpa wojciecha polaka, prymasa polski

eucharystia w bazylice miłosierdzia bożego w krakowie-Łagiewnikach pod 
przewodnictwem ks. kard. stanisława dziwisza, metropolity krakowskiego
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czuwanie po apelu jasnogórskim w kaplicy cudownego Obra-
zu, uświetnione śpiewem chóru ze stadnik (woj. małopolskie), 
9 X 2015 r.

msza św. na 
rozpoczęcie 
sympozjum w kaplicy 
cudownego Obrazu  
pod przewodnictwem 
i z homilią ks. abpa  
wacława depo, 
metropolity 
częstochowskiego

modlitwa na rozpoczęcie 
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prezydialnym od lewej: 
o. marian waligóra, 
przeor jasnej góry;  
ks. bp andrzej czaja;  
ks. abp andrzej dzięga; 
ks. bp jacek jezierski; 
prof. andrzej Flaga

sympozjum na jasnej Górze 10 X 2015 r.

modlitwa, błogosławieństwo relikwiami i śpiew „my chcemy boga...” na 
zakończenie sympozjum
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„dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się 
ukształtuje” (Ga 4, 19).

te słowa św. pawła apostoła wyjaśniają zasadniczy sens przywołanego w tytu-
le teologicznego pojęcia chrystoformizacji. choć zasadniczo nie występuje ono 
w języku pobożności ludowej i nie jest w codziennym użyciu, to jednak wskazuje 
na rzeczywistość, która jest u podstaw życia duchowego. chrystoformizacja to 
sam fundament bycia chrześcijaninem. człowiek ochrzczony bowiem, jeśli jest 
świadomy swej wiary i odpowiedzialny za nią, nie może nie podejmować asce-
tycznego wysiłku, który ma na celu nie tylko naśladowanie chrystusa, ale przede 
wszystkim odwzorowywanie go w  sobie. w  przeciwnym razie nie wart byłby 
imienia chrześcijanina. w jakimś też sensie wyłamywałby się z przestrzeni kró-
lestwa jezusa chrystusa. 

Odnośnie do tego św. jan paweł ii w encyklice Veritatis splendor (z 6 Viii 1993 r.) 
pisze, iż „naśladowanie chrystusa jest pierwotnym i najgłębszym fundamentem 
chrześcijańskiej moralności” (Vs 19) i świętości. polega ono nie tylko na słucha-
niu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań, ale oznacza coś bardziej 
radykalnego. jest to mianowicie „przylgnięcie do osoby samego jezusa, uczest-
nictwo w jego życiu i przeznaczeniu, udział w jego dobrowolnym i pełnym mi-
łości posłuszeństwie” (Vs 19). nie chodzi więc o zewnętrzne naśladownictwo, 

ks. prOF. dr hab. marek chmielewski

ChrysToformizaCja  
u podsTaw ŻyCia duChoweGo

29



T r z e b a ,  a b y  C h r y s T u s  K r ó l o w a ł

ale o pójście za chrystusem, które „dotyka 
samej głębi wnętrza człowieka” (Vs 21) – 
jego duchowości.

przypomnijmy, że w starożytnej antiochii 
– obecnie liczącego około 213 tys. miesz-
kańców miasta antakya, które leży w  za-
chodniej turcji, niedaleko wybrzeża morza 
Śródziemnego – po raz pierwszy wyznaw-
ców chrystusa nazwano chrześcijanami 
(por. dz 11, 26). greckie słowo christianos 
jednoznacznie wskazuje na osobę chrys-
tusa i przynależność do niego. dosłownie 
więc chrześcijanie (gr. christianoi) to ludzie 
chrystusowi, uchrystusowieni, czyli prze-
niknięci jego Osobą.

sensem chrześcijańskiego życia duchowego jest zatem być przenikniętym chry-
stusem, przemienionym w niego. czy jest to coś nadzwyczajnego? nie! wpraw-
dzie uświadomienie sobie w pełni, że jest się przenikniętym chrystusem – mocą 
jego łaski, i że On w człowieku się uobecnia, posługuje się nim dla zbawiania ludzi 
i świata, to poziom życia mistycznego. tak rozumiane życie mistyczne jest dane 
zalążkowo we chrzcie świętym. zwykle daleko jest nam do tego, aby zdumiał nas 
i przeraził fakt, iż chrystus rzeczywiście żyje w każdym z nas. jednak niezależnie 
od tej świadomości, od momentu przyjęcia chrztu świętego każdy z nas nosi go 
w sobie. jesteśmy jakby jego monstrancją. co więcej, każdy ochrzczony w jakiś 
sposób uobecnia chrystusa, choć może być też tak, że to uobecnienie jest ułom-
ne i jest raczej oszpecaniem „najpiękniejszego z synów ludzkich” (por. ps 45, 3).

takim doświadczeniem bycia uchrystusowionym, to znaczy przesiąkniętym 
obecnością chrystusa, dzielił się św. paweł, gdy pisał do mieszkańców galacji – 
krainy położonej także na terenach dzisiejszej turcji, wokół ankary: „teraz zaś 
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie chrystus. choć nadal prowadzę życie w ciele, 
jednak obecne życie moje jest życiem wiary w syna bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie” (ga 2, 20). 

zanim więc powiemy o niektórych praktycznych przejawach chrystoformizacji 
życia chrześcijańskiego, należy w zarysie wyjaśnić i uściślić pojęcie życia ducho-
wego, które niekiedy w dawnym stylu nazywa się życiem wewnętrznym1.

1.  zob. m. chmielewski, Od teologii ascetyczno-mistycznej do teologii duchowości, „studia diecezji radom-
skiej” 2 (1999), s. 89-102.
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1.  Życie w jezusie chrystusie  Pod wPływem ducha 
świętego

nie należy stawiać znaku równości między życiem wewnętrznym a życiem du-
chowym. w ogóle tylko teoretycznie i to nie bez pewnych trudności można od-
różnić w człowieku, który jest jednością psychosomatyczną i duchową, życie we-
wnętrzne od życia zewnętrznego. w praktyce nie da się rozdzielić tych dwóch 
sfer. rozgraniczenie na życie wewnętrzne i  zewnętrzne jest bardzo umowne, 
gdyż to, co uważa się za życie wewnętrzne, istotnie ma wpływ na to, co jest wi-
doczne na zewnątrz, i na odwrót. na przykład smutek lub radość, jako stany we-
wnętrzne, widoczne są na zewnątrz, chociażby w mimice i gestach. z kolei jakaś 
zewnętrzna dolegliwość, jak chociażby odczuwanie zimna czy głodu, wywołuje 
wewnętrzny stan przygnębienia, który nie pozwala się skupić czy pracować. 

tak zwane życie wewnętrzne jest zatem rzeczywistością znacznie szerszą, aniżeli 
ściśle rozumiane życie duchowe. Obejmuje ono bowiem całość funkcji psychi-
cznych człowieka, sferę jego intelektu, aktów woli, uczuć itp. w  jakimś sensie 
o życiu wewnętrznym można mówić także u zwierząt. widać to zwłaszcza u nie-
których z nich, jak pies czy kot, które odpowiednimi ruchami ciała i zachowania-
mi manifestują swoje emocje oraz stosunek do właściciela.

w historii i we współczesności znaleźć można wiele wybitnych ludzi o bardzo 
bogatym życiu wewnętrznym, a  jednak nieochrzczonych czy niewierzących, 
albo wprost walczących z  bogiem i  sprzeciwiających się duchowi Świętemu. 
ich bogata osobowość, wyrażająca się w życiu wewnętrznym, nie została jednak 
świadomie poddana działaniu ducha Świętego, który jest głównym sprawcą życia 
duchowego w nas. a więc nie zawsze i nie w każdym przypadku życie wewnętrzne 
jest tym samym, co życie duchowe. to ostatnie w istocie jest życiem ducha bożego 
w nas i naszą z nim współpracą na drodze chrystoformizacji.

za św. janem pawłem ii można zdefiniować życie duchowe jako zanurzenie 
w  chrystusie dzięki działaniu trzeciej Osoby boskiej. w  encyklice Dominum 
et Vivificantem (z 18 V 1986 r.) pisze on, że „pod wpływem ducha Świętego doj-
rzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli «duchowy». dzięki udzie-
laniu się boga, duch ludzki, który «zna to, co ludzkie», spotyka się z «duchem, 
który przenika głębokości boże» (por. 1 kor 2, 10 n.). w tym Świętym duchu, 
który jest darem przedwiecznym, bóg trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla 
ducha ludzkiego” (nr 58)2.

innymi słowy, życie duchowe to ta część lub wymiar życia wewnętrznego, który 
został poddany działaniu ducha Świętego. do uległości temu, który jest Oży-
wicielem i pocieszycielem, usilnie parę razy wzywa apostoł narodów, gdy pisze 

2.  szerzej na ten temat pisałem w książce pt. Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie ency-
klik i adhortacji („biblioteka teologii duchowości”, 3), lublin 2013, s. 73-83.
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między innymi: „mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy” (ga 5, 25); 
„i nie zasmucajcie bożego ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na 
dzień odkupienia” (ef 4, 30); „ducha nie gaście…” (1 tes 5, 19).

chrystus pan, gdy wstępował do nieba, obiecał zesłać ducha Świętego, który 
dopełni dzieła zbawienia i uświęcenia. Obrazowo mówiąc, to, co chrystus pan 
wysłużył w  porządku zbawienia dla wszystkich ludzi na ziemi, którzy byli, są 
i przyjdą po nas, duch Święty aplikuje do serca każdego z osobna. życie ducho-
we – jako życie z  chrystusa w  mocy ducha Świętego – polega więc w  istocie 
na ścisłej zażyłości ze zbawicielem, którą może w nas sprawiać jedynie trzecia 
Osoba boska mocą nadprzyrodzonej miłości, która ma źródło w bogu-miłości  
(por. 1 j 4, 8–16). chodzi zatem o gruntowną wewnętrzną przemianę, jakiej czło-
wiek sam ze siebie, własną mocą nie jest w stanie dokonać. życie duchowe nie 
może więc ograniczać się do zwyczajnego naśladowania, które ma charakter bar-
dziej zewnętrznego odwzorowywania pewnych cech czy zachowań. w istocie jest 
ono upodobnieniem do chrystusa, wręcz identyfikacją z nim, a więc nieustan-
nym, progresywnym (narastającym) procesem chrystoformizacji3, który swój 
kres osiągnie w niebie, gdy staniemy przed jezusem. papież Franciszek w liście 
apostolskim Misericordiae vultus (11 iV 2015 r.) nazwał go „obliczem” boga bo-
gatego w miłosierdzie. 

jest to długotrwały proces kształtowania (formowania) siebie według odwiecz-
nego modelu, którym jest chrystus. skutecznym zaś środkiem do tego jest 
w pierwszym rzędzie naśladowanie matki bożej i świętych w ich zjednoczeniu 
z nim. w tym miejscu warto nadmienić, że św. augustyn († 430) nazywał mary-
ję forma Dei4. jest to analogia, na przykład do formy, w której odlewa się figury. 
w maryi, która jest taką bożą formą, ukształtowało się człowieczeństwo syna 
bożego. skoro w niej i dzięki niej ukształtowało się człowieczeństwo chrystusa, 
to św. ludwik m. grignion de montfort († 1716) twierdzi, że w tej samej formie 
– w maryi „kształtują się święci” upodobnieni do chrystusa5. 

choć samo pojęcie „chrystoformizacja” brzmi bardzo nowocześnie, to jako 
proces w  życiu chrześcijańskim nie jest niczym nowym. był on narzędziem 
czynienia uczniów chrystusowi – kształtowania ich na jego wzór od samego 
początku, od chwili wyjścia apostołów z wieczernika w dzień pięćdziesiątni-
cy (por. mt 28, 19). błędem więc byłoby sądzić, że człowiek sam o własnych, 
naturalnych siłach, czy też dzięki surowej, konsekwentnej ascezie i specjalnym 
technikom medytacyjnym, zwłaszcza zapożyczonym z  dalekiego wschodu, 
lub zaangażowanym uczestnictwie w jakimś ruchu czy wspólnocie, przemieni 

3.  a. j. nowak OFm pisze o  spiralnym procesie chrystoformizacji. zob. Psychologia eklezjalna, lublin 
2005, s. 157-159.

4.  Sermo 186, 2-3; pl 38, 999-1000; zob. j. misiurek, Maryja – „forma” nowego człowieka, w: Homo novus, 
red. a. j. nowak, t. paszkowska, lublin 2002, s. 129-142.

5. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, 209; por. kkk 460.
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siebie na obraz chrystusa. zgodnie z metafizyczną zasadą proporcjonalności 
przyczyny do skutku, mówiącej o  tym, że zawsze skutek jest proporcjonalny 
do przyczyny, dzieła uchrystusowienia człowieka może dokonać jedynie sam 
chrystus swoją mocą, samym sobą. tylko On może ochrzczonego uczynić po-
dobnym sobie według własnej woli i odpowiednio do niepowtarzalnej osobo-
wości każdego człowieka.

tego dzieła chrystoformizacji, a więc wszczepienia w siebie, upodobnienia do 
siebie i wreszcie przemienienia w siebie, chrystus pan dokonuje przede wszyst-
kim przez sakramenty, a zwłaszcza eucharystię. Od zarania ludzkości wiadomo, 
że pod względem psychiczno-cielesnym jesteśmy tym, co jemy. może właśnie 
dlatego w  wieczerniku codzienny pokarm ludzi tamtych terenów, czyli chleb 
i  wino, zbawiciel uczynił swoim ciałem i  krwią? stał się pokarmem, aby nie 
tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz przenikać człowieka sobą, przemieniać go 
w siebie. spożywane ciało i krew pańskie jako pokarm wnikają w każdy zaka-
marek, w każdą komórkę jego ciała. w ten sposób On sam kształtuje go na swój 
obraz i podobieństwo. można zatem powiedzieć, że chrześcijanin, który sakra-
mentalnie żyje chrystusem, stopniowo nabywa „osobowości sakramentalnej”, 
która cechuje „nowego człowieka”6.

procesowi sakramentalnego uświęcania chrześcijanina od wewnątrz towarzyszy 
ponadto cały ogromny pastoralny wysiłek kościoła, który to właśnie ma na celu, 
aby doprowadzić do zjednoczenia z chrystusem. dokonuje tego między inny-
mi przez nauczanie prawdy ewangelii, czy to w  przepowiadaniu liturgicznym 
czy w katechezie, jak również przez budowanie duchowej komunii7. poddanie 
się temu procesowi działania łaski i współpracy z nią, stanowi samo sedno życia 
duchowego, które – jak uczył św. jan paweł ii – jest życiem w chrystusie pod 
wpływem ducha Świętego (por. Vc 93; pdV 19). jest zarazem udziałem w rze-
czywistości królestwa chrystusowego, budowaniem go w  sobie i  wokół siebie 
(por. Łk 10, 9; 12, 31; 17, 21). 

2. „nowy człowiek” i „nowe stworzenie”

w opisie stworzenia na kartach księgi rodzaju czytamy, że bóg-stwórca, zapeł-
niwszy roślinami oraz istotami żywymi pustą dotychczas i niezamieszkałą zie-
mię, uczynił człowieka z prochu ziemi „na swój obraz i podobieństwo” (1, 27). 

starożytni pisarze i Ojcowie kościoła, a zwłaszcza św. ireneusz z lyonu († 202), 
tej biblijnej prawdzie nadają głęboki sens trynitarno-chrystologiczny. twierdzą 
mianowicie, że bóg w trójcy współistotnych Osób, stwarzając człowieka, uczynił 

6.  zob. a. j. nowak, Osobowość sakramentalna, lublin 1997; tenże, Psychologia eklezjalna, dz. cyt.,  
s. 113-156.

7. zob. h. słotwińska, Chrystoformizacja w katechezie, w: Homo novus, dz. cyt., s. 348-349.
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go na obraz i podobieństwo przewidzianego w planach bożej Opatrzności jedno-
rodzonego syna bożego. Oznacza to, że nieśmiertelny bóg, który przecież nie jest 
ograniczony czasem, zaplanował, iż syn boży stanie się człowiekiem i wejdzie 
w historię ludzkości, aby jako bóg-człowiek zarazem potwierdzić wyniesienie 
i godność ludzkiej istoty stworzonej według zamysłu bożego na wzór tego, który 
dopiero ma przyjść. według starożytnych teologów ów obraz, według którego 
człowiek został stworzony, oznacza człowieczeństwo mającego się wcielić w cza-
sie syna bożego jezusa chrystusa, zaś podobieństwo – jego bóstwo. powołany 
zatem do istnienia człowiek według bożego zamysłu miał przechodzić od obrazu 
do podobieństwa, to jest od człowieczeństwa do bóstwa, czyli miał się przebó-
stwiać i w ten sposób zbliżać się do boga, który jedynie i absolutnie jest święty 
(por. kpł 11, 44; 19, 2; 1 p 1, 16).

niestety, rajski grzech nieposłuszeństwa wobec stwórcy i sięgnięcie po zakazany 
owoc pod wpływem szatańskiej pokusy sprawiły, że człowiek utracił raj, a więc 
szczęście obcowania na co dzień z bogiem, swoim stwórcą i Ojcem; oszpecił 
ów obraz boży w sobie i zamazał boskie podobieństwo. bóg jednak nie zmienił 
swoich planów i mimo wszystko dokonało się wcielenie syna bożego, jednak nie 
dlatego, że człowiek zgrzeszył i wymagał odkupienia, lecz że taki był od począt-
ku zamysł bożej Opatrzności. upadek człowieka sprawił jedynie, że wcielenie 
syna bożego nabrało charakteru odkupieńczego. bóg stając się człowiekiem 
postanowił przywrócić upadłej ludzkości pierwotne utracone piękno dzieci 
bożych. skoro jezus chrystus, który jest prawdą, objawia prawdę o człowieku  
(por. rh 8. 10), to zarazem jest życiem oraz drogą (por. j 14, 6) do Ojca 
wszelkiego stworzenia. każdy więc, kto przez chrzest jest w  niego wszcze-
piony i  zanurzony w  jego życie, może dzięki jego łasce przywracać w  sobie 
utracony obraz oraz odzyskiwać podobieństwo. w tym sensie chrystoformi-
zacja – mówiąc obrazowo – jest według Ojców kościoła jakby powracaniem 
do raju, do tej pierwotnej zażyłości z  bogiem i  do bezpośredniego udziału 
w jego świętości8. na tym bowiem polega królestwo boże, które – jak słyszy-
my w prefacji mszalnej na uroczystość chrystusa króla wszechświata – jest 
królestwem „prawdy i życia, królestwem świętości i łaski, królestwem sprawie-
dliwości, miłości i pokoju”.

kościół święty towarzyszy człowiekowi na kolejnych etapach jego rozwoju ze 
świadomością, że „nie może odstąpić od człowieka, którego «los» – to znaczy 
wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub odrzucenie – w tak ści-
sły i nierozerwalny sposób zespolone są z chrystusem” (rh 14). pozostaje więc 
w służbie królestwa bożego (por. lg 5), a zarazem przywraca w ludziach obraz 
i podobieństwo boże na wzór jezusa chrystusa – boga-człowieka. kościół jest 

8.  zob. k. waaijman, „Imago Dei” nella Bibbia, w: L’antropologia dei maestri spirituali, red. ch. a. ber-
nard, cinisello balsamo 1991, s. 38-53; j. pałucki, Nowy człowiek w Jezusie Chrystusie. Studium patry-
styczne, w: Homo novus, dz. cyt., s. 46.
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sakramentem królestwa, to znaczy jego widzialnym i doświadczalnym znakiem9. 
życie duchowe, u podstaw którego jest chrystoformizacja, nie może zatem aktu-
alizować się poza kościołem świętym, który z ustanowienia chrystusa jest jego 
mistycznym ciałem (por. kkk 807). kościół, jako mistyczne ciało chrystu-
sa, stale rodzi się i odradza dzięki eucharystii – sakramentalnemu ciału i krwi 
chrystusa, o czym przypomniał św. jan paweł ii w encyklice Ecclesia de Euchari-
stia o eucharystii w życiu kościoła (z 17 iV 2003 r.). 

wbrew temu, co może się wydawać, i co czasem próbują lansować środowiska 
laickie, zwłaszcza w mass-mediach, kościół święty prowadzi swoich członków 
do królestwa bożego nie przez nauczanie wysublimowanych teorii filozoficzno
-teologicznych czy podsuwanie ludziom jakichś abstrakcyjnych czy mitycznych 
ideałów, lecz przed wskazywanie na realną osobę jezusa chrystusa i osobiste spo-
tkanie z nim. Odnośnie do tego papież benedykt XVi pisał we wstępie do ency-
kliki Deus caritas est: „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycz-
nej czy jakiejś wielkiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje 
życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”. chrystus 
jest „nowym adamem”, „nowym człowiekiem”, dlatego dzięki spotkaniu z nim 
i głębokiej zażyłości ochrzczeni stają się „nowymi ludźmi”. pisze o tym św. paweł: 
„jeżeli więc ktoś pozostaje w chrystusie, jest nowym stworzeniem. to, co dawne, 
minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 kor 5, 17).

uważna lektura listów apostoła narodów, który na sobie samym doświadczył, 
co znaczy być „nowym człowiekiem”, a więc przemienionym w chrystusa, po-
zwala dostrzec, że omawiany tu proces chrystoformizacji przebiega dwubieguno-
wo. można to wyrazić za pomocą dwóch sformułowań: „chrystus w człowieku”  
(por. rz 8, 10; ga 4, 19-20) i „człowiek w chrystusie” (por. 2 kor 13, 4; ef 1, 11. 13;  
2, 21-22; Flp 3, 9; kol 2, 10; 2 tes 1, 12; 1 p 5, 14). najpierw więc mocą łaski i sa-
kramentów, zwłaszcza chrztu i eucharystii, jak również mocą głoszonego słowa 
bożego chrystus zamieszkuje w człowieku, przenika go sobą, aby dzięki temu 
człowiek odnalazł się w nim; by w jego świetle na nowo spojrzał na siebie i do-
strzegł w sobie boży obraz i podobieństwo – boże piękno. jak uczy Katechizm 
Kościoła Katolickiego, oznacza to, że osoby wszczepione przez chrzest w chrystu-
sa odtąd „uczestniczą w życiu zmartwychwstałego” (kkk 1694), i „życie chry-
stusowe rozlewa się na wierzących” (kkk 790). dzięki czemu dokonuje się też 
przemiana życia doczesnego do tego stopnia, iż może ono ostatecznie przejść 
w formę życia wiecznego.

tę prawdę uświadamiał wierzącym św. cyryl aleksandryjski († 444), którego słowa 
cytuje jan paweł ii w encyklice Veritatis splendor (nr 73): „chrystus kształtuje w nas 
swój obraz tak, że rysy jego boskiej natury jaśnieją w nas poprzez świętość i sprawie-

9.  zob. s. jaśkiewicz, Kościół sakramentem Królestwa – problem prawdziwie teologiczny, w: „Przyjdź Kró-
lestwo Twoje” („radomska biblioteka teologiczna”, 8), red. m. jagodziński, j. wojtkun, radom 2016,  
s. 150-155.
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dliwość, przez życie dobre i cnotliwe […]. piękno tego obrazu promieniuje w nas, 
którzy jesteśmy w chrystusie, gdy przez nasze czyny okazujemy się dobrymi ludźmi”.

3. Przyjąć jezusa chrystusa za Pana i króla

 nie jest sprawą przypadku, że dziś, kiedy obchodzimy pierwszą rocznicę uroczy-
stego narodowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, podejmujemy 
temat chrystoformizacji w ramach długofalowego programu formacji duchowej 
czcicieli chrystusa króla. przyjąć go bowiem za króla i pana, do czego uroczy-
ście zobowiązaliśmy się 19 Xi 2016 roku, oznacza otworzyć się na niego, poddać 
się działaniu jego łaski, podjąć wysiłek współpracy z nią, by dzień po dniu stawać 
się coraz bardziej do niego podobnym.

istotą kultu chrystusa króla nie jest więc stawianie pomników, przyoblekanie 
długich, czerwonych płaszczy czy chodzenie z jego wizerunkami lub transparen-
tami po ulicy. tego rodzaju przedsięwzięcia nierzadko mogą sprzyjać próżności 
i zaspokajać zwykłą potrzebę aktywizmu. natomiast pierwszorzędnym znakiem, 
który ma wyróżniać prawdziwego czciciela chrystusa króla, jest godowa szata 
łaski, czyli sakramentalne zjednoczenie z nim. dzięki niej można doświadczyć, 
że On żyje w nas. Fundamentalnym zaś obszarem aktywności sługi chrystusa 
króla, uprzednim wobec jakiekolwiek zaangażowania społecznego czy politycz-
nego, ma być troska o głębokie życie duchowe, którego celem jest uświęcające 
zespolenie z nim. u jego podstaw jest zatem odwzorowanie w sobie chrystusa, 
a więc omawiana tu chrystoformizacja10.

co to oznacza w praktyce? przede wszystkim jest to upodobnienie się do niego, 
którego uznajemy i czcimy jako króla i pana. to z kolei domaga się wierności 
wszystkim jego nakazom oraz przykazaniom zarówno w  odniesieniu do życia 
osobistego, rodzinnego, jak i społeczno-politycznego. jest to jednak wymiar ze-
wnętrzny. jeśli nie będzie on miał mocnej podbudowy od wewnątrz, to będzie 
religijno-moralną „wydmuszką” – czymś, jak narzucony na codzienne ubranie 
szkarłatny płaszcz z wizerunkiem chrystusa powiewający na wietrze. 

nie tylko w filozofii czy teologii, ale także w życiu codziennym obowiązuje zasa-
da agere sequitur esse. Oznacza ona, że działanie wynika z natury bytu. jeśli więc 
chcemy szerzyć cześć dla chrystusa króla i budować jego królestwo w świecie, 
to najpierw musimy zadbać, aby było ono w nas samych – w naszych sercach. 
nie można bowiem budować królestwa chrystusowego nie należąc do chrystu-
sa i nie będąc przenikniętym jego światłem – nim samym. to zaś – zgodnie ze 
słowami zbawiciela – wymaga nawrócenia: „nawracajcie się, albowiem bliskie 
jest królestwo niebieskie” (mt 4, 17).

10.  zob. t. paszkowska, Chrystoformizacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. m. chmielewski, 
lublin-kraków 2002, s. 123-124. 
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tę zasadę można zilustrować słowami sługi bożego ks. Franciszka blachnickie-
go († 1987), twórcy ruchu Światło-życie, w którego duchowym klimacie wielu 
z nas wzrastało. w czasach komunistycznego zniewolenia sprzeciwiał się on czę-
sto powtarzanej tezie, że dopiero wtedy, gdy polska odzyska suwerenność, wów-
czas polacy staną się wolnymi ludźmi. Odwrotnie – powtarzał – najpierw polacy 
muszą stać się wolni w chrystusie przez nawrócenie i wolność od grzechów oraz 
nałogów, aby polska stała się wolna11. 

parafrazując tę myśl, chciałoby się powiedzieć, że jeśli chcemy zbudować króle-
stwo chrystusa w świecie i w naszym otoczeniu, to najpierw musi się ono spełnić 
w życiu każdego z nas. jeśli chcemy, by chrystus królował w polskim narodzie, 
w przestrzeni publicznej, nie wyłączając polityki, to najpierw zróbmy wszystko, 
aby realnie zakrólował w naszym życiu. dajmy więc świadectwo, że faktycznie 
zaprosiliśmy go do swej codzienności i nie opieramy się, gdy On nas formuje – 
rzeźbi według własnego wzoru czy to mocą swego słowa, czy poddając próbie 
w przeciwnościach lub cierpieniu.

nie słowami i  akcjami, ale cichym i  pokornym życiem zanurzonym oraz za-
korzenionym w chrystusie królu budujemy w świecie jego królestwo. wszak-
że ono jest już pośród nas (por. Łk 17, 21). to zaś zanurzenie i zakotwiczenie 
w chrystusie dokonuje się w pierwszym rzędzie na mocy sakramentów świętych, 
spośród których chrzest i bierzmowanie są punktem wyjścia oraz nieustannie 
pulsującym źródłem życia duchowego, pokuta – oczyszczeniem i dynamizmem 
wzrostu, zaś eucharystia – napełnieniem się chrystusem. bez świadomego i po-
głębionego przeżywania tychże sakramentów i bez wyraźnego przyzwolenia, aby 
chrystus panował w nas, trudno mówić o życiu duchowym i budowaniu króle-
stwa bożego12.

nie mniej ważnym dla procesu progresywnej chrystoformizacji jest codzienne 
karmienie się słowem bożym, które – jak przypomina autor listu do hebraj-
czyków – jest żywe, „skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, prze-
nikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pra-
gnienia i myśli serca” (4, 12). w tym miejscu warto przypomnieć słynne zdanie 
św. hieronima, że „nieznajomość pisma świętego jest nieznajomością chrystu-
sa”. pierwszą zatem i podstawową lekturą czciciela chrystusa króla jest biblia, 
nie zaś objawienia prywatne, które – choćby nawet były zatwierdzone przez ko-
ściół – pozostają wciąż jedynie skromnym komentarzem do publicznego Obja-
wienia zawartego w słowie bożym. benedykt XVi w adhortacji Verbum Domini 
(z 30 iX 2010 r.) stwierdza dobitnie, że „słowo boże leży bowiem u podstaw każ-
dej autentycznej duchowości chrześcijańskiej” (nr 86).

11.   Wolność a wyzwolenie, „prawda-krzyż-wyzwolenie” 1986, nr 2, s. 5-11.
12.  zob. a. czaja, Teologia królowania Jezusa Chrystusa. Zasadnicze elementy i implikacje, w: Królowanie 

Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, red. j. kobie-
nia, a. Flaga, kraków-ustroń 2016, s. 57-59.
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bez zakorzenienia w słowie bożym zawartym na kartach pisma Świętego nasza 
modlitwa stanie się jałowa i płytka, sprowadzona do litanii próśb i żądań. mo-
dlitwa nie ożywiana słowem bożym zdaje się traktować boga jak supermarket 
czy zakład ubezpieczeń społecznych, mający zapewnić pomyślność i dobre sa-
mopoczucie. natomiast prawdziwa modlitwa rodzi się ze słuchania i rozważania 
objawionej prawdy, czego niedoścignionym przykładem jest maryja, o której nie 
bez racji św. Łukasz dwa razy wspomina, że wszystkie dzieła boże rozważała i za-
chowywała w swoim sercu (por. Łk 1, 19. 52).

duże znaczenie dla procesu progresywnej chrystoformizacji ma wysiłek asce-
tyczny każdego z  nas. jego dynamikę trafnie wyraził św. jan chrzciciel, który 
wskazując na jezusa powiedział: „potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” 
(j 3, 30). prawdziwa zatem asceza sługi chrystusa króla nie polega na niszcze-
niu w sobie człowieczeństwa i własnej indywidualności, ale na powstrzymywaniu 
i ograniczaniu własnego „ja”, aby bogu dawać coraz więcej miejsca w swym sercu. 
do tego jednak niezbędny jest wytrwały długofalowy wysiłek moralny i fizyczny, 
dzięki któremu człowiek osiąga także dojrzałość osobową. 

tych kilka wniosków odnośnie do implikacji dla życia duchowego, jakie płyną 
z  procesu progresywnej chrystoformizacji, nie wyczerpuje podjętego tematu. 
niemniej jednak podsumowując, wypada hasłowo przypomnieć istotę porusza-
nego tu zagadnienia, że skoro przez sakramenty udzielane w kościele i głoszo-
ne słowo boże „chrystus król jest w nas”, to dołóżmy wszelkich starań, abyśmy 
i „my byli w chrystusie królu, panu naszym”13. 

niech w ten sposób spełnia się życzenie papieża piusa Xi, który w zakończeniu 
słynnej encykliki Quas primas (z 11 Xii 1925 r.) pisał: „Oby się to stało […], iżby 
także i ci, którzy są poza kościołem, zapragnęli słodkiego jarzma chrystusowego 
i przyjęli je dla swego zbawienia, a my wszyscy, którzy z miłosierdzia Opatrzności 
bożej jesteśmy w kościele, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, z miłością i święcie, 
nosili to jarzmo; dostosowawszy zaś życie nasze do praw królestwa bożego, by-
śmy się radowali obfitością zbawiennych owoców i uznani przez chrystusa jako 
dobrzy i wierni słudzy, stali się uczestnikami wiecznej wraz z nim szczęśliwości 
i chwały w jego królestwie niebieskim” (nr 33).

13.  wyraża to Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, w: m. pabis, w. jaroń, p. radzyński, 
Król i Pan. Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wydanie pamiątkowe,  
kraków 2016, s. 101-104.
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nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak często w  naszej pobożności ma miejsce 
ogłaszanie chrystusa „królem”. a przecież dzieje się tak zawsze, kiedy wołamy 
do boga słowami modlitwy pańskiej: „przyjdź królestwo twoje”. wiemy, że inte-
gralną częścią eucharystii jest modlitwa „Ojcze nasz”. a w niej, wypowiadając te 
słowa, pamiętamy, w jakiej formie nadchodzi: królestwo boże przychodzi wraz 
z chrystusem królem („gdy syn człowieczy przyjdzie […], wtedy zasiądzie na 
swoim tronie pełnym chwały” – mt 25, 31). ta sama modlitwa, z tym samym du-
chowym skojarzeniem, towarzyszy każdemu pobożnemu katolikowi wiele razy 
w ciągu dnia. 

jednak prosty eksperyment pokazuje, że świadomość tego aspektu naszej mo-
dlitwy ciągle jeszcze czeka na pełne przyjęcie. popularna wyszukiwarka interne-
towa, po wpisaniu frazy: „czy chciałby pan porozmawiać o królestwie bożym?”, 
na pierwszych kilku miejscach pokazuje wpisy o świadkach jehowy, a nie o ka-
tolikach. 

tym bardziej trzeba nam wołać o królestwo chrystusa nie tylko ze wzrokiem 
wpatrzonym w odległą, eschatologiczną przyszłość. mamy wywoływać z pamięci 
słowa ewangelii: „zaprawdę, powiadam wam: niektórzy z tych, co tu stoją, nie 
zaznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego, przychodzącego w królestwie swo-
im” (mt 16, 28).

bp andrzej siemieniewski

afirmaCja ChrysTusa Króla  
w euCharysTii i KośCiele

39



T r z e b a ,  a b y  C h r y s T u s  K r ó l o w a ł

1. „jezus głosił ewangelię o królestwie…” 

królestwo boże to jeden z  głównych tematów całego nowego testamentu, ze 
szczególną wyrazistością widzimy to w ewangelii św. mateusza. zanotowane tam 
pierwsze wystąpienie jezusa brzmi: „nawracajcie się, albowiem bliskie jest króle-
stwo niebieskie” (mt 4, 17). kiedy ewangelista pragnął streścić to, co od początku 
było głoszone przez chrystusa, ujął to tak: „[…] obchodził całą galileę, naucza-

jąc w tamtejszych synagogach, głosząc Ewan-
gelię o królestwie i  lecząc wszystkie choroby 
i  wszelkie słabości wśród ludu” (mt 4,  23). 
w  kazaniu na górze jezus nakazał swoim 
uczniom modlić się: „przyjdź królestwo Two-
je…” (mt 6, 10). Obietnica dana piotrowi 
brzmiała: „tobie dam klucze królestwa nie-
bieskiego” (mt 16, 19). zbawiciel wskazywał, 
że do królestwa już teraz wchodzi wielu jego 
słuchaczy: „celnicy i  nierządnice wchodzą 
przed wami do królestwa” (mt 21, 31). 

ukoronowaniem tego wątku jest wielki man-
dat misyjny: „ta Ewangelia o królestwie będzie 
głoszona po całej ziemi…” (mt 24, 14). do-

wiadujemy się w ten sposób, jak sam pan jezus sformułował treść dobrej nowi-
ny. koniecznie trzeba nam zapamiętać to określenie: ewangelia jest ewangelią 
o królestwie, o królowaniu chrystusa.

2.  jezus Przekazał uczniom swoje królestwo  
w eucharystii i w kościele

  eucharystia

kiedy ziemska misja jezusa dobiegała już końca i miała się spełnić jego ofiara, 
przekazując uczniom kielich ostatniej wieczerzy, złączył go z wielką obietnicą: 
„powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owe-
go dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego” (mt 16, 29). 
Owszem, ostateczne spełnienie tej obietnicy to eschatologiczne królestwo przy-
chodzące tak, jak opisuje nam to proroctwo z  apokalipsy. ale codzienne do-
tknięcie realizacji tej zapowiedzi ma miejsce za każdym razem, gdy kapłan wypo-
wiada słowa konsekracji. jezus dając w eucharystii dostęp do „kielicha nowego 
i wiecznego przymierza”, zaprasza równocześnie zgromadzonych wokół ołtarza 
do wejścia w obręb jego królestwa: „przekazuję wam królestwo, jak mnie prze-
kazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz 
żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń izraela” (Łk 22, 29-30).
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  Kościół

kolejna odsłona objawiania się tajemnicy realizacji królestwa bożego na ziemi 
to scena z samego początku dziejów apostolskich. kiedy apostołowie usłyszeli 
zapewnienie: „wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem Świętym”, zaczęli pytać: 
„panie, czy w  tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” (dz 1, 2-6). do dziś 
pewnym komentatorom zdarza się niekiedy traktowanie tego pytania uczniów 
jako dowodu ich niezrozumienia zamysłów zmartwychwstałego, jakby było tyl-
ko i wyłącznie wyrazem ich oczekiwań politycznego panowania mesjasza. a jed-
nak jezus zaakceptował ich zapytanie jako jak najbardziej zasadne. jego korekta 
dotyczyła tylko sposobu realizacji planu bożego. dlatego „odpowiedział im: «nie 
wasza to rzecz znać czasy i chwile»” (dz 1, 5-7). jezus skorygował tylko jedną 
część pytania, tę o „czasy i chwile”, a nie o samo „przywrócenie Królestwa”. 

przecież nawet ostatnie zdanie dziejów apostolskich mówi nam, że apostoł paweł 
„przez całe dwa lata […] przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, 
głosząc królestwo boże i nauczając o panu jezusie chrystusie” (dz 28, 30-31). 
widzimy więc, że dzieje apostolskie zaczynają się pytaniem o królestwo i koń-
czą się zwiastowaniem tego królestwa. 

cała narracja dziejów apostolskich wygląda tak, jakby pan jezus chciał cierpli-
wie podsuwać uczniom myśl: „odpowiedź na wasze pytanie nie tylko usłyszycie; 
tę odpowiedź raczej zobaczycie” (por. „jezus otrzymał od Ojca obietnicę ducha 
Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie”, dz 2, 33-34). na pytanie, 
kiedy zostanie przywrócone królestwo izraela, jezus odpowiada nie tyle przez 
słowo, co przez czyn. bóg udziela odpowiedzi najpierw okazywaniem swej mocy, 
a dopiero wtórnie przez wyjaśniające słowo komentarza. tym czynem jest udzie-
lanie ducha Świętego dla budowania kościoła jako rodzaju ambasady królestwa. 
kolejne odsłony zesłania ducha Świętego wskazują na nowe etapy bożego planu 
przywracania królestwa. 

3. kościół „ambasadą” królestwa

przenieśmy się teraz w czasie do przełomu XiX i XX wieku. rozczarowany chrze-
ścijaństwem były ksiądz alfred loisy (1857–1940) mówił z przekąsem: „Jésus an-
nonçait le Royaume, et c’est l’Église qui est venue” („jezus zapowiadał królestwo, 
a przyszedł kościół”). loisy miał na myśli: kościół przyszedł (niestety…) zamiast 
upragnionego królestwa. w  jego oczach kościół to karykatura prawdziwego 
królestwa.

prawdę mówiąc, możemy powtórzyć zdanie alfreda loisy, choć w zupełnie in-
nym znaczeniu: rzeczywiście „jezus zapowiadał królestwo, a przyszedł kościół”. 
ale my dodajemy inną interpretację: kościół przyszedł (na szczęście!) jako 
pierwszy etap realizacji królestwa bożego. mówimy z biblijnym entuzjazmem: 
„jezus zapowiadał królestwo i spełniło się: przyszedł kościół!”. 
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można powiedzieć metaforycznie, że kościół jest ambasadą królestwa bożego na 
ziemi. takie jego oblicze wyłania się stopniowo z kolejnych scen dziejów apo-
stolskich. kościół obejmuje (potencjalnie) wszystkich ludzi, a ta dobra nowina 
jest jednym z głównych elementów dziejów objawianym przez kolejne odsłony 
chrztu w duchu Świętym (dz 2; 10; 19). dopiero doświadczenie wieloletniej dro-
gi chrześcijańskiej, apostolskiej wspólnoty pozwala wreszcie zrozumieć: 

„zabrał głos jakub i rzekł: «posłuchajcie mnie, bracia! 
szymon opowiedział, jak bóg raczył 
wybrać sobie lud spośród pogan. 
zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: 
potem powrócę i odbuduję przybytek dawida, 
który znajduje się w upadku. 
Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, 
aby pozostali ludzie szukali pana i wszystkie narody,
nad którymi wzywane jest imię moje 
– mówi pan, który to sprawia»” (am 9, 11–12). 
„to są [jego] odwieczne wyroki” (dz 15, 13–18).

w ten sposób pytanie uczniów z początkowych kart dziejów apostolskich do-
czekało się odpowiedzi. wtedy intrygowało ich, jak szybko pan „przywróci kró-
lestwo izraela”. teraz zrozumieli: to zależy od nich, od apostołów. to oni mają 
głosić moc ducha Świętego i dzielić się nią z kolejnymi kręgami słuchaczy. zro-
zumieli jeszcze drugą część: teraz izraelem bożym okazuje się potencjalnie cała 
ludzkość, każdemu trzeba głosić ewangelię. jak powie paweł: „my bowiem je-
steśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w duchu 
bożym i chlubimy się w chrystusie jezusie” (Flp 3, 3).

4. budowanie królestwa

kościół okazuje się królestwem chrystusa, ale zasięg tego królestwa zależy od 
wypełnienia misji przez uczniów. to w tym właśnie sensie „królestwo boże nie 
przyjdzie dostrzegalnie: królestwo boże pośród was jest” (Łk 17, 20-21). jest to 
dzieło w nieustannej budowie, dlatego tak dobrze pasuje do niego obraz budo-
wanej nieustannie świątyni chrystusa jezusa: „w nim zespalana cała budowla 
rośnie na świętą w panu świątynię, w nim i wy także wznosicie się we wspólnym 
budowaniu, by stanowić mieszkanie boga przez ducha” (ef 2, 20-22).

budowanie królestwa to nie tylko głoszenie, to także styl życia. tuż po wielkim 
odkryciu powszechności zaproszenia wszystkich narodów do nowego króle-
stwa, apostołowie nakazali: „należy […] napisać im, aby się wstrzymali od zma-
zy bożków, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi” (dz 15, 20). w na-
szych czasach zapewne trzeba by ukierunkować rozumienie owej „zmazy boż-
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ków (εἴδωλον)” jako przestrogę przed „idolo-logią”, co dziś zwykle objawia się 
w postaci „ideo-logii”. jak dawniej rasizm darwinizmu społecznego czy nadzieje 
doczesnej pseudo-eschatologii marksizmu, tak obecnie budowa królestwa wy-
maga aktywnego przeciwstawiania się ideologii freudyzmu/genderyzmu przez 
przeżywanie piękna biblijnego powołania do miłości. chrześcijanie żyją inaczej!

wnioski

lektura pisma Świętego nowego testamentu przekonuje nas dowodnie, że nie 
można mówić o chrystusie królu, nie wspominając przy tym o jego królestwie. 
królestwo boże jest jednocześnie królestwem chrystusa, a dostrzec to możemy 
przez afirmację chrystusa króla w eucharystii i kościele. 

ustanowienie eucharystii było jednocześnie otwarciem bramy do królestwa 
wkraczającego tu i  teraz w codzienne życie uczniów chrystusa. eucharystycz-
ny kielich przymierza sprawia, że – zgodnie z obietnicą chrystusa – pijemy go 
„w królestwie jego Ojca”, gdyż powiedział: „przekazuję wam królestwo, abyście 
w królestwie moim jedli i pili przy moim stole”.

miejscem przeżywania mocy królestwa jest kościół: jezus zapowiadał królestwo 
i jego obietnica zaczęła się spełniać, gdy przyszedł kościół. ale skoro „królestwo 
boże pośród was jest” – to świadomość jego obecności zwiera także wezwanie do 
życia godnego obywateli królestwa. 
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„najważniejszą jednak przyczyną wywyższenia Chrystusa ponad 
wszystkie króle tej ziemi, to boski cel, wieczne zadanie, jakie ma do speł-
nienia królestwo jego”.

antonin górnisiewicz Op1

starając się w  jakiś sposób zrozumieć społeczny wymiar królewskości chry-
stusa, trzeba przede wszystkim zauważyć, że punktem wyjścia musi być dla nas 
tradycja biblijna, która przekazuje wiele treści dotyczących tego ważnego za-
gadnienia, w oparciu o które możemy także mówić o społecznym wymiarze tej 
jedynej i najwyższej królewskości. tradycyjne ujmowanie tego ważnego zagad-
nienia, które w najwyższym stopniu jest związane z wizją biblijną, a które wyra-
ziło się najbardziej i w najszerszym znaczeniu w złotym okresie średniowiecza  
(Xii–Xiii wiek), jest dla nas ważną lekcją w tym względzie, do której musimy 
stale powracać w teologii i w życiu kościoła2. Owszem, pojawiały się pewne in-
terpretacje królewskości chrystusa, które odchodziły od biblijnych podstaw, 
ale szybko okazywały się one dalece niewystarczające z  teologicznego punktu 
widzenia, a nawet kompromitujące dla ich zwolenników. były to na ogół ujęcia  

1.  A. Górnisiewicz, „Król nad królami Pan nad pany!”, „Szkoła Chrystusowa” 1 (1930), nr 4, s. 160.
2.  Por. J. Leclercq, L’idée de la royauté du Christ au Moyen Âge, Paris 1959.

ks. prOF. dr hab. janusz królikOwski

społeCzny wymiar 
KrólewsKośCi ChrysTusa
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przewartościowujące wymiar polityczny królowania chrystusa. dodatkowo 
w naszych czasach musimy zdawać sobie sprawę, że współczesne koncepcje po-
lityczne związane z demokracją, utrudniają mówienie o królewskości, należącej 
do minionych już koncepcji sprawowania władzy, gdyż te nowe koncepcje spra-
wiają, iż zaczyna brakować stosownych analogii. na pewno nie jest to całkowicie 
niekorzystne, ponieważ pomaga w znacznym stopniu zdystansować się do świec-

kich koncepcji politycznych w  mówieniu 
o królewskości chrystusa.

aby ująć w  miarę możliwości adekwat-
nie zagadnienie królewskości chrystusa, 
kluczowe w  naszym opracowaniu, należy 
w punkcie wyjścia wyeliminować dwa błę-
dy, których odrzucenia domaga się nowy 
testament3. po pierwsze, nie można rozu-
mieć królewskości jezusa, wychodząc od 
świeckiej i politycznej koncepcji królewsko-
ści, nawet pod warunkiem, że dokonałoby 
się jej oczyszczenia. we wszystkich wypo-
wiedziach nowotestamentowych na temat 
królewskości chrystusa jest ona sytuowana 
w  ścisłej opozycji do tych koncepcji kró-
lewskości, które można spotkać w  świecie. 
bardzo znamienne pod tym względem jest 

opisane przez św. jana wydarzenie rozmnożenia chleba dokonane przez jezusa, 
po którym – wychodząc z przesłanek czysto ludzkich – chciano obwołać go kró-
lem. ewangelista opisuje jednoznaczną reakcję jezusa: „gdy więc jezus poznał, że 
mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę” 
(j 6, 15). jezus od samego początku nie akceptuje interpretacji tego typu w od-
niesieniu do swojej misji. Oznacza to, że specyfika królewskości chrystusa musi 
zostać wyprowadzona z dziejów, które On sam przeżył i z tego, co sam powiedział 
na ten temat. po drugie, ewangelia wykracza także poza prosty schemat, który czę-
sto jest proponowany, polegający na tym, że królewskość chrystusa łączy się tylko 
i wyłącznie z jego krzyżem. w świetle tej wizji chrystus miałby nabyć prawo do 
królewskiej godności i władzy za pośrednictwem krzyża. Owszem, chrystus nabył 
prawo do królowania w taki właśnie sposób, ale jego królewskość poprzedza krzyż, 
zarówno jeśli chodzi o jej treść, jak o sposób jej sprawowania. więź łącząca krzyż 
chrystusa i jego królewskość jest o wiele głębsza – krzyż objawia przede wszystkim 
pochodzenie i typ królewskości chrystusa, pokazuje jej istotne treści oraz wyzna-
cza najbardziej właściwy kierunek jej urzeczywistniania się.

3.  Por. J. Królikowski, Kapłańska królewskość Jezusa Chrystusa. Podstawy biblijne i zasadnicze przeslanie 
eklezjalne, „Teologia w Polsce” 11 (2017), nr 1, s. 17-33.
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aby wydobyć zasadnicze aspekty społecznego wymiaru królowania chrystu-
sa, spójrzmy na to, jak ujmują jego królewskość poszczególne ewangelie oraz 
św. paweł i apokalipsa. za każdym razem będziemy zwracać uwagę zwłaszcza 
na odniesienia społeczne prezentowanych ujęć królewskiej władzy chrystusa. 
królowanie jest pojęciem relacyjnym, a zatem już ze swej natury ma także od-
niesienia społeczne, czego nie ma potrzeby udowadniać. zdajemy sobie sprawę, 
że mówienie dzisiaj o społecznym wymiarze królewskości chrystusa oznacza dla 
nas przede wszystkim to, że ma ona wzorcze znaczenie w odniesieniu do nasze-
go współczesnego spojrzenia na „kwestię społeczną”, a w jej ramach na kwestie 
porządku politycznego, sprawowania władzy i  zaangażowania chrześcijańskie-
go w życie społeczne. w taki sposób widzi to zagadnienie zwłaszcza nauczanie  
soboru watykańskiego ii, powracające w swoich wypowiedziach kilkakrotnie do 
udziału chrześcijan, zwłaszcza świeckich, w królewskiej misji chrystusa, która 
powinna znaleźć odzwierciedlenie także w ich wielorakim zaangażowaniu spo-
łecznym i politycznym.

1. królewskość jezusa według św. łukasza

Święty Łukasz w swojej ewangelii wyraźnie ukazuje królewskość jezusa w kon-
tekście męki i odrzucenia, z którym się On wówczas spotkał. królewskość jezusa 
stanowi prawdziwy motyw, który skłonił przywódców żydowskich, piłata i hero-
da, do wydania na niego wyroku potępiającego. poza tym kontekstem nie można 
zrozumieć prawdziwej natury królewskości jezusa. wychodzimy od ewangelii 
św. Łukasza, ponieważ ona najlepiej ukazuje właśnie królewskość jezusa jako 
motyw jego śmierci, a tym samym wprowadza w samo centrum tego zagadnie-
nia, które powraca także w ewangeliach św. mateusza i św. jana. spójrzmy więc 
bardziej szczegółowo na tę ewangelię, gdyż ukierunkuje ona nasze dalsze poszu-
kiwania.

temat królewskości jezusa rozpoczyna się u św. Łukasza od opowiadania o jego 
uroczystym wjeździe do jerozolimy (19, 28-40)4. jest to scena o charakterze kró-
lewskim, a  tłem dla niej jest wypowiedź proroka zachariasza (za 9, 9). jest to 
proroctwo królewskie, które mówi o królu pokornym, cichym, łagodnym i ubo-
gim. pierwszym aktem jezusa króla jest płacz nad jerozolimą – jest On królem, 
który nawiedza swój lud, ale ten lud go odrzuca (19, 41-42). w czasie przesłu-
chania przed sanhedrynem (22, 66-71), jezus stwierdza uroczyście: „lecz odtąd 
syn człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie wszechmocy bożej” (22, 69)5. 
mamy tutaj jasne odniesienie do królewskiego psalmu 110, który wielokrotnie 

4.   Por. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza rozdziały 12-24. Wstęp, przekład z oryginału, 
komentarz („Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament”, III/2), Częstochowa 2012, s. 313-323.

5.  Por. tamże, s. 496-503.
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powraca w nowym testamencie6. motyw królewskości jezusa powraca następnie 
w czasie spotkań z herodem (23, 6–12) i z piłatem (23, 15). ewangelista mówi 
otwarcie, że jezus został oskarżony właśnie o to, że jest królem: „stwierdziliśmy, 
że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezaro-
wi i że siebie podaje za mesjasza-króla” (23, 2). piłatowi, który pytał jezusa, czy 
jest królem, udzielił On potwierdzającej odpowiedzi, ale odniósł się do kwestii 
królewskości w sposób całkowicie odmienny, niż brzmiało to w oskarżeniu. nie 
jest niczym trudnym uchwycić, na czym polega ta różnica. jezus jest niewinnym 
królem, który został skazany, co zresztą uznał sam piłat, a w jego miejsce wybra-
no barabasza, reprezentującego niewątpliwie pewne koncepcje mesjańsko-poli-
tyczne. w oczach ludzi królewskość jezusa wydaje się być królewskością śmiesz-
ną – ludzie są przyzwyczajeni do innych królów i do innego wyrażania przez nich 
swojej królewskiej pozycji. scena, w której widzimy jezusa przed herodem, nie 
tylko pokazuje, do jakiego stopnia został On odrzucony, lecz także to, do jakiego 
stopnia On sam się upokorzył. ewangelista zamierza także pokazać, do jakiego 
stopnia królewskość boga, która ukazała się w chrystusie, różni się od potocz-
nie funkcjonujących schematów – różni się do tego stopnia, że na pozór wydaje 
się śmieszna. jezus jednak już wcześniej pozwolił to zobaczyć swoim uczniom 
(por. 22, 25-27). zachodzi więc radykalna różnica między królewskością świecką 
i królewskością bożą, między przejawami pierwszej i przejawami drugiej.

Opowiadanie o ukrzyżowaniu (23, 33-49)7 nie tylko przejrzyście ukazuje królew-
skość chrystusa, ale należy ponadto zauważyć, że czyni to w sposób wyjątkowo 
uroczysty. ewangelista wypowiada dostojną afirmację: „to jest król żydowski” 
(23, 38). jest to motyw skazania na śmierć i w przekonaniu przywódców żydow-
skich miał on być dowodem na to, że dążenia jezusa były absurdalne. tymczasem 
właśnie na krzyżu ma miejsce nieświadoma afirmacja królewskości chrystusa 
i ukazuje się ona w największym blasku. O jaki blask chodzi? jezus umiera tak, 
jak żył, to znaczy pośród niezrozumienia, w osamotnieniu i jako odrzucony: tłum 
stoi i patrzy nic nie rozumiejąc, przywódcy go ośmieszają, a współskazaniec szy-
dzi z niego. jezus jednak przezwycięża odrzucenie nie przez odwołanie się do 
swojej wyjątkowej mocy, którą pokazał w czasie swojej publicznej działalności 
za pośrednictwem cudów, ale posługuje się siłą przebaczenia: „Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią” (23, 34). jezus umiera między dwoma skazańcami  
– w  czasie swego życia był stale oskarżany, że przebywa z  celnikami i  grzesz-
nikami, a  teraz umiera wraz z dwoma z nich. jeden ze skazańców niczego nie 
rozumie, ponieważ do końca pozostaje związany ze schematem królewskości 
prezentowanym przez świat: „czyż ty nie jesteś mesjaszem? wybaw więc siebie 
i nas” (23, 39). drugi natomiast dostrzega za słabością krzyża, zbawczą moc mi-
łości, która już z niego promieniuje, dlatego zwraca się do jezusa z prośbą: „jezu, 

6.  Por. T. Brzegowy, Psałterz i Księga Lamentacji, Tarnów 2003, s. 201-222.
7.   Por. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, s. 537-566.
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wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (23, 42). jezus odpowia-
da: „dziś będziesz ze mną w raju” (23, 43). w tym stwierdzeniu powraca u św. 
Łukasza motyw, który jest mu bardzo drogi: „dziś”. w jezusie nie ma właściwie 
niczego, co odnosiłoby się do przyszłości, ale wszystko jest już teraz – to, o czym 
mówi, już się w nim uobecnia i spełnia. królowanie jezusa nie jest tylko czymś, 
co odnosiłoby się do jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, czy też do odległej 
eschatologii. królewskość jezusa wyraża się przede wszystkim w miłości, w od-
rzuceniu możliwości ocalenia siebie samego i w zgodzeniu się na niezrozumie-
nie. należy zauważyć nacisk, z jakim św. Łukasz mówi o „ocaleniu siebie”, które 
proponuje otoczenie jezusa. mówią to przywódcy, powtarzają żołnierze, wspo-
mina to skazaniec. dzieje się jednak coś niesłychanego, bo jezus prezentuje po-
stawę dokładnie odwrotną, a mianowicie nie odwołuje się do swojej królewskiej 
mocy, aby ocalić siebie, nie rezygnuje z całkowitego wydania siebie samego, nie 
przymusza tych, którzy go odrzucają, aby go przyjęli. pozostawia wszystkich 
wolnymi, aby wskazać, że jego królowanie opiera się na fundamentalnej akcepta-
cji wolności. na tym polega oryginalność jego królewskości. jest to jednak także 
zasadniczy motyw, który sprawia, że świat go nie rozumie. także uczniowie nie 
zawsze go rozumieli, w związku z czym nierzadko starali się wpłynąć na jego 
pojmowanie królewskości, starając się uczynić ją bardziej dostosowaną do po-
tocznego rozumienia, a tym samym uczynić ją bardziej przekonującą.

królewskość chrystusa jest więc związana z krzyżem, chociaż nie są w niej nie-
obecne te aspekty, które nazywamy splendorem, chwałą, zwycięstwem, mocą 
i dominowaniem, przy czym trzeba pamiętać, że pojawiają się bardzo dyskret-
nie. ukrzyżowany faktycznie zmartwychwstał i syn człowieczy powróci kiedyś 
w  chwale miłości, w  tryumfie, do którego prowadzi krzyż. zmartwychwstanie 
i  powrót jezusa są objawieniem blasku i  zwycięskiej mocy, którą tak bardzo 
ukrywała jego droga krzyżowa. w tej perspektywie należy rozumieć stwierdze-
nie św. Łukasza, że to mesjasz, ukrzyżowany i zmartwychwstały, króluje już w tej 
chwili: dziś. jest to królewskość stale aktualna, którą dostrzega się przez wiarę. 
jest ona kontynuacją drogi krzyżowej, co oznacza także, że jeśli chce się auten-
tycznie czcić królewskość chrystusa-króla, to trzeba wejść na jego drogę krzyżo-
wą, łącząc się z nią wszystkimi możliwymi sposobami.

2. królewskość jezusa według świętego mateusza

na pierwszych stronach ewangelii św. mateusza czytamy, że mędrcy przybyli 
z daleka, aby znaleźć „nowo narodzonego króla żydowskiego” (2, 2)8. jezus jest 
więc królem, ale od samego początku spotyka się z  kontestacją. Obok króla- 
-mesjasza jest król herod, dla którego mesjasz nie jest wprost zagrożeniem i nie 

8.  Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, 
komentarz („Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament”, I/1), Częstochowa 2005, s. 105-111.
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chce pozbawić go władzy. jednak dla swego bezpieczeństwa musi udać się na 
wygnanie. nawiązanie do królewskości jezusa pojawiło się już w jego rodowo-
dzie: dawid jest „królem”, a jezus należy do jego potomków. między dawidem 
i jezusem jest jednak wygnanie, koniec królestwa dawidowego, utrata prestiżu 
politycznego: jezus jest królem, ale nie ma korony – nie ma niczego, co wska-
zywałoby, że pochodzi ze sławnej i panującej dynastii króla dawida. poza tymi 
pierwszymi stronicami ewangelii św. mateusza, tytuł „król” nie jest przyznawany 
jezusowi w czasie jego publicznej działalności. powraca dopiero w czasie męki 
i to nawet z pewnym naciskiem (por. 27, 11. 19. 27). dla św. mateusza, tak samo 
jak dla św. Łukasza, męka jest zatem właściwym „miejscem”, w którym dostrze-
ga się prawdziwe znaczenie królewskości chrystusa. to, co zostało powiedziane 
o św. Łukaszu, może zarazem zostać w pełni odniesione do św. mateusza.

Święty mateusz mówi jednak o królewskości jezusa także w wielkiej scenie sądu 
ostatecznego, o  czym należy na pewno pamiętać, gdy mówimy na ten temat  
(25, 31-46)9. sędzia jest w  tej scenie nazwany synem człowieczym i  królem. 
przedstawienie ma charakter uroczysty i  chwalebny, ale dla nikogo nie ulega 
wątpliwości, że tym sądzącym królem jest teraz jezus z nazaretu, ten, który był 
prześladowany i ukrzyżowany, odrzucony i który w swoim życiu dzielił wszyst-
kie słabości ludzkiej kondycji: głód, nagość i samotność. jest On królem, który 
dogłębnie utożsamia się z najmniejszymi i najbardziej wydziedziczonymi. także 
w chwale pozostaje wierny tej logice solidarności, którą kierował się w całym swo-
im ziemskim życiu. mylilibyśmy się, gdybyśmy w tej wielkiej wypowiedzi św. ma-
teusza widzieli logikę różną od logiki krzyża, to znaczy gdybyśmy wprowadzali 
jakieś przeciwstawienie między jezusem ukrzyżowanym i sędzią końca czasów, 
jak gdyby logika miłości (krzyż) miała być zastąpiona przez logikę mocy i chwały 
(sąd). nic podobnego! sąd jest tą ostateczną chwilą, w której zostaje w końcu 
ukazany prawdziwy i definitywny sens miłości, która objawiła się w ukrzyżowa-
nym i która wciąż dla wielu jawi się jako nieużyteczna i bezowocna. królewskość 
chrystusa ma o wiele szerszy zasięg oddziaływania niż krąg świadomych wierzą-
cych. chrystusa jest obecny także w innych miejscach, gdziekolwiek znajdują się 
jego potrzebujący bracia, z którymi sędzia-król wydaje się utożsamiać – są nimi 
wszyscy ci, którzy w taki czy inny sposób są ubodzy, prześladowani, więzieni itd. 
utożsamia się z nimi nie z powodu ich zasług (o których ewangelia w ogóle nie 
wspomina), ale po prostu z racji ich kondycji wykluczonych i prześladowanych. 
także błogosławieństwo: „pójdźcie, błogosławieni, u Ojca mojego” (25, 34) jest 
skierowane do tych wszystkich, którzy – nie ma mowy, czy są wierzącymi czy też 
nie – przyjęli chrystusa, konkretnie uznali jego królewskość różną od królew-
skości z tego świata. 

9.  A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14-28. Wstęp, przekład z oryginału, komen-
tarz („Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament”, I/2), Częstochowa 2005, s. 508-520.
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królowanie chrystusa jest więc królowaniem ze względu na ubogich i ich osta-
teczny los. na pewno w tym przypadku można mówić o szczególnej manifestacji 
uniwersalizmu panowania chrystusa – nie jest On królem możnych i wybra-
nych, ale w  najwyższym stopniu królem wszystkich, królem ludzkości w  naj-
bardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. wielki sąd, dokonywany przez jezusa 
króla, jest „decydującym aktem” inauguracji królestwa bożego zapowiadanym 
wielokrotnie już w starym testamencie10.

3. królewskość chrystusa według świętego jana

jeśli chodzi o ewangelię św. jana, to w naszych refleksjach o królewskości jezusa 
można właściwie skoncentrować się na jego procesie przed piłatem (18, 28–19, 16)11, 
którego niewątpliwym wątkiem przewodnim jest królewskość chrystusa, cho-
ciaż trzeba od razu powiedzieć, że jest ona obecna w całej ewangelii janowej, 
stanowiąc kluczowy element jego chrystologii12. jest to królewskość, która nie 
stanowi konkurencji dla ówczesnej władzy, a jednak władza (zarówno religijna, 
jak i cywilna) została nią zaniepokojona i przystąpiła do rozprawy z nią, aby ją 
w końcu potępić. pojawiają się tutaj dwa zasadnicze pytania: jaka jest natura kró-
lewskości chrystusa oraz z jakich racji żydzi i piłat ją odrzucili?

jezus w czasie procesu trzy razy mówi: „moje królestwo” i dwa razy stara się wy-
jaśnić, że to jego królestwo całkowicie różni się od królestw istniejących w świe-
cie: „królestwo moje nie jest z tego świata” i „teraz zaś królestwo moje nie jest 
stąd” (18, 36). Określenia: „świat” i „stąd” odnoszą się do typu „pochodzenia”, do 
genezy, a nie do miejsca, w którym nie byłoby królestwa chrystusa. w żadnym 
razie te określenia nie oznaczają, że królestwo chrystusa nie dotyczy tego świata 
i rzeczywistości doczesnych, ale tylko nieba i rzeczywistości przyszłych. w sensie 
właściwym określenia podane przez chrystusa wskazują, że jego królestwo już 
teraz jest realnie obecne w  świecie i między ludźmi; nie wywodzi się ze świa-
ta, a więc nie wzoruje się na schemacie wartości reprezentowanych przez świat; 
wywodzi się z innej rzeczywistości, a w konsekwencji wzoruje się także na dia-
metralnie innym schemacie wartości. można więc powiedzieć, że „konstytucja” 
królestwa chrystusowego jest całkowicie różna od konstytucji państw ziemskich.

jeśli zatrzymalibyśmy się w tym miejscu, nasza wypowiedź pozostałaby jeszcze 
dość ogólna. zauważyliśmy już wyżej, że królewskość jezusa nie ma nic wspólne-
go z jakąś określoną koncepcją czy filozofią władzy, funkcjonującymi w świecie. 

10.  Por. E. Jacob, Le Dieu vivant, Neuchâtel 1971, s. 113.
11.  Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana rozdziały 13-21. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz 

(„Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament”, IV/2), Częstochowa 2010, s. 205-233; I. de la Potterie, 
Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Jana, tłum. T. Kukułka, Kraków 2006.

12.   Por. M.-E. Boismard, La royauté du Christ dans le quatrième évangile, „Lumière et Vie” 57 (1962), 
s. 43-63.
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w takim jednak razie, na czym polega kontrast? Odpowiedź jest zawarta w dwóch 
zdaniach wypowiedzianych przez jezusa. w pierwszym stwierdza: „gdyby kró-
lestwo moje było z  tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 
żydom” (18, 36). wskazuje ono, że różnica polega na tym, że jezus odrzuca ar-
bitralne użycie dla siebie królewskiej władzy, którą ma do dyspozycji, czego wy-
raźnie dowiódł w czasie działalności publicznej. czyni tak nie tylko z tej racji, że 
odrzuca odwoływanie się do przemocy, ale także dlatego że nie uważa osobistego 
przeżycia za najwyższe dobro, którego powinien strzec, bądź za wartość, wobec 
której powinna ustąpić każda inna wartość. drugie stwierdzenie jezusa wyraża 
to samo przekonanie, ale czyni to w sensie pozytywnym: „tak, jestem królem. ja 
się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” 
(18, 37). jezus jest królem i przyszedł na świat, aby „objawić swoją królewskość”. 
to pojęcie królewskości – czego zasadnie można było oczekiwać – zostaje zastą-
pione jednak przez inne, które jezus uważa za równoważne i które dla nas jest 
bardzo oświecające: „dać świadectwo prawdzie”13.

warto przytoczyć sugestywną interpretację tego stwierdzenia, którą zapisał papież 
benedykt XVi: „«dawanie świadectwa prawdzie» oznacza uwypuklenie panowa-
nia boga i jego woli, na przekór interesom świata i jego władzom. bóg stanowi kry-
terium bytu. w tym sensie prawda jest rzeczywistym «królem», który wszystkim 
rzeczom nadaje ich blask i wielkość. możemy też powiedzieć, że dawać świadectwo 
prawdzie oznacza, by z perspektywy boga, będącego stwórczym rozumem, czynić 
stworzenie zrozumiałym, a  jego prawdę tak przystępną, aby mogła stanowić 
miarę i kryterium w świecie człowieka; tak by mogła się przeciwstawiać wielkim 
i możnym tego świata siłą prawdy, prawem powszechnym, prawem prawdy”14.

królewskość chrystusa jest więc całkowicie podporządkowana wymogom praw-
dy. w języku św. jana prawda oznacza wolę bożą, jego zamysł w stosunku do 
człowieka, cały kompleks wartości – ludzkich i religijnych zarazem – które stano-
wią treść ewangelicznego głoszenia. nasze pojęcie „prawdy” jest bardzo ubogie 
w stosunku do jego rozumienia biblijnego, zwłaszcza janowego, i dlatego byłoby 
najlepiej tłumaczyć je równocześnie za pośrednictwem różnych słów, takich jak 
prawda, sprawiedliwość, wolność, miłość, posłuszeństwo bogu i wielu innych15. 
pomijając ten fakt – oczywiście bardzo znaczący – zasadnicza idea jest bardzo ja-
sna. królewskość chrystusa pozostaje zawsze w służbie prawdy, wszędzie i mimo 
wszystko; nie zgadza się nigdy podporządkować prawdy jakimś doraźnym i uty-
litarnym racjom, choćby najwznioślejszym, ale nie będącym wyrazem prawdy, 
nawet ocaleniu własnego życia.

13.   Por. I. de la Potterie, La vérité dans saint Jean, t. 1, Rome 1977, s. 89-116; G. M. M. Cottier, Uświęceni 
w prawdzie, tłum. M. Romanek, Poznań 1996.

14.  J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, tłum. M. Górecka, W. Szymona („Opera omnia”, 
t. VI/1), Lublin 2015, s. 515.

15.  Por. I. de la Potterie, La vérité dans saint Jean, s. 39-64.
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w rozmowie z piłatem jezus nie ograniczył się do potwierdzenia własnej kró-
lewskości i wyjaśnienia jej natury. skorzystał z tej okazji, aby wskazać na waru-
nek jej przyjęcia: „każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (18, 37). by 
zrozumieć królewskość chrystusa i stać się jego poddanymi, trzeba w punkcie 
wyjścia wybrać prawdę, którą jest sam bóg: Deus Veritas (j 4, 16), aby potem za 
nią się konsekwentnie opowiadać swoim życiem. bóg jako prawda jest interpe-
lacją domagającą się odpowiedzi, którą jest życie w prawdzie16. są ludzie, którzy 
stoją po stronie prawdy i ludzie, którzy stają po stronie kłamstwa. „być z prawdy”, 
to nie tylko kwestia odrzucenia kłamstw, ale to przede wszystkim decyzja prze-
kształcająca się w opcję egzystencjalną, to fundamentalny wybór wartości zako-
rzenionych w bogu i jego woli oraz stała gotowość do ich osobistego przeżywania 
oraz zdecydowanej obrony słowem i czynem. te dwie przeciwstawne możliwości  
– prawda lub kłamstwo – które otwierają się przed człowiekiem, o których św. jan 
mówi bardzo jasno relacjonując proces jezusa, zostają wcielone w dwie przeciw-
stawne postacie: jezusa i piłata. jezus, z jednej strony, oddaje się w pełni w ręce 
prawdy i nie wycofuje się nawet w obliczu konieczności oddania z tego powodu 
swojego życia. z drugiej strony, piłat, który reprezentuje władzę polityczną, która 
też służy prawdzie, ale nie za wszelką cenę – reprezentuje władzę, która uważa, 
że ma większe wartości do ocalenia niż prawda. jedną z tych wartości jest życie, 
które chce się chronić. piłat trzy razy uznaje niewinność jezusa i  deklaruje to 
publicznie oraz trzy razy stara się go ocalić, ale nie opowiada się po stronie tej 
prawdy i nie stawia wszystkiego na jedną kartę. wobec wymogu ocalenia siebie 
– lub porządku publicznego – jego opowiedzenie się po stronie sprawiedliwości 
i miłości ulega pomniejszeniu. ludzie (i organizacje), podobnie jak piłat, mogą 
wydawać się miłośnikami prawdy, ale gdy przyjrzymy się im uważniej, okazuje 
się, że chodzi o miłość podporządkowaną, relatywizowaną okolicznościami. nie 
przypadkiem ewangelista kończy rozmowę o królewskości i o prawdzie tymi sło-
wami: „rzekł do niego piłat: cóż to jest prawda? to powiedziawszy, wyszedł po-
nownie…” (18, 38). piłat stawia właściwe pytanie, ale nie jest zaangażowany, po-
zostaje na boku. „wychodząc” – można by lepiej przetłumaczyć „odwrócił się na 
pięcie” – pokazał on, że w gruncie rzeczy nie interesuje go poszukiwanie prawdy 
– interesuje go raczej trwanie mimo wszystko na swojej pozycji i czerpanie z niej 
osobistych korzyści.

4. królewskość chrystusa u świętego Pawła

bardzo nieliczne są teksty, w których św. paweł obdarza chrystusa tytułem król 
oraz odwołuje się do jego królowania i jego królestwa. nie zmienia to faktu, że 
jego wypowiedzi na ten temat są bardzo znaczące (por. 1 kor 15, 24; ef 5, 5;  
2 tm 4, 1. 18). O wiele wymowniejsze są jednak te wypowiedzi, w których jest 

16.   Por. I. de la Potterie, Studi di cristologia giovannea, Genova 19923, s. 124-154.
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mowa o władztwie jezusa, o jego panowaniu nad ludzkością, światem, dziejami 
i kosmosem17. jest to władanie uniwersalne, poddane tylko Ojcu (1 kor 15, 24), 
które jednak w krzyżu znajduje swoje źródło oraz właściwy sposób wyrazu. aby 
udokumentować to stwierdzenie, które zasadniczo potwierdza to, co zostało do-
tychczas powiedziane, zwróćmy uwagę na dwa słynne hymny chrystologiczne 
z listu do Filipian (2, 6–11)18 i do kolosan (1, 15–20)19.

w  hymnie chrystologicznym z  listu do Filipian szczególną wymowę posiada 
część końcowa: „dlatego też bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich 
i ziemskich, i podziemnych” (2, 9–10). prawdziwy sens tego „wywyższenia” jest 
zrozumiały tylko wówczas, gdy dokonuje się jego odczytania w ramach całego 
hymnu, którego motywem przewodnim jest krzyż20.

hymn św. pawła z  łatwością można podzielić na dwie części. w  pierwszej  
(ww. 6–8) dominuje motyw zstępowania (uniżenie wcielenia), w  drugiej  
(ww. 9–10) motyw wstępowania (chwalebne wywyższenie). ruch zstępujący 
i  ruch wstępujący nie są oddzielone od siebie – drugi zakorzenia się w pierw-
szym, na co wskazuje łączące je przyczynowo: „dlatego”. wywyższenie chrystu-
sa jest owocem jego uniżenia, które w najwyższym stopniu wraziło się w jego 
posłuszeństwie. pierwsza część hymnu mówi o geście jezusa (On jest podmio-
tem), natomiast druga część mówi o  działaniu boga na rzecz chrystusa (On 
jest przedmiotem). w hymnie nie mówi się na pierwszym miejscu o strukturze 
osoby jezusa, ale o drodze, którą On przeszedł. ramy opisu są kompletne, obej-
mujące: jego „postać” u boga, jego przyjście do ludzi, życie w posłuszeństwie, 
krzyż, a  w  końcu jego chwalebne wywyższenie. jedynie w  ramach tej historii, 
którą trzeba czytać w całej jej rozciągłości, można zrozumieć, kim jest chrystus, 
oraz można uchwycić we właściwym sensie strukturę jego osoby. nie tylko to, 
ale jedynie w światle całej tej historii, można zrozumieć jej ostatni, wypełniający 
ją etap, czyli wywyższenie. jezus jest opisany w  postaci bożej i  we wszystkim 
podobny do ludzi, jest sługą i panem. w tych dwóch parach antytez zamyka się 
cała tajemnica jezusa. najważniejsze jest jednak to, że hymn zaprasza do rozu-
mienia tytułów: bóg i  człowiek, sługa i  pan, zgodnie z  sensem, który wyłania 
się z konkretnych dziejów przeżytych przez jezusa. jedynie wychodząc od tych 

17.   Por. J. Królikowski, Syn Boży i nasz Zbawiciel. Studia chrystologiczne, Kraków 2016, s. 47-60.
18.   Por. H. Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Kato-

wice 1976, s. 80-100; J. Flis, List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz („Nowy Komen-
tarz Biblijny, Nowy Testament”, XI), Częstochowa 2011, s. 212-274.

19.  Por. H. Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu, s. 41-65; B. Adamczewski, List do 
Filemona. List do Kolosan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz („Nowy Komentarz Biblijny, Nowy 
Testament”, XII), Częstochowa 2006, s. 188-215.

20.  Znacznie teologiczne hymnu, a zwłaszcza uniżenia Chrystusa dla Jego wywyższenia znalazło szeroki 
wyraz w teologii św. Augustyna, która wciąż pozostaje inspirująca dla współczesności. Por. A. Verwil-
ghen, Christologie et spiritualité selon saint Augustin. L’hymne aux Philippiens, Paris 1985.
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dziejów można zrozumieć jego osobę, jego bóstwo i jego człowieczeństwo, jego 
znaczenie dla każdego człowieka i jego wywyższenie w chwale.

co stanowi centrum dziejów chrystusa, o których od początku do końca opo-
wiada hymn św. pawła? niewątpliwie wskazuje na to następujące zdanie: „Ogo-
łocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi” (2, 7). 
jest to zdanie, które stanowi antytezę w stosunku do stwierdzenia początkowego: 
„istniejąc w postaci bożej” (2, 6) i do stwierdzenia końcowego: „jezus chrystus 
jest panem – ku chwale boga Ojca” (2, 11). centrum hymnu nie stanowi zatem 
wcielenie, ale jego historyczne przejawianie się, to znaczy krzyż. tego centrum 
nie stanowi także wywyższenie, ale droga, która do niego doprowadziła, czy-
li krzyż. syn boży wszedł w świat, wybierając wspólnotę i solidarność; wszedł, 
biorąc na siebie cały ciężar dziejów ludzkich. taka jest droga jego wywyższenia, 
a tym samym taka jest także wewnętrzna postać jego uniwersalnego królowania 
zbawczego. taka jest wewnętrzna, choć niewątpliwie po ludzku paradoksalna, 
postać majestatycznego królowania chrystusa. mógł więc napisać hans urs von 
balthasar: „tym, co najwspanialsze w chwale boga jest usposobienie chrystusa 
ukazujące się w jego uniżeniu”21.

wielki hymn chrystologiczny z listu do kolosan opiewa prymat chrystusa nad 
wszystkimi rzeczami. jest to prymat, który posiada dwa zasadnicze źródła. są 
nimi: „synostwo” jezusa: „pierworodny wobec każdego stworzenia” (1, 15) i jego 
krzyż: „pierworodny spośród umarłych” (1, 18). motyw krzyża został wprost 
podkreślony przez pokazanie jego roli historiozbawczej: „wprowadziwszy po-
kój przez krew jego krzyża” (1, 20). należy zauważyć, że wspomnienie krzyża/
zmartwychwstania stanowi w  hymnie jedyne odniesienie do wydarzenia życia 
jezusa, jakby wskazując syntetycznie na jego centralne znaczenie; jest to wyda-
rzenie zamykające w sobie wszystko, co dokonało się w czasie jego ziemskiego 
życia. spójrzmy jednak na hymn bardziej analitycznie w  odniesieniu do pod-
stawowego pytania: jakie są cechy charakterystyczne prymatu chrystusa? jak 
się on wyraża? w pierwszej części hymnu (ww. 15–17) chrystus jest określony 
jako „pierworodny stworzenia” oraz nawiązuje się do jego preegzystencji i jego 
funkcji pośredniczącej w stosunku do stworzenia. w drugiej części (ww. 18–20) 
chrystus jest „pierworodnym spośród umarłych”, w nim zaczyna się nowe stwo-
rzenie, w nim zostaje pokonany grzech, śmierć i podział, a więc następuje odro-
dzenie życia skoncentrowanego na bogu. w pierwszej części dominujący ruch 
wychodzi od chrystusa: wszystko pochodzi od niego; cała rzeczywistość w nim 
ma swoją genezę. w drugiej części hymnu ruch jest skierowany do chrystusa: 
wszystko jest w drodze zmierzającej do niego, On jest celem i wypełnieniem ca-
łej rzeczywistości.

21.  H. Urs von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, tłum. E. Marszał,  
J. Zakrzewski, Kraków 2008, s. 587.
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bardzo ważne w hymnie jest zastosowane w odniesieniu do chrystusa pojęcie 
„obrazu”, które należy rozumieć w dwóch perspektywach: najpierw w perspekty-
wie teologicznej, a następnie antropologicznej. chrystus jest tym, który – w swojej 
osobie i w swoich dziejach – uczynił bliskim i widzialnym boga niewidzialnego. 
takie jest pierwsze znaczenie obrazu. niewidzialność boga została przekroczona 
w historycznym pojawieniu się jezusa z nazaretu. jest to odpowiedź dana wszyst-
kim ludziom, którzy szukają boga i stwierdzają, że go nie znajdują. bóg nie jest 
już niewidzialny i daleki – podkreśla św. paweł w hymnie. wyszedł ze swojej nie-
widzialności i w chrystusie wyszedł naprzeciw człowiekowi, aby można go było 
poznawać i zyskać do niego dostęp. ponieważ jest „obrazem boga niewidzial-
nego”, chrystus jest równocześnie tym, który objawia głęboki sens stworzenia, 
człowieka, dziejów i kosmosu. w całej rzeczywistości stworzonej odzwierciedla 
się obraz boży, ale przede wszystkim jest on odbity w człowieku. w tym wyraża 
się antropologiczny sens pojęcia obrazu22.

hymn św. pawła rozwija się na dwóch poziomach. dotychczas zwróciliśmy uwa-
gę na poziom bardziej powierzchowny. charakteryzuje się on wyrażeniami: ob-
raz boga, pierworodny stworzenia, głowa kościoła, pojednawca wszystkich rze-
czy. drugi poziom, znacznie głębszy, zawarty jest w dwóch wyrażeniach, które 
powracają w  całym hymnie: „On” (autos) i  „wszystkie rzeczy” (ta panta). nie 
ulega wątpliwości, że jest to centralny motyw hymnu, a zarazem jego przesła-
nie. poszczególne wypowiedzi, które następują po sobie – odbiegając w znacz-
nym stopniu do naszej mentalności – są jakby wariacjami na ten sam temat, 
a ich celem jest pokazanie podstawowej kwestii, a mianowicie że świat i dzieje 
(wszystkie rzeczy) znajdują w nim sens i jedność. możemy wyrazić to w nastę-
pujący sposób: w nim dzieje znajdują źródło swojego istnienia, swoje znaczenie, 
spójność, której poszukują, oraz cel, do którego zmierzają, czyli ostateczne zba-
wienie. chrystus nie tylko jest Objawicielem boga, ale w nim cała rzeczywistość 
osiąga jedność, sens i spójność. Odniesienie do niego jest jakby krzykiem nadziei 
pośród dziejów, które często wydają się mroczne, chaotyczne, sprzeczne, frag-
mentaryczne i bezsensowne. tymczasem to wszystko, co istnieje i co się dzieje 
„ma sens – ma sens – ma sens”, można powiedzieć za św. janem pawłem ii23. 
Oczywiście, przesłanie hymnu jest także wyraźnie napominające: rzeczywistość 
znajduje sens tylko i wyłącznie w chrystusie; realizuje się w ramach określone-
go uprzednio zamysłu bożego, który konkretnie przeżył i wypełnił w sobie sam 
chrystus, a popada się w pustkę, gdy następuje oddalenie się od tego zamysłu. 
takie jest znaczenie prymatu chrystusa dla człowieka, o którym mówi św. paweł 
i za którym postępuje kościół.

22.  Por. G. Iammarone, L’uomo immagine di Dio. Antropologia e cristologia, Roma 1989, s. 81-111.
23.  Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, w: K. Wojtyła – Jan Paweł II, Poezje zebrane, Tryptyk rzymski, Kraków 

2003, s. 285.
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narzuca się tutaj jeszcze jedna uwaga. w świetle hymnu to nie krzyż dał chry-
stusowi prymat nad wszystkimi rzeczami, ale jego bycie „obrazem boga niewi-
dzialnego”, zrodzonym przed wszelkim stworzeniem. O wszystkim decyduje to, 
że jest On synem bożym, że On jest „przed wszystkim i wszystko w nim ma 
istnienie” (1, 17). pierwszorzędne znaczenie posiada fakt, że jezus chrystus jest 
prawdziwym synem bożym, „współistotnym Ojcu”24. to przekonanie decyduje 
o wszystkim w odniesieniu do jezusa chrystusa i do rozumienia jego roli w dzie-
le zbawienia i  wypełnienia się wszystkiego w  bogu dzięki jego pośrednictwu. 
krzyż nie tworzy prymatu chrystusa, ale wyraża historycznie i kosmicznie to, 
kim On jest, a tym samym stanowi dla człowieka propozycję rozumienia w jego 
świetle siebie samego. pokazuje on, w jaki sposób syn boży, który stał się czło-
wiekiem, wypełnił swoją funkcję „pierworodnego”: na krzyżu pojednał w sobie 
wszystkie rzeczy, a przed człowiekiem otworzył pewną drogę zbawienia.

5. królewskość jezusa w aPokaliPsie

w księdze apokalipsy św. jana, w nawiązaniu do jego ewangelii, temat królew-
skości boga i chrystusa jest na pewno tematem podstawowym. te dwa typy kró-
lewskości pozostają w ścisłym związku i wzajemnej zależności. bardzo wyjątkowe 
znaczenie dla tego tematu ma następujący tekst z apokalipsy: „potem ujrzałem 
niebo otwarte: a oto – biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i praw-
dziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele 
diademów na jego głowie. ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. 
Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano: słowo boga. a woj-
ska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach – wszyscy odziani 
w biały, czysty bisior. a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: 
On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu 
wszechmogącego boga. a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: król 
królów i pan panów” (19, 11–16)25.

chrystus został tutaj ukazany jako osobowa moc boża, której nikt nie może się 
przeciwstawić. trzy obrazy: „ostrego miecza”, „rózgi żelaznej” i „wina zapalczy-
wego gniewu bożego” wskazują, że przychodzi On, aby sądzić. nie jest już dziec-
kiem, które musi uciekać przed smokiem (12, 5), ale jest walecznym rycerzem, 
który ostatecznie pokonuje starodawnego smoka. w czasie swojego pierwszego 
przyjścia przeszedł drogą krzyżową, ale w  czasie drugiego przyjścia przejdzie 
drogą tryumfu, zwycięstwa i  chwały. dwie drogi nie są jednak sobie przeciw-
stawione. drugie przyjście ukaże to, co w czasie pierwszego pozostawało jeszcze 

24.  Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, tłum. W. Szymona („Opera omnia”, t. VI/2), 
Lublin 2015, s. 760-775.

25.  Por. M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład 
z oryginału, komentarz („Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament”, XII), Częstochowa 2006,  
s. 351-357.
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niemal skrajnie zakryte. chodzi więc zawsze o zwycięstwo związane nierozdziel-
nie z krzyżem, jak na to wskazuje obraz „szaty we krwi skąpanej”. w wizji proro-
ka izajasza, do którego tekst odsyła (por. iz 63, 3), jest to krew nieprzyjaciół, ale 
w wizji apokalipsy jest to niewątpliwie krew chrystusa, dokonująca wybawienia.

jezus chrystus jest „królem królów” i „panem panów” – nie jest cezarem rzym-
skim, któremu nadawano ten tytuł, ale to On jest prawdziwym i jedynym panem, 
któremu wszystko jest poddane26. jest to pierwsze przeciwstawienie, które przycho-
dzi na myśl, gdy czytamy ten tekst. jest jednak jeszcze drugie, które należy tutaj za-
uważyć. wobec piłata jezus stwierdził, że jest królem (j 18, 37) i został wyśmiany, 
a na wyszydzenie odziano go w szatę królewską. teraz jezus w sposób ewidentny 
jawi się jako król z całym splendorem i blaskiem, który mu przysługuje.

temat królewskości w  apokalipsie zasługuje jeszcze na to, by sformułować 
kilka uwag, do których skłania cała ta wyjątkowo oświecająca księga nowe-
go testamentu. już w  wielkiej wizji wprowadzającej w  czwartym rozdziale 
apokalipsy wyłania się bardzo ważny obraz, zawierający mocne przesłanie, 
a mianowicie wszyscy znajdują się w postawie adoracji przed tronem bożym, 
gotowi do słuchania i do okazania posłuszeństwa. Św. jan zamierza od razu 
podkreślić w  swoim wykładzie jedyne i  absolutne panowanie boga, które 
uznają wszyscy sprawiedliwi, a wraz z nimi całe stworzenie. są jednak także 
ludzie, którzy wolą wznosić trony innym władcom. na pewno odzwierciedla 
się w  tej wizji polemika z  pogańskim kultem cesarza. apokalipsa podkreśla 
nieustannie, że tylko prawdziwy bóg może być adorowany – tylko i wyłącz-
nie On jest tego godzien: „godzien jesteś, panie i boże nasz, odebrać chwałę, 
i cześć, i moc, bo ty stworzyłeś wszystko, a z twojej woli istniało to i zostało 
stworzone” (4, 11). tylko bóg jest godzien takiej czci, a nie ludzie. On jedynie 
jest Deus adorandus.

uwagi teologiczno-polemiczne, ironiczne, a także połączone z poważnymi groźbami 
(„biada”), wypowiadane przeciw możnym, którzy każą budować sobie wyniosłe tro-
ny, uważają się za podobnych do boga, a nawet równych mu, były już obecne w wy-
powiedziach proroków. na wschodzie niebezpieczeństwo pomieszania boga i wład-
ców, a nawet dokonania ich utożsamienia, było stale obecne, gdyż deifikacja władcy 
była dla tamtejszej mentalności niemal czymś naturalnym27. podobne zjawisko mia-
ło miejsce także w cesarstwie rzymskim. prorocy izraelscy byli świadomi niebezpie-
czeństwa „idolatrii władzy” także w izraelu28, dlatego z naciskiem demaskowali fałsz 
takiego stawiania sprawy, uznając ten typ idolatrii za grzech ciężki, w którym wyraża 
się ludzka przewrotność i wrogość względem jedynego boga. kierowali się w tym 

26.  Niekiedy nadawano Chrystusowi także tytuł „cesarza”, ale szybko o tego odstąpiono, uważając ten tytuł 
za zbyt polityczny i zbytnio nadający władzy Chrystusa wymiar polityczny. Por. E. Peterson, Theologi-
sche Traktate („Ausgewählte Schriften”, t. 1), Würzburg 1994, s. 83-92.

27.  Por. A. J. Heschel, Prorocy, tłum. A. Gorzkowski, Kraków 2014, s. 759-762.
28.  Por. tamże, s. 277-285.
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demaskowaniu idolatrii władzy zasadą teologiczną, która została bardzo trafnie sfor-
mułowana: „gdzie indziej król był bóstwem, w izraelu bóg był królem”29.

Święty jan w  apokalipsie nawiązuje do tej polemiki prorockiej i  odnosi ją do 
sytuacji, z którą bezpośrednio styka się pierwotny kościół, czyli do bałwochwal-
czego kultu cesarza. nie tylko podejmuje on polemikę, ale odkrywa w lekturze 
starego testamentu, że prorocy uczynili z dziejów swojej walki o nienaruszalny 
prymat boga fakt stały o pierwszorzędnym znaczeniu, w związku z czym odnosi 
tę profetyczną postawę do siebie i do kościoła. właściwie jest to podstawowy 
temat całej apokalipsy i  jeden z  kluczowych elementów jej przesłania. pycha 
człowieka i jego bałwochwalstwo są zwycięskie jedynie pozornie. nad dziejami 
panuje tylko i wyłącznie bóg, który wypowie nad nimi ostatnie słowo swojego 
nieodwołalnego sądu. jest to panowanie, które stoi na antypodach panowania 
babilonu, tyru i rzymu – nie jest ono naznaczonym pychą dążeniem, by wznieść 
się do góry, ale ruchem, który zstępuje w dół, z nieba do serca dziejów i w sto-
sunku do nich się urzeczywistnia. taka jest głęboka różnica zachodząca między 
tronem bożym i  tronem ludzkim. drugi tron wyraża wolę, która bezpodstaw-
nie się wynosi, aby panować arbitralnie i podporządkować innych własnym in-
teresom. pierwszy tron wyraża wolę tego, kto zniża się do człowieka, aby okazać 
mu miłość i go zbawić. w centrum tego ruchu niepodzielnie znajduje się krzyż 
chrystusa, najbliższy ludziom znak jego najwyższej władzy.

6. niektóre PersPektywy sPołeczne

wypowiedzi nowotestamentowe dotyczące królewskości jezusa chrystusa na-
leżą do centralnego przesłania chrystologii i  soteriologii oraz prezentują tak 
wielkie bogactwo treściowe, że musi dziwić, iż w naszych czasach nie poświęca 
się temu zagadnieniu większej uwagi. po okresie renesansu zagadnienia królew-
skości chrystusa na przełomie XiX i XX wieku, którego zwieńczeniem stała się 
encyklika Quas primas papieża piusa Xi (z 11 Xii 1925 r.), po ii soborze wa-
tykańskim – nawet jeśli niewątpliwie można w  nim znaleźć bogate nauczanie 
na temat królewskiej misji chrystusa oraz na temat uczestniczenia w niej przez 
ochrzczonych – niestety zeszło ono na margines poszukiwań teologicznych30. 
Odradzanie się tego zagadnienia w różnych nurtach pobożnościowych i katoli- 
cko-społecznych na pewno zasługuje na zauważenie oraz na spojrzenie na to zja-
wisko jako na „znak czasu”, który domaga się wnikliwej analizy oraz ukierunko-
wania teologicznego. w takiej perspektywie należy widzieć także formułowane 
dzisiaj propozycje dostrzeżenia „społecznego” wymiaru królowania chrystusa, 

29.  E. Jacob, Theology of the Old Testament, New York 1958, s. 238-239.
30.  Por. D. Menozzi, Rinnovamento dottrinale e storiografia: gli studi storici sulla regalità sociale di Cri-

sto, w: I grandi problemi della storiografia civile e religiosa (Atti dell’XI Convegno di studio dell’Asso-
ciazione italiana dei Professori di Storia della Chiesa, 2-5 settembre 1997), red. G. Martin, U. Dovere, 
Roma 1999, s. 263-298.
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które starają się w nim znaleźć inspiracje dla kształtowania postawy społecznej 
chrześcijan oraz formowania w odniesieniu do chrystusa społecznego wymiaru 
życia chrześcijańskiego.

   zaprezentowane wyżej panoramiczne spojrzenie na królewskość chrystusa, 
którą ukazują wypowiedzi nowotestamentowe, na pewno potwierdza, że jest 
uzasadnione pytanie o społeczny wymiar jego królowania. spojrzenie na po-
szczególne wypowiedzi na temat królowania chrystusa dość łatwo pokazu-
je ich odniesienia społeczne, a nawet polityczne. jak zaznaczono, wynika to 
z  faktu, że pojęcie królowania posiada wymiar relacyjny, a  więc zawsze ma 
odniesienie do społeczności. skoro chrystus jest królem, jak jednoznacznie 
potwierdza nowy testament, to ma ten tytuł odniesienie także do tych, któ-
rzy wierzą w niego i w oparciu o  tę wiarę uczestniczą w życiu społecznym. 
Oznacza to przede wszystkim, że nie jest kompetencją kościoła ani wierzących 
ogłaszanie chrystusa królem, ponieważ jest nim od wieczności i na wiecz-
ność, ale podstawową sprawą pozostaje, w jaki sposób uznać jego królewskość, 
wprowadzić ją do życia chrześcijańskiego i nią się inspirować. wydaje się więc, 
że należałoby zdecydowanie pogłębić w duchu ii soboru watykańskiego za-
gadnienie uczestniczenia w królewskiej misji chrystusa zarówno całego ko-
ścioła, jak i poszczególnych wierzących. zagadnienie to jest obecne również 
w nauczaniu papieży posoborowych.

   zasadnicza perspektywa uwzględniania królewskości chrystusa w życiu chrze-
ścijańskim, która wyłania się z nowego testamentu, mówi przede wszystkim 
i bardzo jednoznacznie, że nie wolno na niego nakładać żadnej wizji politycz-
nej dotyczącej władzy i jej sprawowania. jego królestwo „nie jest z tego świa-
ta”, a jego królowanie jest transcendentne. Oznacza to bardzo ważne zadanie 
dbania o czystość teologiczną w wypowiedziach na ten temat oraz w propono-
wanych praktykach duchowych. Oczywiście, nie oznacza to, że należy królew-
skość chrystusa w jakiś sposób ukryć przed światem; należy ją zdecydowanie 
ukazywać w całej jej specyfice, uwzględniając wszystkie jej aspekty: jedyność, 
uniwersalizm, obecność w świecie, normatywność, majestat, wymiar sądow-
niczy, miłosierdzie, ostateczność itd. nie należy także zapominać, że należy 
ją ujmować w ścisłej relacji z koncepcją królowania boga obecną w starym 
testamencie oraz w relacji do specyfiki królestwa bożego w nauczaniu jezu-
sa. nie powinno to pozostawać bez jednoznacznego odniesienia do kościoła 
i do eklezjologii. sobór watykański ii w konstytucji Lumen gentium podkreśla, 
że kościołowi w jego ziemskiej wędrówce powinno zawsze towarzyszyć „pra-
gnienie połączenia się w chwale ze swoim królem” (lg 5, por. lg 13, 36).

   pierwszorzędne przesłanie królewskości chrystusa i  jej przymiotów domaga 
się wielkiej uwagi na to, co jest stałą pokusą wierzących, a mianowicie doko-
nywanie takiej czy innej, większej bądź mniejszej, „deifikacji” władzy świeckiej 
i polityki w ogólności. pierwsze przejawy ulegania pokusie tego typu znajduje-
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my już u Orygensa (ok. 185-254). jest bardzo znamienne – studia egzegetycz-
no-teologiczne to dobrze wykazały – że zagadnienie królewskości chrystusa, 
która w najwyższym stopniu została objawiona w kontekście jego krzyża, ściśle 
łączy się ze znaną jego wypowiedzią: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do 
cezara, a bogu to, co należy do boga” (mt 22, 21; por. mk 12,17; Łk 20, 25)31. 
kościół i teologia muszą strzec tej fundamentalnej zasady, która stoi na straży 
zarówno wolności kościoła (libertas Ecclesiae), jak i uprawnionej autonomii 
rzeczywistości politycznej. właściwe rozumienie tej zasady, której znaczenie 
trudno przecenić w każdych warunkach i wobec każdej koncepcji politycznej, 
powinno być przedmiotem szczególnej uwagi także w wypowiedziach o królo-
waniu chrystusa i w próbach jego odniesienia do współczesnej rzeczywistości 
politycznej.

   transcendentna królewskość chrystusa nie pozostaje, oczywiście, bez odnie-
sienia do rzeczywistości politycznej każdego czasu, stanowiąc wzór zarówno 
sprawowania władzy, jak i relacji do władzy ze strony wierzących. nie ulega 
wątpliwości – jak wynika zwłaszcza z ewangelii św. jana – że fundamentalne 
znaczenie w polityce, a tym samym w sprawowaniu władzy, posiada prawda. 
realnie funkcjonalny system polityczny można zbudować tylko w  oparciu 
o prawdę, która jest podstawą życia wspólnego, wzajemnego szacunku i rów-
ności, a także zrównoważonych dążeń społeczno-politycznych. tylko w opar-
ciu o prawdę można wypracować adekwatną pragmatykę polityczną. przede 
wszystkim na gruncie prawdy można tworzyć i  proponować właściwą kon-
cepcję wolności, o którą wszystkim chodzi i którą jako cel życia społecznego 
stawiają sobie współczesne demokracje. słowa chrystusa: „poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli” (j 8, 32), posiada w najwyższym stopniu nośność poli-
tyczną. przyjęcie kryterium prawdy, jako kryterium „polityki wolności” upra-
wianej przez chrześcijan, jest pierwszym praktycznym uznaniem i wyznaniem 
królewskości chrystusa oraz kryterium polityki, którą można proponować 
w życiu chrześcijańskim.

   królowanie chrystusa jest rzeczywiście królowaniem prawdy, jak mocno pod-
kreślają ewangelie oraz jak liturgicznie czyni to uroczystość jezusa chrystusa 
króla wszechświata. przyjmując takie założenie, trzeba zarazem pamiętać, że 
prawda jest możliwa tylko tam, gdzie jest pokora. bardzo sugestywny jest pod 
tym względem królewski wjazd jezusa do jerozolimy, o którym wspomnieli-
śmy omawiając ewangelię św. Łukasza. w tym wydarzeniu jezus jawi się jako 
król cichy, łagodny i pokorny. te postawy-cnoty opisują całe życie jezusa, ale 
w najwyższym stopniu odnoszą się do jego królowania, czego dowiódł w cza-
sie procesu i w czasie męki, a więc wtedy, gdy objawiał w pełni swoją królewską 
godność i specyfikę swojego królowania. Oznacza to, że nie może być odniesie-

31.  Por. J. Królikowski, Cezar i Bóg. O granicach polityki z punktu widzenia religii, „Zeszyty Historyczno
-Teologiczne” 17-18 (2011-2012) s. 256-272.
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nia do chrystusa jako króla i realnego uczestniczenia w jego królewskiej misji 
bez łagodności i pokory. Św. tomasz z akwinu podkreśla, że w „łagodności 
i pokorze” streszcza się całe nowe prawo, a więc autentyczne życie chrześcijań-
skie, gdyż przez łagodność człowiek właściwie odnosi się do innych, a przez 
pokorę – do siebie i do boga32. dlatego też nie może tych postaw zabraknąć 
w żadnej katolickiej koncepcji politycznej i w katolickim zaangażowaniu spo-
łecznym i publicznym.

warto w tym miejscu zwrócić uwagę na bardzo ciekawy artykuł jacka woronie-
ckiego Op pod znamiennym tytułem: Pokora i jej rola w stosunkach międzynaro-
dowych33. to, co autor napisał na temat stosunków międzynarodowych, może zo-
stać prawomocnie odniesione do wszystkich relacji publicznych i politycznych. 
pisał więc, że „łatwo sobie wyobrazić, jakiego ducha pokoju i zgody mogłaby ona 
[tj. pokora – j. k.] wprowadzić do stosunków między narodami i jaką rolę mo-
gliby odegrać katolicy wszystkich krajów, gdyby starali się wnieść do wszystkich 
zatargów międzynarodowych ten szczery nastrój umysłu i woli odkrywania naj-
pierw tego, co jest w przeciwnikach dobrego, zamiast zatrzymywania się najpierw 
nad złem i powiększania go jeszcze w dodatku. naraziłoby ich to nieraz na ostrą 
krytykę i w chwilach silniejszego napięcia nerwów spotkaliby się może i z zarzu-
tem zdrady lub przynajmniej osłabiania odporności i szerzenia defetyzmu. ale 
błahe byłyby to zarzuty! w ich życzliwym ustosunkowaniu się do przeciwników 
nawet wtedy, gdy twarda rzeczywistość każe z nimi walczyć o każdą piędź zie-
mi, tkwić będzie o wiele więcej mocy do wytrwania, niż w wyzwiskach i urąga-
niach, którymi faryzeusze patriotyzmu zwykli obrzucać przeciwników. Ożywieni 
tym rycerskim duchem uszanowania tego wszystkiego, co jest dobrym w prze-
ciwniku, gotowi zawsze szczerze i z radością pochylić głowę przed tymi bożymi 
pierwiastkami cnoty i mocy duchowej, które się we wszystkich narodach dadzą 
odnaleźć, katolicy całego świata mogliby się stać prawdziwym cementem zgody 
i miłości braterskiej w tym świecie, tak bardzo dziś podzielonym i rozdartym”34.

   królowanie chrystusa ponad wszelką wątpliwość jest królowaniem zwycię-
skim, ale historycznie pozostaje ono jeszcze niedopełnione, zbliżając się do 
ostatecznego tryumfu w chwili paruzji. Oznacza to między innymi, że domaga 
się ono cierpliwości, kolejnej obok pokory i łagodności kluczowej cnoty chrze-
ścijańskiej. już św. benedykt w swojej regule bardzo znamiennie podkreślił, że 
to właśnie cierpliwość jest podstawowym przymiotem królewskiej służby, do 

32.  Tomasz z Akwinu, Super Matthaeum XI, 3: „Tota enim lex nova consistit in duobus: in mansuetudine 
et humilitate. Per mansuetudinem homo ordinatur ad proximum. Unde Ps. CXXXI, v. 1: memento, 
domine, David, et omnis mansuetudinis eius. Per humilitatem ordinatur ad se, et ad Deum. Is. LXVI, 
2: super quem requiescet spiritus meus nisi super quietum et humilem? Unde humilitas facit hominem 
capacem Dei”.

33.  Por. J. Woroniecki, Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych, „Szkoła Chrystusowa” 8 (1934) 
nr 1, s. 9-29.

34.  Tamże, s. 20-21.
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której powołany jest chrześcijanin35. we współczesnym kontekście społeczno
-politycznym, pod wpływem tendencji oświeceniowych, mamy do czynienia 
z propagowaniem zsekularyzowanej wersji chrześcijańskiej cnoty cierpliwości, 
czyli tolerancji, której uznanie za postawę także chrześcijańską przypisuje się 
św. janowi pawłowi ii. Owszem, mówił on na ten temat, ale na ogół w kontek-
ście relacji międzywyznaniowych i międzyreligijnych, nie osłabiając w niczym 
wymogu prawdy i radykalizmu etycznego, jak ma na ogół miejsce w propo-
nowanych dzisiaj koncepcjach tolerancji, która ma stać się niejako osłoną dla 
tak zwanych „alternatywnych” postaw etycznych i  kulturowych36. pozostaje 
zadaniem królewskiej służby chrześcijanina w życiu społecznym opieranie się 
na cnocie cierpliwości, która pośród wielu duchowych aspektów posiada także 
ten, że chroni przed smutkiem i zniechęceniem, a to w zaangażowaniu spo-
łecznym jest sprawą fundamentalną37.

   chrystus król, jak podkreśla bardzo mocno tradycja kościelna, jest królem
-prawodawcą (Legislator)38. przypomniał o tym także papież pius Xi w ency-
klice Quas primas. to pomniejszane, niejednokrotnie pod wpływem tradycji 
luterańskiej, zagadnienie zasługiwałoby na pogłębioną uwagę. w tym miejscu 
należy zauważyć, że stawia ono dzisiaj na pierwszym miejscu problem relacji 
między prawem bożym i prawem stanowionym, a także podnosi problem re-
lacji chrześcijanina do prawa stanowionego. w tym miejscu wystarczy stwier-
dzić, że uznanie królewskości chrystusa oznacza także prymat prawa bożego 
w życiu chrześcijańskim i domaga się wyjątkowej odpowiedzialności za po-
woływanie organów prawodawczych, odgrywających szczególnie ważną rolę 
we współczesnym życiu publicznym i politycznym. Oznacza także konkretne 
zaangażowanie się w troskę o odpowiednie rozumienie prawa i zaangażowanie 
w jego obronę, gdyż chodzi w tym przypadku przede wszystkim o człowieka. 
być może w dzisiejszych warunkach jest to szczególna okazja do wyznawania 
chrystusa króla w życiu społecznym i do uczestniczenia w jego królewskiej 
godności i misji.

Święty ignacy loyola w Ćwiczeniach duchowych wkłada w usta chrystusa, wiecz-
nego króla, takie słowa: „moją wolą jest zdobyć cały świat i wszystkich nieprzy-
jaciół i w ten sposób wejść do chwały mojego Ojca. dlatego też, kto chciałby iść 
ze mną, powinien ze mną pracować, żeby idąc za mną w cierpieniu, towarzyszył 

35.  Por. E. Przywara, Umiltà, pazienza e amore. Meditazioni teologiche, Brescia 1968, s. 47-50.
36.  Por. F. Ocáriz, Delimitatión del concepto de tolerancia y su relación con el principio de libertad, 

„Scripta Theologica” 27 (1995) s. 865-883.
37.  Por. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae II-II q. 136 a. 1 ad 3.
38.  Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, kanon 21, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. 

Tekst łaciński i polski, t. 4: (1511-1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, układ i oprac. A. Baron, H. Pie-
tras, Kraków 2004, s. 314-315.
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mi także w chwale”39. słowa te wyrastają rzeczywiście z dogłębnego przemyśle-
nia przez św. ignacego królewskości chrystusa i  podjęcia konsekwentnej du-
chowej walki pod jego sztandarem. pozostają jednak te słowa przede wszystkim 
odzwierciedleniem obiektywnej prawdy nowotestamentowej, która domaga się 
uwzględnienia chrystusa króla w osobistym doświadczeniu religijnym i ducho-
wym, aby w ten sposób cierpliwie, a może nawet w cierpieniu, kształtować po-
tem także wymiar społeczny i polityczny życia ludzkiego. zdobycie świata dla 
chrystusa oznacza także zdobywanie dla niego tej sfery życia ludzkiego, mimo 
iż nie jest to zadanie proste i nie daje się wyrazić w postaci łatwych postulatów 
działaniowych. Oznacza to na pierwszym miejscu, by nie gasić zasady, którą jest 
chrystusowe „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i  łaski, królestwo 
sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja o Jezusie Chrystusie, Królu Wszech-
świata).

39.  Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, nr 95, tłum. J. Ożóg, Kraków 1996, s. 49.
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formaCja CzCiCieli ChrysTusa Króla

Formacja chrześcijańska ma bardzo wielkie znaczenie, gdyż ma na celu ukształ-
towanie w  człowieku wierzącym jak najwierniejszego podobieństwa do chry-
stusa pana. do tego zmierzają trudy wychowania, nauczania czy katechizacji. 
dzięki upodobnieniu do jezusa, wierzący staje się „nowym człowiekiem”, a jego 
osobowość jest bardzo bogata. człowieka uformowanego cechuje postępowanie 
i zachowanie zupełnie inne od proponowanego przez świat. kto formuje się nie-
ustannie, zachowuje się według wzorów podawanych przez pana, a  jego życie 
jest budowaniem na trwałym fundamencie. taki styl proponuje św. paweł kiedy 
mówi: „zapuśćcie w niego korzenie i na nim dalej się budujcie, i umacniajcie się 
w wierze, jak was nauczono” (kol 2, 7). 

przyjrzymy się najpierw samemu pojęciu „formacja”, aby ukazać konieczność 
i ważność formacji ludzkiej, jak też i duchowej.

1. semantyka Pojęć

słowo „formacja” pochodzi od łacińskiego wyrażenia forma, oznaczającego in-
tegralny obraz jakiejś istoty, która osiągnęła swoją pełnię i doskonałość1. według 
biblii i Ojców kościoła, chrystus jest formą wszystkich cnót. Osoba chrystu-
sa ożywia i scala cały proces formacyjny. On w tym procesie jest dla człowieka  

1. por. g. scarvaglieri, Formazione, w: Dizionario degli istituti di perfezione, roma 1977, s. 131. 
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wierzącego formą. jeśli człowiek jednoczy się z nim i zapuszcza w niego ko-
rzenie, jest gotów osiągnąć podobieństwo do niego. może dojść do pełni, jaką 
zamierzył wobec niego stwórca, który takiej naszej doskonałości bardzo pragnie.

słowem pochodnym do formacji jest instituere, to znaczy: budować, wznosić, 
przysposobić, pouczać, kształcić. Chodzi tutaj o wprowadzenie w poznanie i prak-
tykę jakiegoś sposobu życia poprzez żywą tradycję i konkretny przykład2. niezastą-
pionym wzorem dla dzieci są zawsze ich rodzice, którzy wzrastali w konkretnej 

kulturze, wychowywani i  pro-
wadzeni przez swoich ojców. 
to, co sami otrzymali, prze-
kazują kolejnym pokoleniom. 
dla chrześcijan podstawą bu-
dowania ich życia jest zawsze 
jezus, w  którego są wpatrzeni 
i  zasłuchani. idą jego śladami, 
duchowo wzrastają i  pomaga-
ją wzrastać innym. tradycje 
chrześcijańskie są owocem ich 
żywej wiary, którą zachowują 
w sercu i którą wyznają swoimi 
ustami i całym życiem. 

Formacja zawiera jeszcze inne 
pojęcia, takie jak: docere – uczyć 
i  docilitas – podatność na na-

ukę, formację i informację. nauczanie zaczyna się najpierw w domu rodzinnym, 
a potem wspierane jest przez szkołę. nie może ograniczać się tylko do przekazy-
wania samej wiedzy, ale powinno być połączone z nauczaniem prawdziwej mą-
drości życiowej. dzięki tej mądrości, człowiek będzie mógł dokonywać dojrza-
łych wyborów. jeśli jesteśmy podatni na przekazywane przez nauczycieli treści, to 
one staną się drogowskazami na całe nasze pielgrzymowanie.

chrześcijańska definicja formacji podkreśla przenikanie się wzajemnie trzech 
terminów: wychowanie, formowanie i kierownictwo. a zatem prawdziwe wycho-
wanie zmierza do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej ostatecznego celu, 
a równocześnie dla dobra społeczności, której człowiek jest członkiem i w któ-
rej obowiązkach gdy dorośnie będzie brał udział3. z kolei formowanie (formare) 
oznacza: ukształtować, uformować, modelować, organizować. w ogólnym zna-
czeniu formacja jest synonimem wychowania, którego zadaniem jest wyzwala-

2.  j. gogola, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej, w: Formacja zakonna, t. 1, red. j. gogola, kraków 
1995, s. 10. 

3.  sobór watykański ii, dekret o wychowaniu chrześcijańskim Gravisimum educationis, nr 1.

66



D z i ś  i  j u t r o  D z i e ł a  i n t r o n i z a c j i

nie możliwości, doprowadzenie do swobody działania. Formacja nadaje kształt 
temu, co jeszcze jest zdezorganizowane. wobec tego pojęcie wychowania jest 
wcześniejsze od formacji, której zadaniem jest:

a) przygotowanie kogoś do jakiejś funkcji,

b) pomoc w nabyciu jakiejś dyspozycji, cnoty, ideału doskonałości czy celu życia.

wielką pomocą w wychowaniu jest kierownictwo duchowe, które polega na pro-
wadzeniu po drogach duchowych i nauczaniu życia według zasad ducha. kie-
rownik duchowy ukazuje kierunek drogi, przestrzega przed niebezpieczeństwa-
mi, kontroluje marsz. 

potrzebujemy ciągłej formacji, by stawać się podobnym do naszego pana i króla 
jezusa chrystusa. wyraz „chrystus” jest greckim odpowiednikiem słowa „me-
sjasz”, czyli „pomazaniec”. izrael, naród wybrany przez boga, żył poprzez wszyst-
kie pokolenia oczekiwaniem na spełnienie obietnicy mesjasza, na którego przyj-
ście został przygotowany poprzez dzieje przymierza. mesjasz, czyli „pomazaniec” 
posłany przez boga, miał stanowić o wypełnieniu powołania ludu przymierza, 
któremu bóg przez Objawienie pozwalał poznać prawdę o sobie, o swych zbaw-
czych zamierzeniach. Św. mateusz ewangelista kończy rodowód jezusa następu-
jącym słowami: „jakub był ojcem józefa, męża maryi, z której narodził się jezus, 
zwany chrystusem” (mt 1, 16). nazwanie jezusa imieniem „chrystus” świadczy 
o tym, że apostołowie i kościół pierwotny uznali w nim tego, w którym urze-
czywistniły się zamierzenia boga przymierza. piotr powie „niech więc cały dom 
izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego jezusa, którego wyście ukrzyżo-
wali, uczynił bóg i panem, i mesjaszem” (dz 2, 36).

przez chrzest zapoczątkowane zostało w nas nowe życie, które ukierunkowane 
jest na ciągły wzrost. celem tego wzrastania – według św. pawła – jest osiągnięcie 
duchowych wyżyn, „aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego po-
znania syna bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni 
chrystusa” (ef 4, 13). Łaska boża jest zawsze na pierwszym miejscu w dziele na-
szego uświęcenia, ale bardzo ważne jest również zaangażowanie elementu ludz-
kiego. pan bóg chce, byśmy mocno stąpali po ziemi, ale spoglądali także w niebo, 
do którego zdążamy droga wiary. żyjemy w świecie, ale nie postępujemy według 
norm tego świata, tylko według zasad ewangelicznych. czynimy tak dlatego, aby 
naśladować naszego pana w sposób jak najdoskonalszy i osiągnąć podobieństwo 
do niego. wymaga to potrzeby nieustannej formacji ludzkiej i duchowej. 

2. formacja ludzka

zakłada ona obowiązek kształtowania pełnego człowieczeństwa. działanie łaski 
idzie zawsze w parze ze wzrostem dojrzałości ludzkiej. chrześcijanin powinien 
starać się rozwijać w sobie cnoty moralne, które stają się jego ozdobą i oznaką 

67



T r z e b a ,  a b y  C h r y s T u s  K r ó l o w a ł

dojrzałości. najpierw potrzeba jednak porzucenia wad, które są przeciwień-
stwem cnoty: kto ich nie zwalcza, nie stanie się nigdy człowiekiem uformo-
wanym i dojrzałym. jeśli jest w naszym zachowaniu dużo pychy, wyniosłości, 
pogardy dla drugiego, narzucania ciągle swoich racji, to znak, że bardzo mało 
w  nas jest prawdziwego człowieczeństwa. trud zdobywania dojrzałej osobo-

wości zmierza do identyfikacji 
z  osobą jezusa chrystusa i  jest 
postępowaniem przez niego za-
proponowanym. potrzeba nam 
tutaj systematycznej medytacji 
i  kontemplacji jego życia oraz 
sposobu odnoszenia się do ludzi. 
trzeba uczyć się od niego prze-
żywania cierpienia i  realizacji 
bożych planów wobec siebie. to 
wszystko ma wpływ na kształt 
naszej dojrzałości ludzkiej.

na naszą osobowość ma wpływ 
najpierw temperament, który – ja-
ko czynnik wrodzony – jest od nas 
niezależny i  niezmienny. bardzo 
ważnym elementem kształtowa-

nia dojrzałego charakteru są również elementy nabywane w codzienności w pro-
cesie wychowania przez osobiste decyzje, relacje z bogiem i drugim człowiekiem. 
mocno wpływa na nasze życie środowisko, w którym się rodzimy i wzrastamy. 
wszystko to oddziałuje na nasze wybory moralne i decyzje dotyczące sposobu 
życia. Środowisko ludzi wierzących jest bardzo pomocne w formowaniu pełnej 
dojrzałości ludzkiej. każdy z nas jest inny, odmiennie reaguje na podawane mu 
propozycje i dlatego dojrzewanie do pełni człowieczeństwa może być szybsze lub 
wolniejsze. plony wzrostu są różne, zależnie od naszej dyspozycyjności i otwar-
tości na działanie ducha Świętego. kiedy człowiek nie pracuje nad sobą, może 
nastąpić całkowity zastój w rozwoju jego formacji ludzkiej, a nawet zatracenie 
człowieczeństwa. dla chrześcijanina ważnym czynnikiem kształtowania ludzkie-
go oblicza jest naśladowanie wzorów osobowych, zwłaszcza świętych wyniesio-
nych na ołtarze. przez współpracę z łaską bożą osiągnęli oni pełnię człowieczeń-
stwa. na pierwszym miejscu wpatrujemy się w maryję – matkę naszego pana. 
Ona najpełniej potrafiła współpracować ze stwórcą, otworzyć się na jego dary 
boże i owocnie je zagospodarować. 

wszystkie wysiłki związane z formacją powinny być ukierunkowane na osiągnię-
cie przez każdego z nas pełni człowieczeństwa i życia chrześcijańskiego w łasce 
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i miłości. zadaniem tak rozumianej formacji jest umiejętne przysposobienie do 
otwarcia się na dobro, piękno i prawdę. jej celem zaś jest ukształtowanie pełnej 
ludzkiej osobowości na wzór chrystusa-człowieka. w  ten sposób stajemy się 
dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z jezusem chrystusem 
– naszym Odkupicielem. całość formacji zmierza do przekształcenia swojego 
życia na jego wzór. 

człowiek, którego życie inspirowane jest miłością, realizuje się w bezintereso-
wnym darze z samego siebie – jak często podkreślał św. jan paweł ii. istotnym 
warunkiem pojętej w ten sposób realizacji samego siebie jest spotkanie z miło-
ścią chrystusa, która „staje się w jakiś sposób naszą miłością” (pdV 43). jedynie 
przy takim nastawieniu można osiągnąć pełną dojrzałość osobową obejmującą 
całego człowieka, czyli zarówno sferę duchową, psychiczną, uczuciową, jak też 
fizyczną. dojrzałość ludzka jest podstawowym wymogiem życia chrześcijańskie-
go. stanowi ona bowiem mocny fundament w rozwoju nadprzyrodzonym, a więc 
naszej łączności z bogiem. 

psychologowie i teologowie duchowości sporo mówią o dojrzałości ludzkiej. Oj-
ciec marian zawada, karmelita podaje sześć następujących kryteriów dojrzałej 
osobowości: 

1.  Rozszerzony sens własnego „ja”. człowiek ma szeroki punkt widzenia, buduje 
wyraźnie swoją tożsamość, szuka prawdy i wciela ją stale w życie. jest otwarty 
na dobro płynące z zewnątrz i od ludzi; 

2.  Poznanie i akceptacja siebie. człowiek dojrzały realnie ocenia siebie, zna swoje 
mocne i słabe strony, jak również swoje ograniczenia, potrafi akceptować stan 
rzeczy. nie boi się zmienić swoich przekonań, jeśli zauważa, że dotychczasowe 
były błędne. to pozwala być twórczym i unikać iluzji;

3.  Dojrzałość uczuciowa. polega na tym, że umysł ma przewagę nad uczuciami. 
człowiek potrafi radzić sobie wtedy z mocnymi uczuciami, ma zaufanie do sie-
bie i do innych ludzi, akceptuje rzeczywistość. swoje przekonania wypowiada 
odważnie;

4.  Serdeczny i głęboki stosunek do innych. człowiek posiada zdolność do zgod-
nego życia w społeczności ludzkiej. nawiązuje głębokie więzi, ale ma zdrowy 
dystans do opinii tego świata. potrafi kochać i chce być kochanym, jest otwarty 
na wartości płynące od innych; 

5.  Obiektywność i  odpowiedzialność w  świecie. człowiek dojrzały przyjmuje 
prawdę, a odrzuca fałsz, potrafi budować właściwą hierarchię wartości. nie 
kieruje się uprzedzeniami czy stereotypami. potrafi zachować swoją niezależ-
ność w środowisku i odważnie bronić swoich racji w społeczeństwie plurali-
stycznym;
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6.  Integracja życia. zakłada wypracowanie własnych ideałów, odkrycie istotnej 
drogi życiowej, wybranie modelu budowania życia rodzinnego czy religijnego. 
człowiek umie wybrać najważniejsze wartości i na nich układać swoje życie4. 

Ogólnie zwykło się uważać za dojrzałego takiego człowieka, który zrealizował swe 
powołanie. innymi słowy, to ktoś, kto zdobył łatwość działania w sposób wolny. 
zintegrował swe rozwinięte ludzkie możliwości dzięki zdobywanym cnotom. 
zdobył łatwą i  stałą samokontrolę uczuciową przy pomocy zintegrowania sił 
emotywnych, które winny być na usługach postępowania rozumnego. ceni 
on życie wspólnotowe, ponieważ jest gotowy na dar z  siebie dla innych. ze 
stałością i pogodą ducha angażuje się w pracę zawodową. ujawnia umiejętność 
postępowania według własnego sumienia. potrafi w  sposób wolny zgłębiać 
i badać własne doświadczenia oraz przekształcać wydarzenia tak, aby stały się 
owocne w przyszłości. człowiek dojrzały to ten, który doprowadził do należytego 
stopnia rozwoju wszystkie swe możliwości.

3. formacja duchowa

w parze z formacją ludzką powinna iść zawsze formacja duchowa. człowiek 
duchowy to ten, który żyje według zasad ducha, dzięki czemu wydaje zawsze 
dobre owoce. O takim człowieku św. paweł powie, że w  jego życiu „owocem 
ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie” (gal 5, 22-23). te owoce świadczą nie tylko o naszym 
wysiłku, ale przede wszystkim o przemieniającej mocy działającego w nas du-
cha Świętego. to On czyni nas duchowo pięknymi, a to z naszej strony jest od-
powiedzią na pragnienia boże wyrażone przez psalmistę: „król pragnie twego 
piękna, On twoim panem, oddaj mu pokłon” (ps 45, 12). apostoł narodów 
miał głębokie przekonanie, że duchowe piękno jest możliwe do osiągnięcia, ale 
wiąże się zawsze z wewnętrzną przemianą człowieka. w życiu ziemskim jeste-
śmy stale wzywani do stawania się nowymi ludźmi, którzy troszczą się o po-
dobieństwo do boga. „jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić 
będziemy obraz człowieka niebieskiego” (1 kor 15, 49). te słowa są ważne dla 
człowieka wierzącego, który zdaje sobie sprawę z konieczności przemiany na 
lepsze. wierzy on, że jezus ma moc go przemienić, pokazać nowy sposób życia 
i poprowadzić do pełni szczęścia. zupełnie inaczej myśli „człowiek ziemski”: 
jest bardzo daleko od pana boga i obojętny na jego głos wzywający do prze-
miany. żyje tylko po ziemsku, uważa sprawy doczesne za najważniejsze, a jego 
pragnieniem jest upodobnienie się do współczesnych idoli i lansowanych przez 
nich poglądów. Światowy styl życia jest natomiast obcy dla tych, którzy formują 
się duchowo. Św. bonawentura, który utożsamiał duchowość z  pobożnością, 

4.  por. m. zawada, Dojrzałość osobowa w  formacji zakonnej, w: Formacja duchowa t. 3, red. j. gogola, 
kraków 1997, s. 91.
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powie że dojrzała pobożność (= duchowość) charakteryzuje się konkretnymi 
postawami: 1) oddaniem się bogu, 2) przemianą w chrystusie przez współcier-
pienie z nim, 3) solidarnym zwróceniem się do bliźniego, 4) przywróceniem 
pierwotnego stanu niewinności przez powszechne pojednanie z wszystkim i ze 
wszystkimi5. jeżeli oddamy się całkowicie naszemu stwórcy i będziemy goto-
wi pełnić jego wolę, On upodobni nas do swojego syna. będziemy otwarci na 
drugiego człowieka i  jego potrzeby tak jak sam jezus. stajemy się odbiciem 
miłości boga, najściślej się z nim jednoczymy i do niego upodobniamy. bezin-
teresowna miłość, ukierunkowana na boga i bliźniego, jest szczytem formacji 
duchowej. konkretne objawy takiej miłości w codzienności są znakami naszej 
pogłębionej duchowości, która swe źródło ma w ścisłym zjednoczeniu z chry-
stusem panem.

droga duchowego rozwoju wiedzie przez sakramenty święte. chrzest stał się do 
nich bramą i pan zaprasza, abyśmy z nich systematycznie i obficie czerpali. miej-
scem formacji sumienia jest zawsze sakrament pokuty, poprzez który jednoczymy 
się na nowo z bogiem, od którego oddaliliśmy się przez grzechy. One obciążają 
sumienia wszystkich i każdy z nas je popełnia. sam jezus bardzo wyraźnie przy-
pomniał o tym faryzeuszom, którzy chcieli ukamienować kobietę pochwyconą 
na cudzołóstwie: „jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem” (j 8, 8). pan chce, abyśmy grzech nasz najpierw rozpoznali, przyznali 
się do niego, a potem wyznali. wymaga to jednak pokory, na wzór św. pawła, który 
siebie samego uważał za największego z grzeszników (por. 1 tm 1, 15). w liście 
do rzymian daje wykładnię o grzechu i poucza, że wszedł on na świat z powodu 
nieposłuszeństwa pierwszego człowieka. jego konsekwencje dotykają każdego 
i dlatego wszyscy stajemy się grzesznikami (por. rz 5, 19). 

jesteśmy cieleśni, stąd często górę biorą pożądania zmysłowe, prowadzące do 
upadku, sprzeciwienia się bożej woli i  zerwania więzi ze stwórcą. „dążność 
ciała wroga jest bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu bożemu, ani 
nawet nie jest do tego zdolna” (rz 8, 7). dla apostoła grzech jest zatem niepo-
słuszeństwem człowieka wobec boga i  odrzuceniem jego nakazów. ich prze-
kroczenie jawi się pozornie jako akt wyzwolenia i szczęścia, ale sprowadza na 
nas duchową śmierć i niewolę, z której sami nie jesteśmy w stanie się wyzwolić. 
dokonać tego może tylko chrystus, który umarł za grzeszników: On przywra-
ca nam życie i daje łaskę bożego przebaczenia (por. rz 5, 16). ten dar bożego 
miłosierdzia otrzymujemy w kościele przez posługę kapłanów, bo to oni otrzy-
mali misję odpuszczania grzechów. Św. paweł z mocą podkreśla, że bóg „po-
jednał nas z sobą przez chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 kor 5, 18). 
w momencie rozesłania apostołów, jezus dał tę władzę swojemu kościołowi. 
wyznajemy grzechy, a od kapłana słyszymy, że zostały nam one przebaczone. 

5. Św. bonawentura, Opera omnia, Quaracchi 1882-1902, t. Viii, s. 526.
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Odchodzimy od kratek konfesjonału jako ludzie wolni i przyjaciele boga, głę-
boko odnowieni wewnętrznie. 

eucharystia jest pamiątką paschy chrystusa, aktualizacją i  ofiarowaniem sa-
kramentalnym jego jedynej ofiary w liturgii kościoła (por. kkk 1362). jest też 
ucztą paschalną, którą pan przygotowuje dla nas i do której zaprasza wszyst-
kich swoich czcicieli, by budować jedną rodzinę. On daje nam swoje ciało, któ-
re wydał za nas na krzyżu, poi nas krwią, która wylał za wielu na odpuszczenie 
grzechów. jednoczy nas nie tylko z sobą, ale też z Ojcem i duchem Świętym. 
w komunii św. wchodzimy w zażyłość z całą trójcą Świętą, stajemy się miesz-
kaniem boga. skutkiem tej jedności jest nowa wartość codziennych spraw, ży-
cie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca 
łączą się bowiem z  życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i  pracą 
chrystusa. przez zjednoczenie z nim, stajemy się jego przyjaciółmi, a przystę-
pując do stołu pańskiego z innymi wiernymi, tworzymy wspólnotę braterską. 
wspólny posiłek eucharystyczny jest obrazem naszego zespolenia, jedności 
i wzajemnej miłości. jest wezwaniem do porzucenia jakichkolwiek podziałów, 
niezgody czy nienawiści. w  formacji czcicieli chrystusa króla nie może za-
braknąć naszego bycia razem na eucharystii, by w ten sposób budować wspól-
notę ludzi wiary.

eucharystia jest piękną szkołą kształtowania w sobie gotowości do ofiarnej służby. 
razem z jezusem uczymy się składać siebie w ofierze Ojcu, a do tego zachęca nas 
gorąco św. paweł: „proszę was, bracia, przez miłosierdzie boże, abyście dali ciała 
swoje na ofiarę żywą, świętą, bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby 
bożej” (rz 12, 1). jest to wezwanie do duchowej służby, przez którą wyrażamy cią-
głą gotowość postępowania zgodnego z bożymi przykazaniami. składamy w darze 
wszystko, co nas stanowi, a więc także i nasze ciała, samych siebie. apostoł chce 
nam powiedzieć, że uczestniczymy w kapłaństwie powszechnym całego ludu bo-
żego, który składa bogu ofiary. dając siebie, dajemy najcenniejszy dar, który staje 
się zawsze przyjemny panu. ta ofiara jest „żywa, święta i przyjemna”, gdyż jest skła-
dana przez osoby żywe, uświęcające się i dokładające starań, aby ich życie podobało 
się stwórcy. życie boże pulsuje w nas od momentu chrztu dzięki działaniu ducha 
Świętego, który w nas mieszka, dlatego wyrażamy świadomą zgodę na obecność 
boga w naszej codzienności; dajemy mu pierwszeństwo we wszystkich podejmo-
wanych decyzjach. staramy się o świętość, bo przecież należymy do tego, który 
jest trzykroć Święty. On ożywia nas swoją łaską, umacnia obficie darami i hojnie 
błogosławi. dzięki temu możemy oddawać mu w pełni chwałę, a nasze życie staje 
się nieustanną liturgią. już stary testament wzywał do takiej formy kultu, która jest 
zawsze miła panu bogu (por. Oz 6, 6). nas, należących do chrystusa króla, zawsze 
powinna cechować postawa ofiarnej służby. 

w formacji duchowej czcicieli chrystusa króla nie może zabraknąć nigdy po-
chylenia się nad słowem bożym. Ono jest podstawą poznania boga i jego oblicza, 
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fundamentem teologicznych rozważań o osobie jezusa chrystusa. Ono również 
leży u podstaw nauczania całego kościoła odnośnie do wszystkich prawd wiary. 
Św. paweł powie, że „wszelkie pismo od boga natchnione jest i pożyteczne do na-
uczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości  
– aby człowiek boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czy-
nu” (2 tm 3, 16–17). medytacja słowa prowadzi do odrywania prawdy, którą 
kierujemy się w  życiu codziennym. to słowo kształtuje nasze postawy mo-
ralne i etyczne, oświeca codzienne wybory, staje się ostatecznym miernikiem 
oceny rzeczywistości. człowiek ocenia w  świetle słowa bożego wszystko to, 
co mówi świat. zadaje sobie pytanie: czy tak mówi bóg, czy jest to zgodne 
z jego wolą? Oczywiście zakłada to głęboką wiarę, która rodzi się z zasłucha-
nia w głos pana: „wiara rodzi się ze słyszenia, a tym, co się słyszy, jest słowo 
chrystusa” (rz 10, 17). słowo boże powinno więc formować nasze sumienia, 
sposób zachowania czy mówienia. powinno być rozważane na modlitwie, bo 
tylko wtedy rodzi się mocna odpowiedź na głos pana. trzymając się mocno 
słowa, unikniemy niebezpieczeństwa zwodniczych ideologii i uchronimy się 
przez błędami. trzeba jednak interpretować dobrą nowinę zawsze w łączno-
ści z pasterzami kościoła, bo wtedy będziemy trwali mocno przy zdrowej na-
uce i przekazywali ją innym. 

nie można pominąć w formacji duchowej i intelektualnej oficjalnego nauczania 
magisterium kościoła. przez chrzest należymy do kościoła i budujemy komu-
nię z naszymi braćmi i siostrami. przynależymy do ludu będącego w drodze, 
którego formacja opiera się na ścisłej komunii z ciałem mistycznym. encykliki 
papieskie i dokumenty kongregacji nauki wiary winny stawać się naszą lek-
turą. znajdziemy w nich jasne spojrzenie dogmatyczne na konkretne tematy 
i zagadnienia. idziemy wtedy razem z całą wspólnotą wierzących drogami jed-
ności i jednomyślności. kto słucha kościoła, słucha samego chrystusa (por. Łk 
10, 16), który jest żywy pośród swojego ludu. kościół ma za zadanie wskazywać 
wszystkim ludziom drogę do zbawienia, a  wierzącym – poprzez sakramenty 
– udzielać życia chrystusowego i wspomagać ich ustawiczną opieką, aby mo-
gli osiągnąć pełnię tego życia i doskonałość swojej osoby. kościół w wypełnie-
niu tego obowiązku kładzie szczególny nacisk na katechizację. Ona oświeca 
i  wzmacnia wiarę, karmi życie wedle ducha chrystusowego, doprowadza do 
świadomego i czynnego uczestnictwa w misterium liturgicznym oraz pobudza 
do działalności apostolskiej. celem katechezy jest doprowadzenie do zażyłości 
z bogiem, do przylgnięcia i bezgranicznego zaufania chrystusowi, do myślenia 
jego kategoriami i czynienia tego, co On. prowadzi do odważnego wyznania, że 
„ jezus jest panem (rz 10, 9). katecheza jest zakorzeniona w liturgii, a zarazem 
przygotowuje i podprowadza do uczestnictwa w niej. zakorzenia też w życiu 
sakramentalnym i ufnej modlitwy. pobudza do działalności apostolsko-misyj-
nej i ekumenicznej.
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4. nowy człowiek

czciciele chrystusa króla powinni dużą wagę przykładać do formacji ludzkiej 
i duchowej. pragnieniem naszym jest bowiem prawdziwe upodobnienie do na-
szego pana, promieniowanie jego miłością. wtedy stać się możemy „nowym 
człowiekiem”, którego pragnie mieć chrystus król. taki ideał winien być bardzo 
bliski każdemu chrześcijaninowi. 

Święty paweł w  swoich listach ukazuje ideał człowieka kochającego boga, lu-
dzi, siebie i świat. wzywa on każdego wierzącego do „przyoblekania człowieka 
nowego, stworzonego według boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości"  
(ef 4, 24). niejako powtarza za księgą kapłańską wezwanie boga: „bądźcie świę-
tymi, bo ja jestem święty” (kpł 19, 2). jest to echo ewangelicznych słów chrystu-
sa o doskonałości: „bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski” (mt 5, 48). nowy człowiek potrafi inaczej spoglądać na problem cier-
pienia i  ofiary, które oczyszczają go i  czynią podobnym do boskiego mistrza. 
chrystus wzywa uczniów do pójścia drogą krzyża i naśladowania go we wszyst-
kim (mt 16, 24), a szczególnie w posłuszeństwie woli Ojca (Łk 22, 42).

słuchając zachęt naszego pana, jak również św. pawła, możemy powiedzieć,  
że „nowego człowieka” charakteryzuje: 

   życie duchem ewangelicznym, 
   pragnienie jak najgłębszego zjednoczenia z bogiem, 
   zachowywanie przykazań i odkrywanie w nich głębokiej mądrości i du-

chowego sensu,
   zdolność do przebaczania i miłości nieprzyjaciół,
   wielki szacunek do drugiego człowieka,
   otwartość na innych, szczera pobożność i gotowość do ofiar,
   osobiste świadectwo.

taki człowiek jest wolny od przywiązań do rzeczy materialnych, ma zaufanie do 
boga w codziennych troskach i kłopotach, jest szczery i powściągliwy w słowach, 
wytrwały w realizowaniu woli boga. stara się o budowanie swojego chrześcijań-
skiego życia na skale, dzięki czemu może przetrwać wszelkie burze i przeciwności.

jezus, uznawany i przyjmowany jako Formator, uczy nas życia pełnego wyma-
gań i ofiar. kiedy przyjmujemy jego wymagania, wtedy dojrzewamy i stajemy się 
zdolnymi do dawania siebie. jesteśmy podobni do niego i w nim osiągamy całą 
pełnię. pragnienia naszego pana stają się naszymi pragnieniami, jego wola – na-
szą wolą. kiedy każdego dnia potrafimy mówić bogu nasze „tak”, wtedy okazuje-
my się ludźmi dojrzale uformowanymi.
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sala obrad
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wywiady    dla Telewizji Trwam i radia maryja
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dysKusja panelowa
– ObrOna prawa bOżegO a kOnstytucja rzeczypOspOlitej pOlskiej

moderator: abp. andrzej dzięga
uczestnicy: dr hab. marek dobrowolski (kul), dr hab. krzysztof wroczyński (kul),  
adwokat jerzy kwaśniewski (instytut Ordo iuris), dr hab. aleksander stępkowski (prof. uw),
minister anna surówka-pasek (kancelaria prezydenta rp)
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homilia – pOdczs mszy Św. w bazylice 
                                      miŁOsierdzia bOżegO, 18 Xi 2017 r.

dzisiejsze teksty liturgii słowa wskazują drogę życiową każdemu wierzącemu, 
również nam – czcicielom chrystusa króla i pana. wzywają bowiem do przyję-
cia konkretnej postawy wobec boga i drugiego człowieka. 

po pierwsze, słowo boże wzywa nas, abyśmy byli ludźmi modlitwy, którzy na 
wzór wdowy z dzisiejszej ewangelii przyzywają pomocy pana. stawać powinni-
śmy do modlitwy z przekonaniem, że nie odmówi On naszym prośbom i będzie 
przychodził z pomocą w najtrudniejszych nawet sprawach. bóg przecież udziela 
nieustannego wsparcia tym, którzy są jego wybranymi, umiłowanymi, a takimi 
On nas nazywa. pukamy do jego drzwi, a nasze modlitewne wołanie jest pełne 
wielkiej ufności w to, że Ojciec nie zamknie przed nami swojego serca. jest woła-
niem ludzi wiary, którzy opierają całe swoje życie na chrystusie, przyjmując go 
jako swojego pana i króla.

po drugie, mimo trudności i pokus ze strony świata, na nim chcemy budować 
codzienność. w przeciwieństwie do sędziego, który „boga się nie bał i z ludźmi 
się nie liczył” (Łk 18, 2), my – uczniowie i czciciele jezusa – nie wstydzimy się 
przyznać, że boimy się boga i  liczymy się z  ludźmi. nasza bojaźń nie jest jed-
nak nigdy bojaźnią niewolników, którzy z przymusu wypełniają rozkazy swojego 
pana, bo obawiają się kary. bojaźń dzieci bożych jest obawą, aby nie sprawić  
jakiegokolwiek smutku temu, który tak bardzo nas kocha i chce nas ustrzec przed 
jakimkolwiek złem. dlatego na drogach pielgrzymowania trzymamy mocno  

bp stanisŁaw jamrOzek
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jezusa za rękę i trzymamy się mocno słowa życia, aby nie popaść w niewolę. po-
zwalamy, aby pan nas prowadził i poddajemy się chętnie jego rozkazom. wiemy, 

że przestrzeganie jego słów czyni nas nowymi 
ludźmi, coraz bardziej podobnymi do mistrza. 

chcemy wyznać z głębokim przekonaniem, razem 
z mędrcem z dzisiejszego pierwszego czytania, że 
słowo wcielone – jezus chrystus przemienił na-
sze życie, uczynił je sensownym i  ukierunkowa-
nym w stronę szczęścia. noc paschalna uratowała 
nas od zguby, bo wtedy „całe stworzenie zostało 
przekształcone w  swej naturze, powolne twoim 
rozkazom, by dzieci twe zachować bez szkody”. 
słowo boga dotknęło naszych serc, wyzwoliło nas 
z niewoli, stając się światłem i oparciem. wierzy-
my w to, nawet kiedy przychodzą chwile ciemnej 
nocy, że pan znowu przyjdzie i napełni nasze dusze 
swoją światłością. zapaleni tym światłem, chcemy 
je nieść ludom całej ziemi, aby mogły być wyrwa-

ne z burzliwej głębiny, stanąć na suchej ziemi i znaleźć się w ramionach Ojca. Opo-
wiadamy o cudach, które stały się naszym udziałem, a największym z cudów była 
przemiana naszego serca, nowe spojrzenie na świat i otaczającą nas rzeczywistość. 

dzisiaj przyzywamy panowania jezusa chrystusa i wyznajemy z przekonaniem, 
że „trzeba, aby On królował”. prosimy, aby On królował nie tylko w naszych ser-
cach, ale też w sercach naszych braci i sióstr. wiemy, że kiedy tak się stanie, wtedy 
wspólnymi siłami potrafimy uczynić świat lepszym i  piękniejszym. pokażemy 
w ten sposób, że miłość boga dodaje nam skrzydeł i ufności w lepsze jutro. Od-
kryliśmy miłość tego, który „pierwszy nas umiłował” (1 j 4, 19), przyjmujemy 
ją, a potem dzielimy się nią z każdym spotkanym człowiekiem. czując się kocha-
nymi i kochając, realizujemy przykazania boże i  chcemy nieść ważne przesła-
nie. chcemy powiedzieć, że dla każdego, kto kocha, przykazania nie są trudne. 
Odkrywamy, że one nie ograniczają naszej wolności, ale uczą, jak z niej dobrze 
korzystać, stając się czytelnymi drogowskazami w drodze do nieba. pragniemy 
przestrzegać w całej pełni nakazów pana i okazywać mu posłuszeństwo w każdej 
sytuacji. przykład znajdujemy w naszym panu jezusie chrystusie, posłusznym aż 
do śmierci i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 8). wpatrując się w niego odrywa-
my, że posłuszeństwo bogu prowadzi do wywyższenia. 

pragniemy, ale też dokładamy starań, aby podporządkować chrystusowi kró-
lowi wszystko: życie osobiste, rodzinne, zawodowe. chcemy wnosić zasady od 
niego przyjęte do życia społecznego. ewangelia stanowi podstawowy funda-
ment zasad, którymi się kierujemy. realizując ją, pragniemy tak upodobnić się 
do pana, aby osiągnąć ideał nakreślony przez św. pawła, który mówi: „żyję już 
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nie ja, ale żyje we mnie chrystus” (ga 2, 20). zasiewamy ziarno słowa z wielkim 
zaufaniem w to, że wyda ono dobre plony. nie bierzemy wzoru z tego świata, lecz 
przemieniamy się przez odnawianie umysłu, starając się rozpoznawać, jaka jest 
wola boża: co jest dobre, co bogu przyjemne i co doskonałe – jak zachęca nas 
apostoł narodów w liście do rzymian (por. rz 12, 2). jako chrystusowi rycerze, 
pragniemy opowiadać się zawsze po stronie dobra, nie szukając przyjemności dla 
siebie, ale starając się pytać, co miłe jest bogu. wiemy, że największym pragnie-
niem stwórcy jest nasze uświęcenie, dążenie do doskonałości. dlatego walczymy 
ze słabościami i grzechami, mając świadomość, że tylko pod sztandarami króla 
jesteśmy w stanie je pokonać. 

człowiek, którego królem jest chrystus, żyje uczciwie, nie oszukuje, ani nie 
krzywdzi innych. szanuje godność drugiego człowieka, bo wie, że on także jest 
dzieckiem wielkiego króla. dlatego mocno będzie bronić życia od poczęcia, aż 
do naturalnej śmierci i chcemy, aby także prawo stanowione stawało zawsze po 
stronie najsłabszych. przyjmujemy taką postawę dlatego, że miłowania życia 
uczymy się od miłośnika życia – sa-
mego boga. rozważamy jego słowo 
w  sercu i  ono staje się ostatecznym 
punktem odniesienia w  podejmo-
waniu naszych codziennych decyzji 
i wyborów. nie idziemy na kompro-
mis ze złem, ani nie przyklaskujemy 
ludziom, którzy źle czynią. 

razem z psalmistą pragniemy głośno 
wyznać: „szczycimy się twoim świę-
tym imieniem” (ps 105, 3) – panie 
nasz i królu!
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adoraCja najświęTszeGo saKramenTu
bazylika miŁOsierdzia bOżegO, 18 Xi 2017 r.

msza święTa
bazylika miŁOsierdzia bOżegO, 18 Xi 2017 r.



naboŻeńsTwo przywołania 
duCha święTeGo
 sanktuarium ŚwiętegO jana pawŁa ii,  
kraków-Łagiewniki, 19 Xi 2017 r.

pieśń na wejście:  
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza – 3 zwrotki

celebrans:  
pozdrowienie i słowo wprowadzenia

dokonany przed rokiem, tu w krakowie-Łagiewnikach, Jubileuszowy Akt przyję-
cia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zainicjował dzieło i wzywa nas do podjęcia 
dzieła wywyższenia jezusa we wszelkich wymiarach naszego życia osobistego, 
rodzinnego, zawodowego i społecznego. Obchodząc rocznicę jego proklamacji, 
trzeba sobie najpierw uświadomić powagę i wielkość zaciągniętego wówczas zo-
bowiązania, że ślub złożony przed bogiem to coś bardzo poważnego i zobowią-
zującego. trzeba podjąć wynikające z niego wielkie zadanie ożywienia osobistej 
więzi z jezusem, która jest u podstaw jego królowania w naszym życiu, a także 
trud pracy apostolskiej, aby jego królestwo rozszerzało się pośród nas. 

Oczywiście, wszystko trzeba zaczynać od ugiętych kolan, czyli od modlitwy – 
jak mówił św. jan paweł ii, od kontemplacji oblicza jezusa, zwłaszcza oblicza 
jezusa ukrzyżowanego, cierpiącego. dlatego w drodze do sanktuarium bożego 

bp andrzej czaja
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miłosierdzia, zanim odnowimy Jubileuszowy Akt, podejmiemy rozważanie drogi 
krzyżowej jezusa. 

najpierw jednak, wszyscy razem, w jedności wielkiej, chcemy z ufnością zwrócić się 
do boga i przywoływać bożego ducha. lekcja z historii jest nader czytelna. Św. jan 
paweł ii, widząc na placu zwycięstwa w warszawie naszą bezradność, gdy nie po-
trafiliśmy przezwyciężyć komunizmu zniewalającego naszą Ojczyznę i nasz naród, 
wołał głośno do boga. wielu z nas pamięta to przejmujące wołanie: „niech zstąpi 
duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. jeden zawołał, z taką jednak mocą 
wiary i ufności, że duch Święty zstąpił i wyzwolił nie tylko nas. padł także mur wro-
gości u sąsiada. i dziś, wszyscy razem, w jedności wielkiej, tu w sanktuarium św. jana 
pawła ii, wraz z nim, wołajmy do boga i przywołujmy ducha Świętego, bo bez jego 
pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, iż jezus jest panem (por. 1kor 12,3). prośmy 
go, aby otworzył nas na jezusa, by pomógł nam go stale przyjmować i nim żyć, pod-
dając się jego prawu i władzy, byśmy naszemu królowi i panu potrafili z oddaniem 
i wiernie służyć, na jego chwałę żyć i nim się z innymi dzielić. 

niech wybrzmią słowa sekwencji z uroczystości zesłania ducha Świętego.

pieśń:  
Przyjdź o Duchu Święty i spuść z nieba wzięty – wszystkie zwrotki

celebrans:  
wypowiada słowa modlitwy z liturgii wschodniej:
Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, 
Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz. 
Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco życia – 
Przyjdź i zamieszkaj w nas. 
Oczyść nas od wszelkiej zmazy, 
I zbaw nas, o Dobry. Amen.

komentator:
wysłuchajmy słów proroctwa joela o  powszechnym wylaniu ducha na 
wszelkie ciało. realizuje się ono stale na naszych oczach. jesteśmy świad-
kami wielorakiego działania ducha Świętego w kościele, w świecie i w każ-
dym z nas. niech ten fakt realizacji obietnicy bożej ośmieli nas do pełnego 
radości przywoływania ducha Świętego i  niech nasze wołanie przenika 
świadomość, że „dla boga nie ma nic niemożliwego”. po kolejnych werse-
tach psalmu wołajmy z radością: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

CzyTanie z KsięGi proroKa joela (3,1-5)

psalm 104, 1.24.29-31.34 (z wigilii zesłania ducha Świętego)
refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
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modlitwa

celebrans: 
Panie wysłuchaj modlitwy nasze. 
Odp.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

celebrans: 
Módlmy się. Przybądź Duchu Święty, który wszystkie narody w jedności wia-
ry zgromadziłeś, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej 
racz w nich zapalić, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od 
wszelkiego zła nas chroniła. Który, wraz z Ojcem i Synem, żyjesz i królujesz 
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

komentator: 
teraz wsłuchajmy się w słowa katechezy św. jana pawła ii o siedmiu darach 
ducha Świętego. dary te stały się naszym udziałem w dniu bierzmowania. je-
steśmy więc napełnieni pełnią darów ducha Świętego. chcemy się na nie na 
nowo otworzyć, aby nas ożywiły, zdynamizowały życie boże w nas i rozpaliły 
zapał ewangelizacyjnego zaangażowania. na wezwanie: „Effata. Otwórz się”, 
będziemy odpowiadać: „spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!”

lektor pierwszy:
 „Istnieje przede wszystkim DAr MąDrości, poprzez który Duch Święty oświeca 
rozum, pozwalając mu poznać «najwyższe prawdy» Objawienia i życia duchowego 
i kształtując w nim zdrowy i prawidłowy sąd na temat spraw wiary oraz chrześci-
jańskich zasad postępowania”. 

drugi lektor: 
Effata. Otwórz się! 

wszyscy: 
spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!

 DAr rozuMu oznacza „dar szczególnej przenikliwości, udzielonej przez Ducha 
i pozwalającej rozumieć całą głębię i wzniosłość słowa Bożego”.

drugi lektor: 
Effata. Otwórz się! 

wszyscy: 
spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!
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 „Przez DAr rADy Duch Święty udziela człowiekowi nadprzyrodzonej zdolno-
ści kierowania własnym życiem, gdy musi on dokonać czegoś trudnego lub podjąć 
ważną decyzję, a także zdolności rządzenia i kierowania innymi”. 

drugi lektor: 
Effata. Otwórz się! 

wszyscy: 
spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!

„Przez DAr MęstwA Duch Święty umacnia wolę i sprawia, że człowiek gotów jest czyn-
nie i wytrwale stawiać czoła nawet największym przeciwnościom i cierpieniom, szczegól-
nie w przypadku męczeństwa: męczeństwa krwi, ale także serca, choroby, słabości”. 

drugi lektor: 
Effata. Otwórz się! 

wszyscy: 
spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!

DAr uMieJętności, zwany także Darem Wiedzy to „nadprzyrodzona zdol-
ność dostrzegania we wszechświecie treści objawionych i dokładnego ich ujmowa-
nia, a także odróżniania rzeczywistości Boskiej od materialnej”. 

drugi lektor: 
Effata. Otwórz się! 

wszyscy: 
spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!

„Przez DAr Pobożności Duch Święty kieruje serce człowieka ku Bogu, budząc 
w  nim uczucia, myśli i  modlitwy, które wyrażają postawę synostwa wobec Ojca 
objawionego przez Chrystusa. Sprawia, że człowiek przyjmuje i  przyswaja sobie 
tajemnicę «Boga z nami», zwłaszcza poprzez zjednoczenie z Chrystusem, słowem 
Wcielonym, przez synowską więź z Błogosławioną Dziewicą Maryją, przez obco-
wanie z aniołami i świętymi w niebie i przez więź z Kościołem”. 

drugi lektor: 
Effata. Otwórz się! 
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wszyscy: 
spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!

„Przez DAr boJAźni bożeJ Duch Święty budzi w chrześcijańskiej duszy głęboki sza-
cunek dla prawa Bożego i płynących zeń zasad chrześcijańskiego postępowania, uwalnia 
ją od pokusy «bojaźni niewolniczej» i wzbogaca pełną miłości «bojaźnią synowską». 

drugi lektor: 
Effata. Otwórz się! 

wszyscy: 
spraw duchu Święty, by owocował w nas twój dar!

modlitwa

celebrans: 
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś 
te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij 
na nich Ducha Świętego Parakleta, niech obudzi w nich ducha mądrości i ro-
zumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich 
duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

alleluja (z wigilii zesłania ducha Świętego)
Przyjdź Duchu Święty, 
Napełnij serca Twoich wiernych
i zapal w nich ogień Twojej miłości.

ewanGelia wedłuG św. jana (7, 37-39)

alleluja (powtórzenie i błogosławieństwo ewangeliarzem)
Przyjdź Duchu Święty, 
Napełnij serca Twoich wiernych
i zapal w nich ogień Twojej miłości.

celebrans: 
odmawia modlitwę z syryjskiej liturgii pięćdziesiątnicy:

Chwała Ci, Panie Mocny, Duchu Pocieszycielu, szczodry Dawco przebogatych 
darów. Jesteś równy Ojcu i Synowi. Do Ciebie należy wielkość i suwerenność. [...] 
Ty jesteś światłością i nosicielem światła. Ty jesteś dobrocią i źródłem wszelkiej 
dobroci. Jesteś Duchem, który kształtuje proroków, udoskonala apostołów. Ty 
dajesz zwycięstwo męczennikom i siłę wyznawcom. Ty sprawiasz, że nieuczeni 
stają się mędrcami. Ty kierujesz tymi, którzy błądzą. Ty pocieszasz smutnych 
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i umacniasz słabych. Ty opatrujesz rannych, podnosisz upadłych, dajesz odwa-
gę małodusznym. Ty uspokajasz porywczych, zmiękczasz serca twarde, umac-
niasz wiernych i strzeżesz wierzących. Dlatego błagamy Cię, Duchu Paraklecie, 
zstąp do świątyń naszych serc, jak zstąpiłeś do Wieczernika tajemnic. Ożyw 
nas swymi dobroczynnymi i boskimi darami, rozpal nasze serca ogniem swojej 
miłości. Obdarz nas wieczną mądrością. Niech Twoje promieniejące światło 
oczyści nasze serca. Wówczas znać Cię będziemy wiedzą prawdziwą, Tobie bo-
wiem jedynie przysługuje wszechwładztwo wraz z Ojcem i Synem. I prowadź 
nas, abyśmy sławili Cię jak należy i cześć Ci oddawali w czystości, miłości i bo-
jaźni, wraz z Ojcem, od którego pochodzisz, i wraz z Synem, od którego wszyst-
ko otrzymujesz, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

pieśń na zakończenie
O Stworzycielu, Duchu przyjdź – wszystkie zwrotki
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droGa KrzyŻowa
 sanktuarium ŚwiętegO jana pawŁa ii  
– bazylika miŁOsierdzia bOżegO 
kraków-Łagiewniki, 19 Xi 2017 r.

 na podstawie rozważań kard. j. ratzingera do drogi krzyżowej  
w koloseum 25 marca 2005 r.

wprowadzenie

przez rozważanie drogi krzyżowej można wejść w głęboką, duchową komunię 
z jezusem. Odkrywamy boga jakże „bogatego w miłosierdzie” (por. ef 2,4), który 
dzieli cierpienia ludzi, którego miłość nie jest obojętna i daleka, ale zstępuje po-
śród nas, aż do śmierci na krzyżu (por. Flp 2,8). bóg, który dzieli nasze cierpienia, 
bóg, który stał się człowiekiem, aby nieść nasz krzyż, chce przemienić nasze ka-
mienne serce i wzywa nas, byśmy dzielili cierpienia innych ludzi. chce dać nam 
«serce cielesne», które nie będzie obojętne wobec cierpienia bliźnich, ale da się 
poruszyć; serce z „wyobraźnią miłosierdzia”.

słowami: «ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na 
tym świecie, zachowa je na życie wieczne», jezus podpowiada nam jak mamy 
drogę krzyżową odprawiać, jak nią kroczyć. ukazuje ją jako drogę wyrzeczenia 
się siebie, czyli drogę prawdziwej miłości. na tej drodze jezus nas poprzedza i tej 
drogi nas uczy. dlatego wstąpmy teraz na drogę pańską! idźmy za nim z ufno-
ścią, że pomoże nam odmienić nasze serca, że pomoże nam ukształtować żywą 
więź z nim i miłość wzajemną między nami.

towarzyszyć nam będą słowa papieża-seniora benedykta XVi, które zawarł 
w  swoim rozważaniu drogi krzyżowej, przygotowanym na wielki piątek,  
25 marca 2005 roku. wsłuchiwał się w nie św. jan paweł ii. można powiedzieć, 
że przygotowały go na jego godzinę przejścia do pana, która się dokonała w wi-
gilię niedzieli miłosierdzia bożego. pamiętamy dobrze ten wielki piątek. Św. jan 
paweł ii, nie mogąc już brać udziału w drodze krzyżowej w koloseum, łączył 
się duchowo ze wszystkimi uczestnikami nabożeństwa, za pośrednictwem tele-
wizji, w swojej prywatnej kaplicy. i głęboko wyryty jest w naszych sercach ten 
szczególny moment, gdy przy czternastej stacji, wziął krzyż w swoje ręce i ob-
jął go, przytulił do siebie. niech wspomnienie tej chwili na nowo przemówi te-
raz do nas, niech nas pobudzi do głębokiego przeżycia tej drogi męki pańskiej  
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i  pozwoli wniknąć w  ducha modlitwy benedykta XVi, której motywem prze-
wodnim są słowa jezusa wypowiedziane w niedzielę palmową – bezpośrednio 
po jego wjeździe do jerozolimy: «jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w  ziemię nie 
obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity» (j 12, 24).

modliTwa wsTępna

w imię Ojca i syna, i ducha Świętego. amen.

panie jezu chryste, dla nas zgodziłeś się na los ziarna pszenicy, które pada w zie-
mię i obumiera, by wydać plon obfity (por. j 12, 24). zachęcasz nas, byśmy szli 
za tobą tą drogą, mówiąc: «ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne» (j 12, 25).

my jednak jesteśmy przywiązani do naszego życia. nie chcemy z niego zrezygno-
wać, ale zachować je w całości dla siebie. chcemy je mieć, nie ofiarować.

ty jednak nas poprzedzasz i pokazujesz, że możemy ocalić nasze życie, jeśli je 
ofiarujemy. pozwalając nam towarzyszyć ci na drodze krzyżowej chcesz popro-
wadzić nas drogą ziarna pszenicy, drogą, której owocność sięga wieczności.

krzyż – ofiara z nas samych – bardzo nam ciąży. jednak na twą drogę krzyżo-
wą zabrałeś także mój krzyż. i nie uczyniłeś tego kiedyś, w przeszłości, bowiem 
twoja miłość i moje życie są sobie współczesne. dźwigasz go dzisiaj ze mną i dla 
mnie i w przedziwny sposób pragniesz, bym i ja teraz, jak niegdyś szymon z cy-
reny, niósł z tobą twój krzyż, a towarzysząc ci, razem z tobą służył odkupieniu 
świata.

wesprzyj mnie, by moja droga krzyżowa nie była jedynie przelotnym wzrusze-
niem. pomóż nam, byśmy towarzyszyli ci nie tylko szlachetnymi myślami, lecz 
szli twoją drogą sercem, i więcej: konkretnymi uczynkami codziennego życia. 
dopomóż każdemu z  nas, by wszedł na drogę krzyża całym sobą i  na zawsze 
pozostał na twej drodze.

uwolnij nas od lęku przed krzyżem, od strachu przed szyderstwem innych, od 
obawy, że życie może się nam wymknąć, jeśli nie będziemy brali wszystkiego, 
co niesie. pomóż nam demaskować pokusy, które łudzą obietnicami życia, lecz 
w końcu zostawiają w nas pustkę i rozczarowanie. pomóż nam nie przywłaszczać 
sobie życia, ale je dawać.

pomóż nam, byśmy idąc z tobą drogą pszenicznego ziarna, znaleźli w «trace-
niu życia» drogę miłości, drogę, która prawdziwie daje życie, życie w obfitości  
(por. j 10, 10).
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sTaCja pierwsza – jezus na śmierć sKazany

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. mateusza (27, 22-23. 26)

rzekł do nich piłat: «cóż więc mam uczynić z jezusem, którego nazywają mesja-
szem?» zawołali wszyscy: «na krzyż z nim!» namiestnik powiedział: «cóż wła-
ściwie złego uczynił?» lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «na krzyż z nim!» wów-
czas uwolnił im barabasza, a jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

modliTwa

panie, zostałeś skazany na śmierć, ponieważ strach przed opinią innych 
stłumił głos sumienia.
zawsze tak bywa na przestrzeni dziejów, że niewinni są krzywdzeni, ska-
zywani, zabijani.
jak często i my woleliśmy sukces zamiast prawdy, reputację zamiast spra-
wiedliwości.
umocnij w naszym życiu delikatny głos sumienia, twój głos.
spójrz na mnie, tak jak spojrzałeś na piotra po tym, jak się ciebie zaparł.
spraw, aby twoje spojrzenie przeniknęło nasze dusze i ukierunkowało życie.
tych, którzy w wielki piątek krzyczeli przeciw tobie, w dniu pięćdziesiąt-
nicy obdarzyłeś odmianą serca i nawróceniem. w ten sposób nam wszyst-
kim dałeś nadzieję.
Obdarzaj również nas, zawsze na nowo, łaską nawrócenia.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

(między kolejnymi stacjami można śpiewać stosowne pieśni)

sTaCja druGa – jezus obarCzony KrzyŻem

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. mateusza (27, 27-31)

wtedy żołnierze namiestnika zabrali jezusa ze sobą do pretorium i zgromadzili koło 
niego całą kohortę. rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. uplótł-
szy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. potem 
przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: «witaj, królu żydowski!» przy tym 
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pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. a gdy go wyszydzili, zdjęli z niego 
płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie.

modliTwa

panie, pozwoliłeś, by cię wyszydzili i znieważyli. wesprzyj nas, byśmy nie 
znaleźli się wśród tych, którzy szydzą z cierpiących i słabych. pomóż w upo-
korzonych i zepchniętych na margines rozpoznać twoje oblicze. wesprzyj 
nas, byśmy nie ulegali zniechęceniu pod wpływem kpin tego świata, gdy 
posłuszeństwo twej woli jest wyśmiewane.
dźwigałeś krzyż i wezwałeś nas do naśladowania cię na tej drodze (por. 
mt 10, 38).
pomóż nam przyjąć krzyż, nie unikać go, nie użalać się i nie pozwolić, by 
nasze serca ulegały zwątpieniu wobec trudów życia. pomóż nam, byśmy 
szli drogą miłości i, posłuszni jej wymogom, osiągnęli prawdziwą radość.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja TrzeCia – jezus upada po raz pierwszy

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z Księgi proroka izajasza (53, 4-6)

lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznali-
śmy go za skazańca, chłostanego przez boga i zdeptanego. lecz on był przebity za 
nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. spadła nań chłosta zbawienna dla nas, 
a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy 
z nas się zwrócił ku własnej drodze, a pan obarczył go winami nas wszystkich.

modliTwa

panie jezu, ciężar krzyża powalił cię na ziemię. ciężar naszego grzechu, cię-
żar naszej wyniosłości przygniata cię. lecz twój upadek nie oznacza prze-
ciwności losu, nie jest po prostu zwykłą słabością krzywdzonego człowieka. 
zechciałeś wyjść naprzeciw nam, przez naszą wyniosłość leżącym na ziemi.
pycha zrodziła myśl, że potrafimy wyprodukować człowieka, i spowodo-
wała, że ludzie stali się swoistym towarem, kupowanym i sprzedawanym, 
swego rodzaju składem materiału do naszych eksperymentów, dzięki któ-
rym mamy nadzieję sami przezwyciężyć śmierć, podczas gdy jedynie coraz 
głębiej upokarzamy godność człowieka. panie, pomóż nam, bo upadliśmy. 
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pomóż nam, byśmy odrzucili niszczącą pychę i ucząc się od ciebie pokory, 
dali się podnieść na nowo.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja CzwarTa – jezus spoTyKa maTKę swoją

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. łukasza (2, 34-35.51)

symeon zaś błogosławił ich i rzekł do maryi, matki jego: «Oto ten przeznaczony 
jest na upadek i na powstanie wielu w izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą – a twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 
a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.

modliTwa

Święta maryjo, matko pana, pozostałaś wierna, kiedy uczniowie uciekli.
podobnie jak uwierzyłaś, gdy anioł zwiastował ci rzecz niewiarygodną  
– że zostaniesz matką najwyższego – tak samo uwierzyłaś w godzinie jego 
największego poniżenia.
właśnie tak, w godzinie krzyża, w godzinie najmroczniejszej nocy świata, 
stałaś się matką wierzących, matką kościoła.
prosimy cię: naucz nas wierzyć i wesprzyj nas, by wiara stała się odważną służ-
bą i gestem miłości, która potrafi pomagać i współuczestniczyć w cierpieniu.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja piąTa –  szymon CyrenejCzyK pomaGa nieść 
KrzyŻ jezusowi

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. mateusza (27, 32; 16, 24)

wychodząc, spotkali pewnego człowieka z cyreny, imieniem szymon. tego przymu-
sili, żeby niósł krzyż jego. [a] jezus rzekł do swoich uczniów: «jeśli kto chce pójść za 
mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje».
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modliTwa

panie, szymonowi z cyreny otworzyłeś oczy i serce, obdarzając go, poprzez 
udział w dźwiganiu krzyża, łaską wiary.
pomóż nam opiekować się cierpiącym bliźnim, nawet jeśli byłoby to 
sprzeczne z naszymi planami i upodobaniami.
pomóż nam dostrzec, że możliwość dzielenia z  innymi krzyża jest łaską, 
i doświadczyć, że w ten sposób idziemy razem z tobą.
pozwól nam z radością odkryć, że właśnie poprzez uczestnictwo w twoim 
cierpieniu i cierpieniach tego świata stajemy się sługami zbawienia i w ten 
sposób możemy pomóc budować twoje ciało, kościół.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja szósTa – weroniKa oCiera Twarz jezusowi

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z Księgi proroka izajasza (53, 2-3)

nie miał on wdzięku ani też blasku, aby (...) na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się 
nam podobał. wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cier-
pieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic.

z Księgi psalmów (27 [26], 8-9)

O tobie mówi moje serce: «szukaj jego oblicza!» szukam, o panie, twojego ob-
licza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego 
sługi! ty jesteś moim wspomożeniem, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj 
mnie, boże, moje zbawienie!

modliTwa

panie, daj nam niepokój serca, które szuka twego oblicza.
chroń nas od zamroczenia serca, które widzi jedynie wierzchnią stronę 
rzeczy.
Obdarz nas szczerością i czystością, które pozwalają dostrzec twoją obec-
ność w świecie.
gdy nie stać nas na wielkie czyny, daj nam odwagę pokornej dobroci.
niech obraz twego oblicza zapisze się na trwałe w naszych sercach, byśmy 
mogli cię spotkać
i twój wizerunek ukazywać światu.
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c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja siódma – jezus upada po raz druGi

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z Księgi lamentacji (3, 1-2. 9. 16)

jam mąż, co zaznał boleści pod rózgą jego gniewu; On mnie prowadził, iść kazał 
w ciemnościach, a nie w świetle, (...) głazami zagrodził mi drogi, a ścieżki moje 
poplątał. (...) starł mi zęby na żwirze, cisnął mnie w popiół.

modliTwa

panie jezu chryste, dźwigałeś nasz ciężar i nadal nas dźwigasz.
to nasz ciężar cię przewraca. podnieś nas jednak ty, bo sami nie potrafimy 
powstać z prochu.
wyzwól nas z mocy pożądliwości. 
w miejsce serca kamiennego daj nam nowe serce z ciała, serce, które widzi. 
unicestwij moc ideologii, aby ludzie poznali, że utkane są z kłamstw.
nie dozwól, by mur materializmu stał się nieprzezwyciężalny.
spraw, abyśmy pojęli cię na nowo, byśmy trzeźwo i z uwagą zdołali stawić 
czoło siłom zła.
pomóż nam dostrzegać wewnętrzne i  zewnętrzne potrzeby innych oraz 
przychodzić im z pomocą. 
podźwignij nas, byśmy mogli podźwignąć innych.
daj nam nadzieję pośród tej wielkiej ciemności, abyśmy mogli nieść tę na-
dzieję światu.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja ósma – jezus spoTyKa KobieTy jerozolimsKie, 
KTóre płaCzą nad nim

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. łukasza (23, 28-31)

lecz jezus zwrócił się do nich i  rzekł: «córki jerozolimskie, nie płaczcie nade 
mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, 

104



D z i ś  i  j u t r o  D z i e ł a  i n t r o n i z a c j i

kiedy mówić będą: ‚szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które 
nie karmiły’. wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas! i do pagórków: przy-
kryjcie nas! bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?».

modliTwa

panie, do płaczących kobiet mówiłeś o pokucie, o dniu sądu, kiedy stanie-
my przed twym obliczem, obliczem sędziego świata.
wzywasz nas, byśmy przestali się uspokajać banalizując zło, by móc żyć po 
staremu.
pokazujesz nam, jak poważna spoczywa na nas odpowiedzialność, i ostrzegasz, 
że na sądzie możemy zostać uznani za winnych, a nasze życie za bezowocne.
spraw, byśmy nie poprzestali na towarzyszeniu ci w drodze, ofiarując jedy-
nie słowa współczucia.
nawróć nas i daj nam nowe życie; nie pozwól, byśmy na końcu tkwili jak 
suche drzewo, lecz spraw, byśmy stali się w  tobie żywymi latoroślami, 
prawdziwym krzewem winnym, i  byśmy wydali owoc na życie wieczne 
(por. j 15, 1–10).

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja dziewiąTa – jezus upada po raz TrzeCi

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z Księgi lamentacji (3, 27-32)

dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości. niech siedzi samotny w mil-
czeniu, gdy On na niego je włożył. niech usta zanurzy w prochu! a może jest jeszcze 
nadzieja? bijącemu niech nadstawi policzek, niechaj nasyci się hańbą! bo nie jest zamia-
rem pana odtrącić na wieki. gdy udręczył, znów się lituje w dobroci swej niezmiernej.

modliTwa

panie, tak często twój kościół przypomina tonącą łódź, łódź, która nabiera 
wody ze wszystkich stron. także na twoim polu widzimy więcej kąkolu 
niż zboża. przeraża nas brud na szacie i obliczu twego kościoła. ale to my 
sami je zbrukaliśmy!
to my zdradzamy cię za każdym razem, po wszystkich wielkich słowach 
i szumnych gestach. zmiłuj się nad twoim kościołem: także w nim adam 
ciągle na nowo upada.
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naszym upadkiem powalamy cię na ziemię.
a szatan śmieje się szyderczo z nadzieją, że nie zdołasz podnieść się więcej 
z tego upadku.
liczy, że powalony upadkiem twego kościoła, będziesz leżał na ziemi, po-
konany.
ty jednak podniesiesz się. podniosłeś się, zmartwychwstałeś i możesz po-
dźwignąć także nas.
zbawiaj i uświęcaj twój kościół. zbawiaj i uświęcaj nas wszystkich.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja dziesiąTa – jezus z szaT obnaŻony

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. mateusza (27, 33-36)

gdy przyszli na miejsce zwane golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić 
wino zaprawione goryczą. skosztował, ale nie chciał pić. gdy go ukrzyżowali, 
rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. i siedząc tam, pilnowali go.

modliTwa

panie jezu, zostałeś obnażony ze swych szat, wyszydzony, wykluczony ze spo-
łeczności.
wziąłeś na siebie hańbę adama, uzdrawiając go.
wziąłeś na siebie cierpienia i potrzeby ubogich, wygnańców świata.
ale właśnie w ten sposób wypełniasz słowo proroków.
właśnie w ten sposób nadajesz znaczenie temu, co wydaje się pozbawione 
znaczenia.
właśnie w ten sposób pozwalasz nam uznać, że w rękach Ojca jesteś ty, 
my i świat.
Obdarz nas głębokim szacunkiem dla człowieka we wszystkich fazach jego 
istnienia i we wszystkich sytuacjach, w których go spotykamy.
daj nam szatę utkaną ze światłości twojej łaski.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.
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sTaCja jedenasTa – jezus przybiTy do KrzyŻa

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. mateusza (27, 37-42)

a nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: «to jest jezus, król ży-
dowski». wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej stronie. ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i po-
trząsali głowami, mówiąc: «ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudo-
wujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś synem bożym, zejdź z krzyża!» podobnie 
arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: «innych 
wybawiał, siebie nie może wybawić. jest królem izraela: niechże teraz zejdzie 
z krzyża, a uwierzymy w niego».

modliTwa

panie jezu chryste, pozwoliłeś się przybić do krzyża, godząc się na straszli-
we okrucieństwo tego bólu, zrujnowanie twego ciała i twej godności.
dałeś się przybić, cierpiałeś nie szukając ucieczki ani kompromisów.
pomóż nam nie uciekać przed tym, do czego jesteśmy wezwani.
pomóż nam związać się ściśle z tobą.
pozwól nam zdemaskować tę fałszywą wolność, która chce nas oddalić od 
ciebie.
pomóż nam przyjąć twą «związaną» wolność i  odnaleźć w  ścisłej więzi 
z tobą prawdziwą wolność. 

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja dwunasTa – jezus umiera na KrzyŻu

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. jana (19, 19-20)

wypisał też piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. a było napisane: «jezus 
nazarejczyk, król żydowski». napis ten czytało wielu żydów, ponieważ miejsce, 
gdzie ukrzyżowano jezusa, było blisko miasta. a było napisane w języku hebraj-
skim, łacińskim i greckim.
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z ewangelii według św. mateusza (27, 45-50)

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około 
godziny dziewiątej jezus zawołał donośnym głosem: «eli, eli, lema sabachtha-
ni?», to znaczy: «boże mój, boże mój, czemuś mnie opuścił?» słysząc to, niektó-
rzy ze stojących tam mówili: «On eliasza woła». zaraz też jeden z nich pobiegł 
i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. lecz 
inni mówili: «zostaw! popatrzymy, czy nadejdzie eliasz, aby go wybawić». a je-
zus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 

modliTwa

panie jezu chryste, w godzinie twojej śmierci słońce się zaćmiło.
wciąż na nowo jesteś przybijany do krzyża.
właśnie w tej godzinie dziejów przeżywamy zaciemnienie boga.
z powodu bezmiernego cierpienia i ludzkiej przewrotności oblicze boże, 
twoje oblicze, jawi się zaciemnione, nierozpoznawalne.
ale właśnie na krzyżu dałeś się rozpoznać.
dlatego, że jesteś tym, który cierpi i kocha, jesteś wywyższony.
właśnie stamtąd zatriumfowałeś.
pomóż nam rozpoznać twe oblicze w tej godzinie ciemności i zamętu.
pomóż nam wierzyć w ciebie i iść za tobą właśnie w godzinie ciemności 
i w potrzebie.
ukaż się na nowo światu w tej godzinie. spraw, by się objawiło twe zba-
wienie.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja TrzynasTa – jezus zdjęTy z KrzyŻa  
i powierzony maTCe

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. mateusza (27, 54-55)

setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy jezusie, widząc trzęsienie ziemi 
i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «prawdziwie, ten był synem bożym». 
było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. szły one za 
jezusem z galilei i usługiwały mu.
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modliTwa

panie, zstąpiłeś w ciemności śmierci.
jednak dobre ręce zabierają twe ciało i spowijają w czyste płótno (mt 27, 59).
wiara nie całkiem umarła, słońce nie całkiem zaszło. ileż razy wydaje się, 
że śpisz.
jakże łatwo my, ludzie, oddalamy się i mówimy sobie «bóg umarł».
spraw, abyśmy w godzinie ciemności uznali, że ty jednak jesteś obecny.
nie zostawiaj nas samych, gdy upadamy na duchu.
wspomagaj nas, byśmy nie zostawiali cię samego.
daj nam wierność, która nie osłabnie w zagubieniu, i miłość, abyśmy przy-
jęli cię, kiedy będziesz w największej potrzebie, na wzór twojej matki, tu-
lącej cię na nowo do swego łona.
pomóż nam, pomóż ubogim i bogatym, prostym i wykształconym, widzieć 
mimo lęków i uprzedzeń.
daj ofiarować ci nasze zdolności, serca i czas, byśmy w ten sposób przygo-
towali ogród, w którym może nastąpić zmartwychwstanie.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

sTaCja CzTernasTa – jezus złoŻony do Grobu

c.: kłaniamy ci się, panie jezu chryste, i błogosławimy tobie.
w.: żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

z ewangelii według św. mateusza (27, 59-61)

józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który 
kazał wykuć w skale. przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. 
lecz maria magdalena i druga maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

modliTwa

panie jezu chryste, w złożeniu do grobu obumierasz niczym ziarno psze-
niczne.
stałeś się obumarłym ziarnem pszenicy, które wydaje owoc w czasie, aż po 
wieczność.
z grobu po wszystkie czasy promieniuje obietnica ziarna pszenicy, a z niego 
pochodzi prawdziwa manna, chleb życia, w którym nam dajesz samego siebie.
przedwieczne słowo, przez wcielenie i śmierć, stało się słowem bliskim.
Oddajesz siebie w nasze dłonie i naszym sercom, aby twe słowo wzrastało 
w nas i przynosiło owoc.
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dajesz siebie przez śmierć ziarna pszenicy, abyśmy także my nie bali się 
stracić życia, by je odnaleźć; abyśmy także my zaufali obietnicy pszenicz-
nego ziarna.
pomóż nam coraz bardziej miłować twą eucharystyczną tajemnicę i czcząc 
ją – żyć naprawdę tobą, chlebie z nieba.
pomóż nam stawać się twą «wonią», aby w tym świecie wyczuwalne było 
twoje życie.
jak ziarno pszeniczne wyrasta z ziemi w postaci łodygi i kłosa, tak również ty 
nie mogłeś pozostać w grobie: grób jest pusty, ponieważ On, Ojciec, nie «po-
zostawił cię w Otchłani, ani twe ciało nie uległo rozkładowi (por. dz 2, 31). 
nie, ty nie uległeś rozkładowi.
zmartwychwstałeś, czyniąc miejsce dla ciała przemienionego w  sercu 
boga.
dozwól nam radować się tą nadzieją i nieść ją radośnie w świat, uczyń nas 
świadkami twego zmartwychwstania.

c.: któryś za nas cierpiał rany.
w.: jezu chryste, zmiłuj się nad nami.

słowo na śCieŻKi CodziennośCi

siostro, bracie, weź w swoją codzienność, weźmy razem (!) w kształtowanie 
prawdziwie chrześcijańskiego oblicza kościoła w polsce słowa tych, na których 
wskazałem na początku.

Oto w liście apostolskim Novo millennio ineunte (nr 15) jan paweł ii pisze: „waż-
ne jest, aby wszystko, co z bożą pomocą postanowimy, było głęboko zakorzenio-
ne w kontemplacji i modlitwie. żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która 
często staje się gorączkowa i łatwo może się przerodzić w «działanie dla działa-
nia». musimy opierać się tej pokusie i starać się najpierw «być», zanim zacznie-
my «działać». przypomnijmy tu słowa, jakimi jezus napomniał martę: «marto, 
marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego» 
(Łk 10,41-42)”.

benedykt XVi w  encyklice Deus caritas est (nr 7) wyjaśnia: „[...] człowiek nie 
może [...] zawsze tylko dawać, musi także otrzymywać. kto chce dawać miłość, 
sam musi ją otrzymać w darze. [...] musi pić wciąż na nowo z tego pierwszego, 
oryginalnego źródła – jezusa chrystusa, z którego przebitego serca wypływa mi-
łość samego boga (por. j 19, 34)”. dlatego mając to na względzie dbajmy o to, by 
miłość chrystusa przynaglała nas (por. 2 kor 5, 14). kontemplując oblicze ukrzy-
żowanego odkrywajmy jej piękno i potęgę. w miłości pana zanurzajmy swe życie. 
niech będzie naszą radością, źródłem pewnej nadziei, siłą naszego świadectwa. 
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i weźmy też z sobą na drogę słowa papieża Franciszka: „zbawienie nie zaczyna 
się od wyznania królewskości chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia 
przez które On zrealizował królestwo. kto je spełnia pokazuje, że przyjął królo-
wanie jezusa, bo w swoim sercu uczynił miejsce dla miłosierdzia boga”.

droGa KrzyŻowa
 sanktuarium ŚwiętegO jana pawŁa ii – bazylika miŁOsierdzia 
bOżegO, kraków-Łagiewniki, 19 Xi 2017 r.



T r z e b a ,  a b y  C h r y s T u s  K r ó l o w a ł



D z i ś  i  j u t r o  D z i e ł a  i n t r o n i z a c j i



euCharysTia
pOd przewOdnictwem  
ks. abpa marka jędraszewskiegO 
bazylika miŁOsierdzia bOżegO, 
19 Xi 2017 r.
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odnowienie jubileuszoweGo  
aKTu inTronizaCyjneGo



jubileuszowy aKT  
przyjęCia jezusa ChrysTusa  
za Króla i pana

nieśmiertelny królu wieków, panie jezu chryste, nasz boże i  zbawicielu! 
w roku jubileuszowym 1050-lecia chrztu polski, w roku nadzwyczajnego ju-
bileuszu miłosierdzia, oto my, polacy, stajemy przed tobą [wraz ze swymi wła-
dzami duchownymi i świeckimi], by uznać twoje panowanie, poddać się twemu 
prawu, zawierzyć i poświęcić tobie naszą Ojczyznę i cały naród.

wyznajemy wobec nieba i ziemi, że twego królowania nam potrzeba. wyznaje-
my, że ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. dlatego z pokorą 
chyląc swe czoła przed tobą, królem wszechświata, uznajemy twe panowanie 
nad polską i całym naszym narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

pragnąc uwielbić majestat twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością woła-
my: króluj nam chryste!

   w naszych sercach  – króluj nam chryste!
   w naszych rodzinach – króluj nam chryste!
   w naszych parafiach – króluj nam chryste!
   w naszych szkołach i uczelniach – króluj nam chryste!
   w środkach społecznej komunikacji – króluj nam chryste!
   w  naszych urzędach, miejscach pracy, służby i  odpoczynku – króluj 

nam chryste!
   w naszych miastach i wioskach – króluj nam chryste!
   w całym narodzie i państwie polskim – króluj nam chryste!

błogosławimy cię i dziękujemy ci panie jezu chryste:

   za niezgłębioną miłość twojego najświętszego serca  
 – chryste nasz królu, dziękujemy!

   za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym narodem zawarte 
przed wiekami – chryste nasz królu, dziękujemy!

   za macierzyńską i królewską obecność maryi w naszych dziejach  
– chryste nasz królu, dziękujemy!

   za twoje wielkie miłosierdzie okazywane nam stale  
– chryste nasz królu, dziękujemy!
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   za twą wierność mimo naszych zdrad i słabości  
– chryste nasz królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych twemu sercu przepraszamy za wszel-
kie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości 
względem ciebie i bliźnich. przepraszamy cię za narodowe grzechy społeczne, 
za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. wyrzekamy się złego ducha i wszystkich 
jego spraw.

pokornie poddajemy się twemu panowaniu i  twemu prawu. zobowiązujemy 
się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według twego 
prawa:

   przyrzekamy bronić twej świętej czci, głosić twą królewską chwałę  
–  chryste nasz królu, przyrzekamy!

   przyrzekamy pełnić twoją wolę i strzec prawości naszych sumień  
–  chryste nasz królu, przyrzekamy!

   przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie 
wychowanie dzieci – chryste nasz królu, przyrzekamy!

   przyrzekamy budować twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie 
– chryste nasz królu, przyrzekamy!

   przyrzekamy czynnie angażować się w życie kościoła i strzec jego praw 
– chryste nasz królu, przyrzekamy!

jedyny władco państw, narodów i całego stworzenia, królu królów i panie panu-
jących! zawierzamy ci państwo polskie i rządzących polską. spraw, aby wszyst-
kie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne 
z prawami twoimi.

chryste królu, z ufnością zawierzamy twemu miłosierdziu wszystko, co polskę 
stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie podążają twymi droga-
mi. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą ducha Świętego i wszystkich nas dopro-
wadź do wiecznej jedności z Ojcem.

w  imię miłości bratniej zawierzamy tobie wszystkie narody świata, a  zwłasz-
cza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. spraw, by rozpoznały 
w tobie swego prawowitego pana i króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca 
na dobrowolne poddanie się twojemu panowaniu.

panie jezu chryste, królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór naj-
świętszego serca twego.

niech twój Święty duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. niech wspiera 
nas w realizacji zobowiązań płynących z  tego narodowego aktu, chroni od zła 
i dokonuje naszego uświęcenia.
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w niepokalanym sercu maryi składamy nasze postanowienia i  zobowiązania. 
matczynej opiece królowej polski i wstawiennictwu świętych patronów naszej 
Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

króluj nam chryste! króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na 
większą chwałę przenajświętszej trójcy i dla zbawienia ludzi. spraw, aby naszą 
Ojczyznę i świat cały objęło twe królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo 
świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto polska w 1050. rocznicę swego chrztu
uroczyście uznała królowanie jezusa chrystusa.

chwała Ojcu i synowi, i duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz 
i zawsze, i na wieki wieków. amen.
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drodzy bracia i siostry!

„Kiedy bowiem będą mówić: «pokój i bezpieczeństwo»”… (1 Tes 5, 3).

Św. paweł apostoł nie mówi dokładnie, o kogo tutaj chodzi; kim są ci, którzy 
głoszą pokój i bezpieczeństwo, ale zapewne zarówno w odniesieniu do czasów 
imperium rzymskiego, jak i  nam współczesnych, możemy mówić o  zjawisku 
określanym dzisiaj słowem „narracje”. nieważne są fakty, najważniejsze jest to, 
żeby narzucić pewną opinię, która będzie powszechnie przyjmowana, opinię 
kształtowaną przez odwoływanie się do ukrytych emocji, niepokojów i lęków.

w epoce imperium rzymskiego, kiedy walki o granice toczyły się gdzieś daleko 
od centrum państwa i stolicy, powszechne było przekonanie, że oto żyjemy w cza-
sach pokoju i bezpieczeństwa. podobne przekonanie chce się także i nam dzisiaj 
narzucić: jest pokój i jest bezpieczeństwo. a przecież doskonale wiemy, że fakty 
są inne. Ojciec Święty Franciszek mówi często o tym, że żyjemy w epoce iii woj-
ny światowej, tyle tylko, że ta wojna ma inny kształt niż dotychczasowe konflikty. 
jest to wojna we fragmentach. dlaczego są tacy, którzy chcą nam narzucić prze-
konanie, że panują pokój i bezpieczeństwo? zapewne chodzi ciągle o to samo, 
o czym pisał i co bardzo mocno podkreślał św. paweł w liście do tesaloniczan: 

homilia
ks. abpa marka jędraszewskiegO,  
metrOpOlity krakOwskiegO, 19 Xi 2017 r.

ks. abp marek jędraszewski
metrOpOlita krakOwski
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żeby nas wewnętrznie uśpić. nie ma zagrożeń, nie ma powodów do niepokojów. 
zostaje człowiekowi właściwie tylko jedno: carpe diem – używać dnia, korzystać 
z wszelkich możliwych przyjemności, nie myśleć poważnie o tym, co jest teraz, 
ani o tym, co będzie jutro. za taką postawą kryje się jedno – przekonanie, że po 
śmierci nie ma nic, więc trzeba maksymalnie wykorzystać ten czas, który jeszcze 
jest. w ostatecznym horyzoncie takiego myślenia o człowieku i o świecie kryje 
się przekonanie, że nie ma boga i  nie ma nieśmiertelności, że wszystko spro-
wadza się do rzeczywistości czysto materialnej, która przyjmuje taki, a nie inny 
kształt dzisiaj, i która bezpowrotnie rozpadnie się jutro. a tymczasem i wtedy, 
kiedy działał św. paweł apostoł, jak i przez całe dzieje chrześcijaństwa, również 
dzisiaj, kościół z nieugiętą mocą głosi, iż nadejdzie dzień pański, paruzja, po-
wtórne przyjście chrystusa w chwale. wyznajemy w składzie apostolskim, że 
chrystus zmartwychwstał, a następnie zasiadł po prawicy Ojca. znaczyło to już 
dla pierwszych chrześcijan prawdę, którą wyraził św. paweł w liście do Filipian: 
„dlatego też bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszel-
kie 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).

tę wiarę w chrystusową moc i w jego przyjście w chwale wyrażamy podczas każ-
dej eucharystii, zwłaszcza wtedy, kiedy po przeistoczeniu mówimy: „chrystus 
umarł, chrystus zmartwychwstał, chrystus powróci”. tak wyznajemy, w to wie-
rzymy, o to prosimy. Ostatnie bowiem słowa apokalipsy – ostatniej księgi nowe-
go testamentu, to słowa chrystusa: „zaiste, przyjdę niebawem” (ap 22, 20). są 
to słowa, na które odpowiada wierzący człowiek: „amen, Marana tha, przyjdź, 
panie jezu” i obejmij swoim władaniem cały wszechświat! (por. ap 22, 20-21).

chrześcijanie tak wierzą i o to się modlą, ponieważ – jak pisze św. paweł w czy-
tanym dzisiaj fragmencie listu do tesaloniczan – nie są „w  ciemnościach”, 
nie są „synami nocy ani ciemności”, lecz są „synami światłości i  synami dnia”  
(por. 1 tes 5, 4-5). jesteśmy takimi, ponieważ przebywamy w błogosławionym 
kręgu tej światłości, którą jest nasz pan, jezus chrystus. On przecież powie-
dział o sobie: „ja jestem światłością świata. kto idzie za mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (j 8, 12). ponieważ jesteśmy syna-
mi światłości i synami dnia, nie pogrążamy się we śnie, ale czuwamy. czuwamy, 
oczekując przyjścia dnia pańskiego. ta trzeźwość naszych umysłów i to czuwa-
nie sprawia, że uznajemy, iż jezus chrystus jest królem wszechświata, jest panem 
dziejów i historii, jest panem naszych serc. to czuwanie i ta trzeźwość naszych 
umysłów domagają się od nas, abyśmy nie tylko modlili się słowami modlitwy 
pańskiej: „przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na zie-
mi”, ale czynili wszystko, aby to królestwo boże stawało się naszą codzienną rze-
czywistością, aby – choć jest niewidzialne – przenikało sposób naszego myślenia 
i postępowania, aby przemieniało świat. 
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drodzy siostry i bracia!

dokładnie rok temu, 19 listopada 2016 roku, zgromadziliśmy się w tej świątyni 
by dokonać „aktu przyjęcia jezusa chrystusa za króla i pana”. wypowiadało go 
tutaj ponad pięćdziesięciu polskich biskupów, kilkuset kapłanów, wiele osób kon-
sekrowanych, ponad sto tysięcy wiernych, którzy przybyli do tej świątyni i trwali 
wokół niej. wypowiedzieli go także przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych, wraz z prezydentem rzeczypospolitej polskiej.

jakże niezmiernie ważne są słowa, które rok temu zostały tu wypowiedziane i któ-
re zostały powtórzone na początku tej mszy św.: „nieśmiertelny królu wieków, 
panie jezu chryste, nasz boże i zbawicielu! […]. Oto my, polacy, stajemy przed 
tobą, […] by uznać twoje panowanie, poddać się twemu prawu, zawierzyć i po-
święcić tobie naszą Ojczyznę i cały naród. wyznajemy wobec nieba i ziemi, że 
twego królowania nam potrzeba. wyznajemy, że ty jeden masz do nas święte 
i nigdy nie wygasłe prawa. dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed tobą, królem 
wszechświata, uznajemy twe panowanie nad polską i całym naszym narodem, 
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. pragnąc uwielbić majestat twej potęgi i chwały, 
z wielką wiarą i miłością wołamy: króluj nam chryste!”. 

dzisiaj, dokładnie rok po tamtym wydarzeniu, odnowiliśmy „akt przyjęcia je-
zusa chrystusa za króla i  pana”. dokonało się to w  nowym kontekście histo-
rycznym. rok temu świętowaliśmy 1050. rocznicę chrztu polski i przeżywali-
śmy nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Obecny rok jest naznaczony wspo-
mnieniem szczególnie ważnych wydarzeń maryjnych. Oto bowiem rok 2017 jest 
czasem, kiedy obchodzimy 140. rocznicę objawień matki bożej w gietrzwałdzie 
i 100. rocznicę objawień fatimskich. w obydwu tych objawieniach pojawiły się te 
same wezwania do nawrócenia, do pokuty i do modlitwy, zwłaszcza do modlitwy 
różańcowej o pokój dla świata.

rozważając szczególnie w tym roku, jak wielkie znaczenie do różańca przywią-
zuje matka najświętsza, która widzi i wskazuje w nim ratunek dla świata przed 
wojnami, przed nienawiścią, przed utratą chrześcijańskiej tożsamości, 7 paź-
dziernika, w dniu wspomnienia matki bożej różańcowej, miała miejsce szczegól-
na pielgrzymka polaków do granic naszej ojczyzny. jednocześnie w tym samym 
dniu, w  różnych częściach polski, o  tej samej porze, gromadziły się dziesiątki 
tysięcy ludzi biorących do ręki różaniec i modlących się za polskę i za inne kraje 
w duchu tego „aktu przyjęcia jezusa chrystusa za króla i pana”, który rok temu 
został przez nas proklamowany i który teraz ponowiliśmy. pragnęliśmy pokazać, 
jak bardzo zależy nam na powrocie do chrześcijańskich korzeni, na uświadomie-
niu sobie tego, z czego wyrastamy. pragnęliśmy pokazać, że chcemy to wszystko  
– fundament naszej tożsamości – ocalić w sobie i jednocześnie powiedzieć innym, 
bratnim nam narodom europejskim, jak ważnym jest i dla nich, by to dziedzic-
two na nowo odkryły, jeżeli chcą zachować swoją tożsamość i ciągłość historycz-
ną, tak głęboko naznaczoną przez wiarę w jezusa chrystusa, króla wszechświata.
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zdając sobie sprawę właśnie z tego kontekstu, jakim jest rok 2017, w jakiejś mie-
rze rok maryjny, odczytujemy na nowo znaczenie słów „aktu przyjęcia chry-
stusa za króla i pana”. zarówno bowiem rok temu, jak i także dzisiaj mówiliśmy: 
„w niepokalanym sercu maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. 
matczynej opiece królowej polski i wstawiennictwu świętych patronów naszej 
Ojczyzny wszyscy się powierzamy”.

to, co mówiła matka najświętsza sto lat temu do dzieci fatimskich, staje się przesła-
niem, które na nowo staramy się odczytać i zrozumieć. wtedy, w lipcu 1917 ro ku, 
zapowiadała, że jeżeli świat się nie nawróci i nie zacznie pokutować, z rosji rozle-
je się na europę i świat fala ateizmu, a z nią okrutne prześladowania chrześcijan, 
biskupów i księży i że cierpienia nie ominą także Ojca Świętego. i wiemy: świat 
się nie nawrócił – mimo nadzwyczajnych znaków, które towarzyszyły objawie-
niom matki najświętszej, zwłaszcza w październiku 1917 roku. ludzie pozostali 
głusi na jej orędzie, by modlić się, pokutować i nawracać. i stało się: fala ateizmu 
rozlała się na europę i świat, fala przemocy i prześladowań tak wielkich, że – jak 
to z mocą podkreślał św. jan paweł ii – wiek XX stał się wiekiem męczenników 
i to na skalę niespotykaną w całych dotychczasowych dziejach kościoła. sam zo-
stał dotknięty cierpieniem i tylko cud sprawił, za przyczyną matki najświętszej 
Fatimskiej, że nie stracił życia na skutek zamachu z 13 maja 1981 roku na placu 
św. piotra.

sto lat temu zaczęło się to wielkie nieszczęście, które dla wielu ciągle przyjmuje 
nazwę wielkiej rewolucji październikowej – rewolucji, która nigdy nie została 
potępiona przez świat, tak jak został potępiony hitlerowski nazizm. ciągle trwają 
skutki tego nieszczęścia europy i świata, które zaczęło się sto lat temu w piotro-
grodzie. nasila się coraz bardziej, nieustannie, niechęć europy zachodniej do 
jej własnych chrześcijańskich korzeni. kilka tygodni temu niechęć ta przybrała 
iście spektakularny i jakże bolesny dla nas kształt w postaci wyroku najwyższych 
władz sądowniczych Francji, nakazującego usunięcie krzyża z pomnika św. jana 
pawła  ii w  ploermel, małym miasteczku bretońskim. szerzy się chęć urzeczy-
wistniania kolejnych utopii, w swych korzeniach marksistowskich, utopii zbudo-
wania idealnego społeczeństwa, opartego o wojujący feminizm, genderyzm, ko-
smopolityzm, relatywizm moralny, tzw. wartości europejskie, pośród których jest 
eutanazja i tzw. prawo kobiet do zabijania w swoich łonach nienarodzonych dzie-
ci. propaguje się model życia opartego na nieograniczonej konsumpcji i mierze-
nie wartości człowieka jedynie poprzez pryzmat posiadanych przez niego dóbr 
materialnych. batalia o kształt europy, o zachowanie jej chrześcijańskiej tożsa-
mości dotyka także polski. widzimy, jak wspaniałe są inicjatywy ludzi świeckich, 
którzy domagają się, by zostało uszanowane trzecie przykazanie dekalogu, by 
mógł być dzień święty prawdziwie świętowany, a nie był dla wielu dniem nie-
wolniczej, przymusowej pracy. toczy się batalia o to, aby uznać chrystusa, króla 
wszechświata, panem człowieczego życia i  dlatego powstała inicjatywa mająca 
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na celu zniesienie prawa pozwalającego na tzw. eugeniczną aborcję. przecież nie 
możemy zgodzić się na śmierć najbardziej niewinnych i bezbronnych istot i to 
śmierć zadawaną w imieniu prawa, które broni silnych dorosłych, zapatrzonych 
przede wszystkich w swoją osobistą wygodę. 

w świetle tych zmagań tym bardziej aktualne są słowa Aktu wypowiedzianego 
przez nas uroczyście rok temu i dzisiaj: „[chrystusie królu] pokornie poddajemy 
się twemu panowaniu i twemu prawu. zobowiązujemy się porządkować całe 
nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według twego prawa: przyrzekamy 
bronić twej świętej czci, głosić twą królewską chwałę; przyrzekamy pełnić twoją 
wolę i strzec prawości naszych sumień; przyrzekamy troszczyć się o świętość na-
szych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci; przyrzekamy budować twoje 
królestwo i bronić go w naszym narodzie”. przyrzekamy, bo przecież ty jesteś 
„jedynym władcą państw, narodów i  całego stworzenia, królem królów i  pa-
nem panujących” i dlatego „zawierzamy ci państwo polskie i rządzących polską”. 
i prosimy: „spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedli-
wie i stanowiły prawa zgodne z prawami twoimi”.

uznajemy chrystusa jako pana naszych serc, króla królów, pana panujących. 
wiemy: jego panowanie, jego królestwo jest panowaniem, jest królestwem miło-
ści, jest poświęceniem się i służbą dla drugiego człowieka. chrystus oddał za nas 
swoje życie, umierając jako król na krzyżu i takiej wrażliwości, i takiej gotowo-
ści do oddania się za innych oczekuje od swoich uczniów, od wszystkich, którzy 
przyjęli chrzest w jego świętym, katolickim i apostolskim kościele. kiedy o tym 
mówię, myślę o tym, co się dzieje w całym katolickim świecie, także w polsce, 
także w krakowie, kiedy to tylu wolontariuszy, świeckich i duchownych, podej-
muje apel Ojca Świętego Franciszka, by właśnie dzisiaj, w niedzielę poprzedzają-
cą uroczystość chrystusa króla, otworzyć się na ludzi biednych i w ich twarzach, 
niekiedy bardzo zniszczonych stylem życia, chorobami, odtrąceniem, brakiem 
miłości, dostrzec oblicze chrystusa i zrobić wszystko, aby to oblicze zajaśniało 
nowym blaskiem, aby było można łatwiej jeszcze niż dotychczas dostrzec w na-
szych ubogich braciach tę prawdę, że są stworzeni na boży obraz i boże podo-
bieństwo i tę bożą godność nadaną im przez Ojca niebieskiego w sobie noszą. 
naszym zadaniem jest, aby tę godność dostrzec, przed nią uklęknąć, ukazywać ją 
całemu światu. królestwo boże jest w was. królestwo boże, to królestwo, którego 
królem jest jezus chrystus. Ono jest w naszych sercach. dlatego też sprawowana 
przez nas przenajświętsza eucharystia jest także jednym wielkim dziękczynie-
niem bogu za to, że chrystus zechciał być panem naszych serc i naszym królem. 
jednocześnie ta przenajświętsza eucharystia staje się wołaniem każdej i każdego 
z nas, abyśmy robili wszystko, co tylko można, w naszym życiu osobistym, ro-
dzinnym, małżeńskim, społecznym, narodowym, państwowym, by przybliżało 
się królestwo boże i by wola najwyższego była urzeczywistniana tak na ziemi, 
jak i w niebie. amen.
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kraków, 2 i 2018 r.

sz.p. 
dr anna surówka-pasek 
podsekretarz stanu w Kancelarii prezydenta rp
doradca prezydenta ds. prawa konstytucyjnego
Kancelaria prezydenta rzeczypospolitej polskiej 
ul. wiejska 10, 00-902 warszawa

szanowna pani doktor,

załączam na pani ręce list do pana prezydenta rzeczypospolitej polskiej andrze-
ja dudy od uczestników ogólnopolskiego spotkania – konferencji czcicieli chry-
stusa króla, która odbyła się w  centrum miłosierdzia bożego, kraków-Łagiew-
niki 18 Xi 2017 r.   bardzo proszę o przekazanie tego listu panu prezydentowi. 
Opóźnienie w przesłaniu tego listu wyniknęło stąd, że wymagał on konsultacji 
z uczestnikami tego spotkania.  

króluj nam chryste!

przewodniczący ruchu Obrony rzeczypospolitej  
„samorządna polska”

prof. dr hab. inż. andrzej Flaga

ruch Obrony rzeczypospolitej
samOrządna pOlska
Osiedle dywizjonu 303 51/41, 31-875 kraków
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dziś i juTro dzieła inTronizaCji

Ogólnopolskie spotkanie – konferencja czcicieli chrystusa króla 
centrum miłosierdzia bożego, kraków-Łagiewniki 18 Xi 2017 r.
patronat: zespół konferencji episkopatu polski ds. ruchów intronizacyjnych 

prośba
do pana prezydenta rzeczypospolitej polskiej andrzeja dudy

na ręce pani minister anny surówki-pasek 
reprezentującej prezydenta rzeczypospolitej polskiej na spotkaniu  
– konferencji czcicieli chrystusa króla w krakowie-Łagiewnikach

 
  
wielce szanowny panie prezydencie,

pragniemy wyrazić panu prezydentowi naszą ogromną wdzięczność za pańskie 
uczestnictwo w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, 
który był proklamowany w  sanktuarium miłosierdzia bożego, 19 Xi 2016 r. 
w krakowie-Łagiewnikach. Obecność najwyższego reprezentanta rzeczypospo-
litej polskiej miała zasadnicze znaczenie dla tego Aktu. 

dziękujemy też za obecność przedstawicielki pańskiej kancelarii – pani mini-
ster anny surówki-pasek na naszym spotkaniu – konferencji czcicieli chrystusa 
króla w krakowie-Łagiewnikach, 18 Xi 2017 r.  

podejmujemy szereg działań, które w naszym rozumieniu są bezpośrednią kon-
sekwencją przyjęcia jezusa chrystusa za króla i pana naszej Ojczyzny. w tym 
kontekście i w kontekście otworzonej przez pana prezydenta debaty o niezbęd-
nych zmianach konstytucji rzeczypospolitej polskiej, gorąco prosimy pana pre-
zydenta o rozważenie następujących działań, które nam jawią się jako nad wyraz 
pożądane: 

–  prosimy o rozważenie umieszczenia w preambule konstytucji rzeczypospolitej 
polskiej zapisu o przyjęciu jezusa chrystusa za króla i pana naszej Ojczyzny 
i wszystkich polaków.

–  prosimy o rozważenie przywrócenia godła rzeczypospolitej polskiej z 1919 r., 
jako zawierającego pełną symbolikę polski katolickiej i suwerennej. 

jesteśmy otwarci na dialog w tych ważnych sprawach zarówno z kancelarią pana 
prezydenta, jak i z panem prezydentem osobiście.  
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Łączymy wyrazy naszego ogromnego szacunku i sympatii, wsparte modlitwą do 
maryi królowej polski i jezusa chrystusa naszego króla i pana. 

w całym narodzie i państwie polskim – Króluj nam Chryste! 

uczestnicy Ogólnopolskiego spotkania – konferencji czcicieli Chrystusa Króla 
zebrani w pierwszą rocznicę  Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa  
za Króla i Pana, 18 listopada 2017 roku.

adres do korespondencji:  
prof. dr hab. inż. andrzej Flaga, ul. koło białuchy 2, 31-235 kraków,  
tel. 609 051 410, 12 647 22 92 (dom), tel. 12 628 35 70 (praca), 
e-mail: liwpk@interia.pl.  

Godło polsKi:  z lewej z 1919 r., z prawej z 1927 r., niewiele odbiegające 
od obecnego godła polski. zasadnicze różnice:

1.  korona zamknięta z krzyżem (symbol państwa suwerennego, 
chrześcijańskiego) zastąpiona koroną otwartą bez krzyża (symbol państwa 
zależnego, niesuwerennego, w którym zdetronizowano jezusa chrystusa);

2.  tradycyjne koniczynki na ramionach skrzydeł zastąpiono pięcioramiennymi 
gwiazdkami (pięcioramienna gwiazda to pentagram, ważny symbol 
magiczno-okultystyczny a także satanistyczny, znany dobrze w masonerii).
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apel    dO pOlaków mieszkających w Ojczyźnie i wŚród narO-
dów Świata Oraz dO wszystkich ludzi dObrej wOli w pOlsce w spra-
wie uznania królOwania jezusa chrystusa

            w  pierwszą rocznicę Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
zwracamy się do wszystkich polaków w Ojczyźnie i świecie oraz do wszystkich środowisk 
społecznych i ludzi dobrej woli z pozdrowieniem i serdecznym apelem. 

w roku obchodzonej na wiele sposobów setnej rocznicy odzyskania niepodległości polski, pro-
simy byśmy jako wierzący w chrystusa polacy oddali na nowo chwałę chrystusowi – zmar-
twychwstałemu panu, który stał się człowiekiem i na krzyżu oddał za nas życie, abyśmy my mieli 
życie. to On jest przecież „królem narodów godnym czci”. Święty jan paweł ii przypomniał nam, 
że dziejów polski nie sposób zrozumieć w pełni bez chrystusa. wolna polska sprzed stu lat tak-
że jest jego wielkim darem dla nas. dlatego polska wierna chrystusowi winna też żyć zgodnie 
z jego wolą. niech wyrazem naszej polskiej wdzięczności będzie przyjęcie jego panowania przez 
wszystkich. prosimy: niech każdy wierzący polak, każda rodzina i wręcz każde wyznające wiarę 
w chrystusa środowisko zechce uznać (ponowić uznanie już dokonane) i konsekwentnie przy-
jąć jego królewskie panowanie. my sami starać się będziemy wprowadzać królestwo chrystusa 
do naszych rodzin i środowisk pracy, żyjąc według ewangelii. pomocą są zaakceptowane przez 
pasterzy kościoła teksty oraz formy tego uznania. spodziewamy się, że na czas dokonania Aktu 
środowiska te zechcą jeszcze szerzej otworzyć drzwi dla chrystusa i zaprosić wielu, abyśmy jako 
wolny naród i wszyscy mieszkańcy naszej Ojczyzny wspólnie mogli się cieszyć bogactwem łask, 
które pan składa w naszych sercach. warto przygotować się do tego Aktu przez katechezę o kró-
lowaniu chrystusa, sakrament pokuty i pełne uczestnictwo w najświętszej eucharystii. 

dziękując naszym pasterzom za skuteczne doprowadzenie nas do Jubileuszowego Aktu Przy-
jęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz błogosławieństwo na jego ponawianie w różnych 
środowiskach, prosimy o możliwość uroczystego ponowienia Aktu także na zakończenie ob-
chodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, np. w wigilię uroczystości 
chrystusa króla wszechświata 2018 roku w  bazylice miłosierdzia bożego w  krakowie-Ła-
giewnikach, oraz błogosławieństwo na mądre i owocne przygotowanie polski do tego Aktu.

naszą prośbę składamy w  niepokalanym sercu maryi, matki bożej i  królowej polski, 
dziękując, że nieustannie chroni nas i  prowadzi do najświętszego serca swego syna, do 
owocnego uznania syna bożego jako naszego króla i  pana. prosimy maryję, aby w  tym 
szczególnym jubileuszowym roku polskich dziejów zechciała poruszyć serca nas wszyst-
kich i zgromadzić wokół jezusa chrystusa.

uczestnicy Ogólnopolskiego spotkania – konferencji czcicieli Chrystusa Króla, zebrani 
pod przewodem biskupów w  krakowie-Łagiewnikach w pierwszą rocznicę  Jubile-
uszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

sanktuarium miłosierdzia bożego, kraków – Łagiewniki, w wigilię uroczystości 
chrystusa króla wszechświata, 18 listopada 2017 roku

w Całym narodzie i pańsTwie polsKim – Króluj nam ChrysTe!
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autor z relikwiarzem 34 relikwii 
Świętych z  sanktuarium matki 
bożej nauczycielki młodzieży 
w warszawie-siekierkach.

d
o

d
at

ek

wybrane wizerunKi jezusa 
ChrysTusa Króla w polsCe

mgr inż. artur jasiński



wybrane wizerunKi jezusa 
ChrysTusa Króla w polsCe

na przestrzeni wieków powstało w polsce wiele wizerunków jezusa chrystusa 
króla. wizerunek chrystusa króla definiuje się jako postać jezusa chrystu-
sa posiadającego co najmniej jedno z insygniów władzy królewskiej: koronę, 
jabłko królewskie lub berło.

ze względu na formę sztuki, wizerunki jezusa chrystusa króla możemy po-
dzielić na: 1. Obrazy, ikony,  freski i grafiki; 2. rzeźby, płaskorzeźby, figury 
i pomniki; 3. witraże; 4. pozostałe.  także możemy rozróżnić dzieła, w któ-
rych insygnia królewskie chrystusa są integralną częścią dzieła lub oddziel-
ną częścią przytwierdzoną do niego (częstokroć po powstaniu właściwego 
dzieła).

wizerunki jezusa chrystusa króla, które znajdują się w  kościołach katoli- 
ckich, musiały przejść weryfikacje diecezjalnych historyków sztuki, którzy 
musieli uprzednio zaopiniować je pozytywnie. należy więc uznać, że są one 
teologicznie poprawne. takie właśnie, wybrane wizerunki jezusa chrystusa 
króla, przedstawiono dalej w następujących czterech grupach tematycznych: 

�Obrazy, ikony, freski i grafiki;
�rzeźby, płaskorzeźby, figury i pomniki;
�witraże i inne;
�jezus chrystus król ze swoją matką.

w naszych czasach krystalizuje się i ugruntowuje odrębny kult jezusa chry-
stusa króla w  polsce. już wkrótce po narodzinach jezusa chrystusa jeden 
z  mędrców ze wschodu ofiarował dziecięciu złoto jako królowi. po dziś 
dzień na całym świecie dziecię jezus odbiera cześć i chwałę królewską w ra-
mionach swojej matki, na koronowanych wizerunkach lub z koroną królew-
ską na głowie.
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kościół katolicki posiada „księgę koronacji” wizerunków matki bożej, w któ-
rej opisany jest szczegółowo obrzęd liturgiczny koronacji, w tym matki bożej 
z chrystusem.  Obrzęd ten stanowi, że najpierw celebrans dokonuje koronacji 
chrystusa a potem jego matki.

w encyklice Quas Primas z 11 Xii 1925 r. papież pius Xi ustanowił w ko-
ściele powszechnym odrębne święto chrystusa króla i wyznaczył jego ob-
chody na ostatnią niedzielę października. w wyniku zmian posoborowych 
zmieniono nazwę na Święto chrystusa króla wszechświata, a  termin jego 
obchodów przełożono na ruchomą ostatnią niedzielę roku liturgicznego. 
encyklika Quas Primas stała się dodatkowym bodźcem, który pobudził ar-
tystów do tworzenia wizerunków chrystusa króla, gdyż urząd nauczyciel-
ski potwierdził swoim autorytetem istotne znaczenie kultu chrystusa króla 
w kościele powszechnym. 

stale rozszerzający się kult jezusa chrystusa króla w polsce zaowocował po-
wstawaniem dużej liczby wizerunków jezusa chrystusa króla w przeszłości,  
i z pewnością skutkować będzie w przyszłości powstaniem natchnionych prac 
realizowanych w inwencjach twórczych coraz to nowych pokoleń artystów.
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szkic jana matejki do ikonostasu dla 
kościoła grecko-katolickiego Świętego 
norberta w krakowie „chrystus na 
majestacie w otoczeniu aniołów” 
w zbiorach muzeum narodowego 
w krakowie, al. 3 maja 1, 30-062 kraków, 
nr inw. mnk iX-1133.
autor: jan matejko, 25.09.1888 rok, rysunek 
(ołówkiem), wys. 40 cm, szer. 27.5 cm
Fot.: pracownia Fotograficzna muzeum narodo-
wego w krakowie

obrazy, iKony, fresKi i GrafiKi

ikona chrystusa pantokratora 
wykonana na podstawie szkicu 
jana matejki w 1888 roku 
przez jego ucznia władysława 
rossowskiego i za wskazówkami 
samego mistrza. znajduje 
się w ikonostasie cerkwi 
greckokatolickiej podwyższenia 
krzyża Świętego, ul. wiślna 12, 
31-007 kraków.
Fot.: artur jasiński.
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Obraz olejny na płótnie „jezus chrystus 
najwyższy kapłan i król wszechświata” 
w kościele Świętego marcina w radziecho-
wach k. żywca, ul. plebańska 1,  
34-381 radziechowy. motto: „ten który jest”. 
autor i fot.: marcelina baron, 2005 r.

Obraz chrystusa króla na płótnie,  
130 x 90 cm w galerii artyzm w Olsztynie. 
autorzy: stefan rybi i eugeniusz wiszniewski, 2016 r.
Fot.: http://artyzm.com/galeria.php
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Oryginał obrazu chrystusa króla  
autorstwa jana styki, który znajdo-
wał się w kościele Świętego wincen-
tego pallotiego ul. skaryszewska 12,  
00-001 warszawa. Obraz spłonął 
podczas mszy Świętej na skutek 
zwarcia w instalacji elektrycznej  
lampek bożonarodzeniowych.
autor: jan styka
Fot.: ks. jacek smyk

Obraz chrystusa króla w kolekcji 
prywatnej, namalowany w konwencji 
jana matejki „poczet królów polski” 
na podstawie wizerunku chrystusa 
z medjugorje.
autor: janina malec
Fot.: artur jasiński
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Obraz trójcy Świętej autorstwa 
andrzeja stacha z ok. 1689 r. 
z nałożoną koroną królewską na głowie 
jezusa chrystusa i tiarą na głowie boga 
Ojca, znajdujący się w nawie bocznej 
w pocysterskim kościele zwiastowania 
pańskiego w żarnowcu.
Fot.: http://fotowycieczki.blogspot.
com/2010/11/koscio-zwiastowania-pana- 
w-zarnowcu.html

Obraz chrystusa króla w ołtarzu 
głównym kościoła chrystusa króla 
w rybniku-golejowie, ul. komisji 
edukacji narodowej 15,  
44-200 rybnik.
Fot.: artur jasiński
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Obraz w ramie na ścianie kościoła 
chrystusa króla w rzeszowie, ul. księdza 
józefa jałowego 37a, 35-001 rzeszów.
Fot.: sławomir zieliński

centralna ikona ikonostasu  
z 1900 roku, obecnie w filiarnym 
kościele rzymsko-katolickim, 
dawnej cerkwii grecko-katolickiej 
Świętej trójcy w międzybrodziu, 
międzybrodzie, 38-500 sanok.
Fot.: ks. piotr rymarowicz
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Obraz chrystusa króla w galerii 
malarstwa touch art,  
ul. stefana batorego 35/4,  
58-300 wałbrzych. 
autor: damian gierlach, 2013 r.
Fot.: www.touchofart.eu

kopia obrazu chrystusa króla matteo 
apicella (artysty malarza z cava 
de’tirreni we włoszech, 1910–1966), 
w sanktuarium najświętszej maryi panny 
wspomożenia wiernych w rumii,  
ul. nmp wspomożenia wiernych 1,  
84-230 rumia. Oryginał obrazu znajduje 
się w klasztorze dominikańskim 
Świętego zbawiciela na górze monte san 
liberatoro we włoszech, str. Vicinale 
della Valle, 84019 Vietri sul mare sa, 
włochy.
Fot.: andrzej bukowski
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Obraz chrystusa króla w koście-
le Świętej urszuli ledóchowskiej 
w gdyni-chwarznie,  
ul. ateny 15, 81-601 gdynia.
For.: andrzej bukowski

Obraz „chrystus król” w kościele bożego  
ciała – gotyckiej bazyliki rzymskokatolickiej 
kanoników regularnych laterańskich,  
ul. bożego ciała 26, 31-059 kraków.
Fot.: http://www.pijarzy.pl/
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Fresk na suficie prezbiterium  
w kościele Świętej anny  
w ustroniu-nierodzimiu,  
ul. zabytkowa 23, 43-450 ustroń
Fot.: adam kędzierski

Obraz chrystusa króla użyty na 
uroczystości intronizacji jezusa 
chrystusa w klasztorze na jasnej 
górze w dniu 1 Vi 2004 r. wzorowany 
na obrazie adolfa chyły (chrystus 
miłosierny).
autor: artysta malarz andrzej Łapiński  
z bydgoszczy, maj 2003 r.
Fot.: sławomir zieliński
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Obraz chrystusa króla (kopia obrazu 
z włoch) w parafii chrystusa króla 
wszechświata w dołujach, ul. daniela 30, 
72-002 dołuje, 2007 r.
autor: barbara rykalska-gischkowski
Fot.: http://dolujeparafia.pl/Obraz.php

Obraz chrystusa króla z czterema 
apostołami, parafia chrystusa króla 
(parafialna sala pamięci)  
ul. kościelna 33, 42-622 Świerklaniec, 
należąca do dekanatu żyglin w diecezji 
gliwickiej.
autor: O. Olbrich, 1930 r.
Fot.: artur jasiński



rzeźby, płasKorzeźby, fiGury i pomniKi

Figura chrystusa króla w kościele chrystusa 
króla w gdyni, ul. księdza biskupa jana ber-
narda szlagi 3, mały kack, 81-506 gdynia. 
Fot.: andrzej bukowski

pomnik chrystusa króla w sank-
tuarium matki bożej bolesnej 
w kałkowie-godowie 84a,  
27-225 pawłów.
Fot.: konrad jasiński
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Figura chrystusa wykonana z drewna 
lipowego  w ołtarzu głównym nad 
tabernakulum w kościele chrystusa 
króla w przeworsku,  
ul. misiągiewicza 42,  
37-200 przeworsk. 
autor: józef powroźnik, 2015 r.
Fot.: wacław pelc (dzięki uprzejmości  
ks. jana miazgi)

chrystus król ukrzyżowany z 1938 r. 
krucyfiks znajduje się w kościele Świętej 
katarzyny aleksandryjskiej w bieruto-
wie, plac kościelny 1, 56-420 bierutów.
autor: bruno tschöetschel
Fot.:  henryk przondzio/gość niedzielny
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pomnik chrystusa króla 
w milanówku, skrzyżowanie ulic 
królewskiej i grudowskiej,  
05-822 milanówek. w cokole 
pomnika znajduje się fragment cokołu 
pomnika chrystusa króla z poznania 
zniszczonego przez niemców w 1939 r. 
kamień poświęcił papież jan paweł ii 
18 Viii 2002 r.
autor: prof. czesław dźwigaj, 2004 r. 
Fot.: artur jasiński

Ołtarz upamiętniający 1000-lecie chrztu polski 
z figurą chrystusa króla ukrzyżowanego w ko-
ściele Świętego kazimierza królewicza w pruszko-
wie, ul. józefa ignacego kraszewskiego 23,  
05-800 pruszków.  motto: „droga krzyżowa polski 
do wiecznej chwały”. 
autorzy: projekt – doc. dr. hab. inż. mieczysław twarowski 
z warszawy; wykonanie rzeźby w drewnie lipowym 
– prof. zofia trzcińska-kamińska z warszawy; tło, 
metaloplastyka – tadeusz paszkowski z warszawy, 1966 r.
Fot.: artur jasiński
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Figura chrystusa króla w transepcie 
kościoła Świętego maurycego we 
wrocławiu, której autorem jest bruno 
tschötschel (1874–1941) zwany 
„wrocławskim witem stwoszem”. Figura 
ta była pierwowzorem znanych pomników 
chrystusa króla autorstwa prof. janusza 
kucharskiego z akademii sztuk pięknych 
we wrocławiu, wykonanych w 2000 r.: 
1.  Figury z brązu w klasztorze na jasnej 

górze w częstochowie (obecnie nad 
wieczernikiem) ufundowanej przez  
kard. henryka gulbinowicza; 

2.  Figury z brązu na kolumnie „pomnik 
tysiąclecia biskupstwa wrocławskiego” 
w Ostrowie tumskim;

3.  Figury przed kościołem najświętszej 
maryi panny matki miłosierdzia 
w Oleśnicy, ul. wileńska 4 (poświęcony  
29 X 2000 r.); 

4.  pomnika wykutego w piaskowcu 
w żaganiu. 

Oryginalny model, który posłużył do od-
lewów 1, 2 i 3 znajduje się w magazynie 
rzeźb asp we wrocławiu.  
Fot.: b. Olczyk

zbliżenie fragmentu  tympanonu 
na portalu południowym ze sceną 
„zaśnięcie marii panny” w bazylice 
Świętych apostołów piotra i pawła 
w strzegomiu, plac jana pawła ii 10,  
58-150 strzegom, 1400 r. 
Fot.: jerzy głowacki
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Figurka chrystusa 
króla w Świerklań-
cu. ma znaleźć się 
w parafialnej salce 
historycznej. wy-
konana ok. 1930 r., 
odnawiana w latach 
70-tych.
Fot.: artur jasiński

pomnik chrystusa króla w Świebodzinie, parafia rzymsko-katolicka miłosier-
dzia bożego, Osiedle Łużyckie 52, 66-200 Świebodzin. wysokość 36 m. najwyż-
sza figura chrystusa na świecie (w 2010 roku). zbudowana dzięki wieloletnim 
staraniom ks. prałata sylwestra zawadzkiego (20 iX 1932 – 14 iV 2014), który 
był głównym pomysłodawcą i budowniczym pomnika.
projektant: rzeźbiarz mirosław kazimierz patecki z przybyszowa.  
projekt techniczny konstrukcji: dr hab. inż. jakub marcinowski i doc. mikołaj kłapoć 
(pracownicy uniwersytetu zielonogórskiego).  
wykonanie elementów szaty: plastyk tomasz stafiniak z brójec.  
Fot.: commons.wikimedia.org/numiscontrol (wykadrowano)
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Figura chrystusa króla w bazyli-
ce najświętszego serca pana jezusa 
w krakowie, ul. kopernika 26,  
31-501 kraków.
Fot.: włodzimierz płaneta

Figura chrystusa króla koło kaplicy cmen-
tarnej w górze pomorskiej pow. wejherowo, 
1928 r., ufundowana przez towarzystwo  
powstańców i wojaków z góry.
Fot.: andrzej bukowski
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pomnik chrystusa króla przy kościele Świętej 
urszuli ledóchowskiej w gdyni-chwarznie,  
ul. ateny 15,  81-601 gdynia. motto: „kto przy-
zna się  do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
Fot.: andrzej bukowski

pomnik chrystusa króla w klasz-
torze na jasnej górze w często-
chowie ufundowany w 2000 r. 
przez kard. henryka gulbinowicza. 
pomnik jest kopią drewnianej fi-
gury chrystusa króla autorstwa 
bruno tschöetschela znajdującej się 
w transepcie wrocławskiego kościo-
ła Świetego maurycego.
autor: prof. janusz kucharski z akademii 
sztuk pięknych we wrocławiu
Fot.: artur jasiński
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późnobarokowa rzeźba chrystusa kró-
la w kościele Świętego jana chrzciciela 
w trzciance, ul. stefana żeromskiego 39, 
64-980 trzcianka.
Fot.: www.parafia.trzcianka.com.plw

Figura chrystusa w scenie „ukoro-
nowanie chrystusa na króla” w ba-
zylice Świętego antoniego w rybni-
ku, ul. tadeusza kościuszki 9,  
44-200 rybnik.
Fot.: artur jasiński
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Figura chrystusa króla na szczycie Ołtarza 
mariackiego w scenie „ukoronowanie naj-
świętszej maryi panny na królową nieba 
i ziemi” w kościele archiprezbiterialnym 
wniebowzięcia najświętszej marii panny, 
plac mariacki 5, 31-042 kraków.
autor: wit stwosz 1477–1489 r. 
Fot.: danuta rago

Figura chrystusa króla w zakrystii 
w archikatedrze chrystusa króla  
w katowicach, ul. plebiscytowa 49a, 
40-041 katowice.
Fot.: artur jasiński
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pomnik jezusa chrystusa króla przy kościele jezusa chrystusa króla 
wszechświata w ustroniu-zawodziu.

pomysłodawca, organizator wykonawstwa i fundator: adam kędzierski.
wykonawca figury jezusa chrystusa króla: robert pigoń, artysta rzeźbiarz, absolwent  
akademii sztuk pieknych w krakowie.
Fot.: adam kędzierski

Figura jezusa chrystusa króla w kościele 
jezusa chrystusa króla wszechświata 
w ustroniu-zawodziu.

autor figury jezusa chrystusa króla:  
artysta rzeźbiarz jan siek, prof. akademii  
sztuk pięknych w krakowie.
inicjator, pomysłodawca, fundator i organizator 
wszelkich prac przy realizacji kościoła:  
adam kędzierski.
Fot.: adam kędzierski
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tympanon na fasadzie  
zachodniej z chrystusem  
królem w bazylice 
Świętych apostołów 
piotra i pawła  
w strzegomiu,  
plac jana pawła ii 10,  
58-150 strzegom, 
1400 rok.

Fot.: jerzy głowacki

płaskorzeźba chrystusa króla 
umieszczona w retabulum ołtarza  
kościoła matki bożej szkaplerznej 
w Orzyszu, ul. giżycka 1a,  
12-250 Orzysz
autor i fot.:  
mieczysław wojtkowski, 2012 r.
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wiTraŻe i inne dzieła

Fragment witraża chrystu-
sa króla w kościele chry-
stusa króla w piastowie 
k. warszawy, ul. michała 
Ogińskiego 41,  
05-820 piastów.
Fot.: artur jasiński

witraż „chrystus król” znaj-
dujący się w pracowni pla-
stycznej teresy kuśnierz-mi-
chałek, ul. prymasa stefana 
wyszyńskiego 80,   
34-350 cisie.
autor i fot.: teresa kuśnierz-michałek
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metaloplastyka chrystusa króla – dar 
stowarzyszenia „róża” dla ks. bpa andrzeja 
czai za doprowadzenie do jubileuszowego 
aktu przyjęcia jezusa chrystusa za króla i pana 
w krakowie-Łagiewnikach w dniu 19 Xi 2016 r. 
projekt i wykonanie wojciech hytroś, 2016 r. 
Fot.: barbara pasternak

Fragment witraża nad wejściem głównym 
w bazylice najświętszej maryi panny 
i Świętego bartłomieja w piekarach Śląskich, 
ul. księdza jana Ficka 7,  
41-940 piekary Śląskie.
Fot.: artur jasiński
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znaczek pocztowy z wizerunkiem 
chrystusa króla. wydanie specjalne 
(spersonalizowane) przez pocztę polską 
o nominale a = 2,60 zł.  wymiary 
znaczka 40 x 55 mm. znaczek wydany 
w 2016 r. z okazji jubileuszowego  
aktu intronizacyjnego w krakowie- 
-Łagiewnikach. skan cyfrowy.

projekt zrealizowanego ołtarza chrystusa 
króla na kartonie autorstwa józefa 
mehoffera, wykonany ok. 1932 r., 
przechowywany w muzeum miasta 
turku im. józefa mehoffera, plac wojska 
polskiego 1, 62-700 turek.

Ołtarz autorstwa mehoffera znajduje się 
górnej części w prezbiterium kościoła 
najświętszego serca pana jezusa,  
plac sienkiewicza 4, 62-700 turek
Fot.: http://www.muzeum.turek.pl/
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wizerunek chrystusa 
króla w technice łączącej 
mozaikę z metaloplastyką 
w kościele chrystusa 
króla w żywcu, ul. piotra 
skargi 5, 34-300 żywiec, 
2017 r.
Fot.: artur jasiński

górny fragment witra-
ża w północnej nawie 
bocznej (nn) w kościele 
najczystszego serca ma-
ryi w warszawie na placu 
szenbeka, ul. józefa  
chłopickiego 2,  
00-999 warszawa (diece-
zja warszawsko-praska).
Fot. artur jasiński
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uszkodzony gotycki tympanon z ok. 1240 r. wy-
kuty z piaskowca, ze sceną koronacji najświęt-
szej maryi panny przez jezusa chrystusa króla, 
w bazylice Świętej jadwigi Śląskiej i Świętego 
bartłomieja w trzebnicy, ul. jana pawła ii 3,  
55-100 trzebnica. najstarszy wizerunek  
chrystusa króla w  polsce w scenie koronacji 
najświętszej maryi panny.
Fot.: jerzy głowacki

scena koronacji matki bożej na królową nieba 
i ziemi przez trójcę Świętą w gotyckim ołtarzu 
z 1494 r. w kościele wszystkich Świętych  
w starym paczkowie, stary paczków 95,  
48-370 paczków.
autor: wit stwosz 
Fot.: paczkow24.pl

cudowna ikona matki bożej częstochowskiej 
z dzieciątkiem jezus w sukience koralowej 
i koronach papieskich św. piusa X. głowa pana 
jezusa i matki bożej była 4-krotnie zwieńczana 
złotymi koronami królewskimi podarowanymi 
lub poświęconymi przez papieży:

1) w 1717 r. przez klemensa Xi,
2) w 1910 r. przez św. piusa X,
3) w 2006 r. przez św. jana pawła ii,
4)  w 2017 r. przez Franciszka (replika  

skradzionych koron z 1717 r.).
Fot.: robert drózd

jezus ChrysTus Król ze swoją maTKą
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Obraz ze sceną „ukoronowanie naj-
świętszej maryi” w zakrystii archikatedry 
Świętego jana chrzciciela w warszawie, 
ul. kanonia 6, 00-278 warszawa. 
motto z listu Świętego pawła do rzymian 
11, 33 „O altitudo divitiarum sapientiae 
et scientiae dei”, pol. „O głębokości bo-
gactw, mądrości i wiedzy boga!”.
Fot.: artur jasiński

scena koronacji najświętszej maryi 
panny z tryptyku ołtarzowego z tękit 
na zamku w malborku. Ołtarz 
ufundowany w 1504 r. przez wielkiego 
mistrza Fryderyka, księcia saskiego 
i przeznaczony dla kaplicy św. wojciecha 
w tękitach k. lochstädt na sambii, 1510 r.
Fot.: muzeum w malborku
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Fragment ołtarza „koronacja 
maryi” w złotej kaplicy kolegiaty 
wniebowzięcia najświętszej maryi 
panny w kartuzach, 
ul. klasztorna 5,  
83-300 kartuzy, 
1444 r. 
Fot.: jarosław roland kruk /wikipedia

korpus centralnego panelu tryptyku 
ołtarza w bazylice mariackiej,  
ul. podkramarska 5, 80-834 gdańsk. 
drewno lipowe, polichromowane 
(elementy rzeźbiarskie)  
oraz tempera na desce (malowane 
kwatery).
autor: michał z augusburga, 1517 r.
Fot.: commons.wikimedia.org 
/ludwig schneider

portal z koronacją matki bożej 
przez jezusa chrystusa króla  
w kaplicy Świętej anny  
na zamku w malborku,  
ul. starościńska 1,  82-200 malbork
Fot.: pracownia Fotograficzna muzeum 
zamkowego w malborku
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Obraz olejny na desce „korona-
cja maryi” w klasztorze ojców 
dominikanów, ul. stolarska 12, 
31-043 kraków. 
autor: georg pencz (1500–1550)  
ok. 1530–1540 r.
Fot. commons.wikimedia.org 
/burgerersF

Średniowieczny środkowy panel 
tryptyku pochodzący z kościo-
ła najświętszej maryi panny 
w gdańsku (woj. pomorskie); 
obecnie w muzeum narodo-
wym w warszawie, Ołtarz bal-
dachimowy. autor: nieznany 
malarz gdański, niderlandzki 
lub północnoniemiecki, 
ok. 1410–1425 r.,  tempera, 
polichromia, złocenie; deska; 
139,7 x 162 cm. wedle po-
wszechnej opinii ołtarz powstał 
w gdańsku. jego twórca, przez 
niektórych uznany za przybysza 
z czech (abramowsky, stange, 
braunfels), uchodził za konty-
nuatora (drost) lub inicjatora 
rodzimej tradycji warsztatowej. 
źródeł sztuki autora, malowi-
deł, upatrywano zgodnie w cze-
chach lub na obszarach pozo-
stających pod bezpośrednim 
wpływem malarstwa czeskiego. 

dexel wskazała na powiązania z obrazem „maria z dzieciątkiem” z wyższego brodu 
oraz z ołtarzem z zatoni (praga ng). brutzer łączył ołtarz z grupą dzieł austriackich 
z początku XV w. drost – z ołtarzem z roudnic (praga ng), a także z norymberskim 
zaśnięciem marii w münnerstadt i z przedstawieniami świętych w ołtarzu w klein-
schwarzenlohe koło kornburga (1419–1420); nie wykluczał również wpływów środo-
wiska artystycznego konstancji.
Fot.: © copyright muzeum narodowe w warszawie/ligier piotr
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Fragment dolnego środkowego panelu 
poliptyku (pentaptyku) Ołtarza 
grudziądzkiego ze sceną „zaśnięcie 
maryi” w zbiorach muzeum narodowego 
w  warszawie, aleje jerozolimskie 3, 
warszawa 00-495. pochodzi z kaplicy 
zamku krzyżackiego w grudziądzu  
(woj. kujawsko-pomorskie); w latach  
1907–1915 wszystkie tablice sprowadzono 
do kaplicy Świętego wawrzyńca na zamku 
w malborku; w 1945 r. przewieziony  
do muzeum narodowego w warszawie. 
tempera na desce jodłowej (drewno 
Abies alba); 284 x 234 cm. dusza maryi 
przedstawiona jako ukoronowane dziecko 
trzymane przez chrystusa. 
autor: nieznany malarz, szkoła czeska (mistrz 
Ołtarza z trzebonia, czes. třeboň), ok. 1390 r.
Fot.: © copyright muzeum narodowe 
w warszawie/ligier piotr

Fragment górnego środkowego panelu 
poliptyku (pentaptyku) „Ołtarza 
grudziądzkiego” ze sceną „ukoronowanie 
maryi” w zbiorach muzeum narodowego 
w warszawie, aleje jerozolimskie 3,  
warszawa 00-495. pochodzi z kaplicy 
zamku krzyżackiego w grudziądzu  
(woj. kujawsko-pomorskie), w latach  
1907–1915 wszystkie tablice sprowadzono 
do kaplicy Świętego wawrzyńca na zamku 
w malborku; w 1945 r. przewieziony  
do muzeum narodowego w warszawie. 
tempera na desce jodłowej  
(drewno Abies alba); 284 x 234 cm. 
autor: nieznany malarz, szkoła czeska (mistrz 
Ołtarza z trzebonia, czes. třeboň), ok 1390 r. 
Fot.: © copyright muzeum narodowe 
w warszawie/ligier piotr.
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sŁOwO wstępne

dziŚ i jutrO dzieŁa intrOnizacji: OgólnOpOlskie spOtkanie  
– kOnFerencja czcicieli chrystusa króla; reFeraty prOblemOwe 
i FOrmacyjne

kOnkurs dla dzieci i mŁOdzieży pt. jezus chrystus – naszym królem

dyskusja panelOwa – ObrOna prawa bOżegO a kOnstytucja  
rzeczypOspOlitej pOlskiej

hOmilia ks. bpa stanisŁawa jamrOzka

nabOżeństwO przywOŁania ducha ŚwiętegO

drOga krzyżOwa

eucharystia w bazylice miŁOsierdzia bOżegO z OdnOwieniem  
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tekst jubileuszOwegOO aktu intrOnizacyjnegO

hOmilia ks. abpa marka jędraszewskiegO
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