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„TAK, JESTEM KRÓLEM. 
JA SIĘ NA TO NARODZIŁEM 

I NA TO PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT, 
ABY DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE. 

KAŻDY, KTO JEST Z PRAWDY 
SŁUCHA MOJEGO GŁOSU”.

J 18,37

„TO WAM POWIEDZIAŁEM, 
ABYŚCIE POKÓJ WE MNIE MIELI. 
NA ŚWIECIE DOZNACIE UCISKU 

ALE ODWAGI  – JAM ZWYCIĘŻYŁ ŚWIAT”.
J 16,33
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Słowo wstępne

Jubileuszowy Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, 
który miał miejsce w 2016 roku, wzbudził w sercach wie-
lu ludzi pragnienie podporządkowania Mu wszystkiego. 
Powtarzając za św. Pawłem, że „Trzeba, ażeby królował” 
(1 Kor 15,25), ludzie wierzący chcą bronić świętej czci 
Chrystusa, oddawać należną Mu chwałę, troszczyć się o 
własne uświęcenie, budować Jego królestwo w życiu oso-
bistym i społecznym, angażować się ochotnie w życie Ko-
ścioła. Ich pragnienie  ma swoje najgłębsze oparcie w wy-
znawanej wierze w Jezusa, który prowadzi do nieba i On 
jedynie nas zbawia: „Nie ma w żadnym innym zbawie-
nia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). 

Zapytany przez Piłata o to, czy jest królem, Jezus odpo-
wiedział bardzo jasno: „Tak, ja nim jestem” (Mt 27,11). 
Z cierniową koroną na głowie, wyśmiany i odrzucony 
przez swój lud, a jednak Król, i to nie tylko ten żydowski, 
ale Król Wszechświata. Mimo swej boskości, tak bar-
dzo pokorny w swojej postawie, że aż budzący podziw u 
wszystkich obserwujących Jego działalność. Już w Sta-
rym Testamencie prorok Zachariasz zapowiadał pełną 
łagodności postawę Króla przychodzącego do swojego 
ludu (por. Za 9,9). Św. Paweł w tym proroctwie widział 
Zbawiciela, który całym sobą ukazał pokorę Boga: „Je-
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zus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogoło-
cił samego siebie” (Flp 2,6-7). Wszystkie możliwe upo-
korzenia spadły na Niego, ale to one stały się zarazem 
źródłem Jego królewskiej godności i oddania Mu czci 
ze strony wszystkich istot. Pan nie strzegł zazdrośnie 
swej równości z Ojcem Niebieskim, ale chciał pokazać, 
że prawdziwie panowanie polega na uniżeniu siebie i na 
pokornej służbie. Służba winna być o�arna i oddana, a 
jeśli taką się staje, prowadzi do wywyższenia w chwale, 
której On dostąpił. W królewskości Jezusa uczestniczą 
już teraz ludzie kierujący się sprawiedliwością, radośni 
z powodu bliskości Pana i pełni pokoju pochodzącego 
od Ducha Świętego (por. Rz 14,17). Taka postawa po-
doba się zawsze Bogu i spotyka z uznaniem ze strony 
ludzi. Pełnia szczęścia z Chrystusem wiąże się jednak 
z obowiązkiem cierpliwego znoszenia trudów, bo „jeśli 
trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować bę-
dziemy” (2 Tm 2,12). Pan był cierpliwy we wszystkim, 
Jego uczeń powinien przyjąć podobną postawę. Jeste-
śmy już teraz zanurzeni w tajemnicy Królestwa Syna 
Bożego, do którego przeniósł nas Ojciec (por. Kol 1,13). 
Trzeba pozwolić ogarnąć się sile miłości, która w tym 
królestwie obowiązuje, a którą wlewa Duch. Wszystko 
poddajmy pod stopy Jezusa, a jeśli On będzie panował 
w nas, odniesiemy zwycięstwo we wszystkim. 
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Modlitewnik, przygotowany przez Ogólnopolskie 
Dzieło Intronizacji Chrystusa Króla, niech pomoże nam 
zgłębić jeszcze bardziej tajemnice naszego Pana i Jego 
królowania. Niech stanie się natchnieniem do naszego 
osobistego stawania przed Nim na modlitwie. 

Panu Adamowi Kędzierskiemu dziękuję bardzo za 
trud włożony w wydanie tej pozycji książkowej.

Bp Stanisław Jamrozek
Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
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Od wydawcy

Materiały okolicznościowe, które oddajemy do Pań-
stwa rąk, przygotowane zostały przez osoby zgromadzo-
ne wokół Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa 
Chrystusa Króla. Z ich inicjatywy zorganizowane zosta-
ło w dniu 4 września 2021 roku w Ustroniu – Zawodziu, 
spotkanie czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, podczas 
którego celebrowana była piąta rocznica proklamacji 
Aktu Intronizacyjnego. Po odprawionej Eucharystii 
dokonano poświęcenia monumentu zaprojektowanego 
w formie siedmiu granitowych tablic, z wyrytym tek-
stem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa 
za Króla i Pana. W obecności hierarchów kościelnych 
odbyło się też uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyj-
nego przed tym unikatowym pomnikiem wiary i po-
bożności wspólnoty wiernych, połączonej ideą wierno-
ści przesłaniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Tak 
więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyj-
nego została trwale udokumentowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie �gury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji 
przynależnej do kościoła w Ustroniu – Zawodziu. Na 
tę okoliczność został wydany niniejszy zbiór modlitw 
oraz pamiątkowych ilustracji. Przypominają one także 
o innych, ważnych wydarzeniach związanych z Introni-
zacją. Należą do nich:
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• 120-lecie urodzin Służebnicy Bożej Rozalii Celaków-
ny, której Pan Jezus przekazał misję intronizacji Jezusa 
Chrystusa Króla.

• 25-lecie działalności zrzeszeń intronizacyjnych Jezusa 
Chrystusa Króla w Polsce.

• 15-lecie konsekracji Kościoła pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Ustroniu – Zawodziu. Wymienio-
ny kościół został wybudowany jako wotum błagalne 
o wyniesienie Rozalii Celakówny do chwały ołtarzy.

• 10-lecie poświęcenia �gury Chrystusa Króla przy tym 
kościele.
Więcej informacji na wymienione tematy można zna-
leźć na stronach internetowych:

• www.dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogól-
nopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

• www.krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch 
Obrony Rzeczpospolitej „Samorządna Polska”

• www.intronizacja.pl – prowadzonej przez Fundację 
Serca Jezusa i Stowarzyszenie „Róża”

Mgr inż. Adam Kędzierski
Wiceprzewodniczący Zarządu

Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Przewodniczący Zarządu

Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla

Króluj nam, Chryste!
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Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla Wszechświata
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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 
Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, 
stajemy przed Tobą wraz ze swymi 
władzami duchownymi i świeckimi, by 
uznad Twoje Panowanie, poddad się 
Twemu Prawu, zawierzyd i poświęcid 
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 niewygasłe prawa.
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła 
przed Tobą, Królem Wszechświata, 
uznajemy Twe Panowanie nad Polską 
i całym naszym Narodem, żyjącym 
w Ojczyźnie i na świecie.
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Pragnąc uwielbid majestat Twej
potęgi i chwały, z wielką wiarą
i miłością wołamy:  

      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!
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Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci,
          Panie Jezu Chryste:

 Za niezgłębioną Miłośd 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 
obecnośd Maryi w naszych dziejach
–Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

 Za Twoje wielkie Miłosierdzie 
okazywane nam stale – Chryste,
nasz Królu, dziękujemy!

 Za Twą wiernośd mimo naszych 
zdrad i słabości – Chryste, nasz
Królu, dziękujemy!
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Świadomi naszych win i zniewag 
zadanych Twemu  Sercu, prze-
praszamy za     wszelkie     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.
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Zobowiązujemy się porządkowad 
całe nasze życie osobiste, rodzinne i 
narodowe według Twego prawa:   

Przyrzekamy bronid Twej świętej czci, 
głosid Twą królewską chwałę
      – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy pełnid Twoją wolę i strzec 
prawości naszych sumień 
      – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy z całych sił dążyd do jak 
największej osobistej świętości, troszczyd 
się o świętośd naszych rodzin i 
chrześcijańskie wychowanie dzieci
      – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy budowad Twoje królestwo i 
bronid go w naszym narodzie 
      – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy czynnie angażowad się w 
życie Kościoła i strzec jego praw
       – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
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Jedyny Władco państw, narodów i całego 
stworzenia, Królu królów i Panie panujących! 
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących 
Polską. Spraw, aby wszystkie 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 drogami. Obdarz ich swą łaską, 
oświed mocą Ducha Świętego i wszystkich nas 
doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Ci wszystkie 
narody świata, a zwłaszcza te, które stały się 
sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by 
rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana 
i Króla, by wykorzystały czas dany im przez Ojca 
na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz 
uczynid serca nasze na wzór Najświętszego 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.

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







Monument Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 
w bezpośrednim sąsiedztwie �gury Crystusa Króla w Ustroniu-Zawodziu
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Komentarz do Jubileuszowego 
Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Wprowadzenie
Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została za-
początkowana w związku z wszczęciem w archidie-
cezji krakowskiej w 1996 roku procesu beaty�kacyj-
nego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej 
pielęgniarki i  mistyczki, zmarłej w  czasie II wojny 
światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapi-
ski i można było poznać treść udzielonych jej obja-
wień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. 
aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świad-
czy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: 
jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności 
przez intronizację, nie tylko w poszczególnych czę-
ściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. 
To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grze-
chów i całkowitym zwrotem do Boga”.

Wieść o  tego typu żądaniach Jezusa w  objawie-
niach danych Celakównie szybko się rozniosła. Po-
jawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których ce-
lem było doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. 
Konferencja Episkopatu Polski powołała w  2004 
roku Zespół ds. Społecznych Aspektów Introniza-
cji Chrystusa Króla. Od początku było wielu ludzi 
dobrej woli, autentycznie zaangażowanych w dzieło 
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intronizacji Jezusa, zawierzających realizację swoich 
dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierają-
cych pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpli-
wą modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. 
Okazało się również, że analogiczna myśl o koniecz-
ności uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicie-
lem stanowi centralny rys duchowości i  formacji 
wielu wspólnot i  stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza 
środowiska oazowego i  charyzmatycznego; jest też 
u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy.

Ta niezwykła zbieżność myśli rzeszy wiernych, in-
spirowana nie tylko prywatnymi objawieniami, ale 
mająca wyraźne podstawy biblijne i szerokie rozwi-
nięcie w nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice 
„Quas Primas” Piusa XI, nie mogła być lekceważo-
na, ani odkładana na bok. Pasterze Kościoła dostrze-
gli w niej bardzo konkretny oddźwięk zmysłu wiary 
ludu Bożego. W 2013 roku biskupi powołali do istnie-
nia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Owocem 
dialogu i  współpracy Zespołu z  przedstawicielami 
różnych ruchów intronizacyjnych jest zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu Polski Jubileuszowy
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Teologiczne uzasadnienie Aktu
Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Pa-
nem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc 
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Polaków rozumiejących, że od największych zagro-
żeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata 
zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej 
liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek 
odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek 
odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby 
powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa Polska 
przeciwstawiła Jego intronizację.

Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być 
z  założenia aktem wiary narodu. Celem tego aktu 
nie jest zapewnienie doczesnej władzy czy dostatku, 
ale poddanie osobistego, rodzinnego i  narodowego 
życia Chrystusowi i życie według praw Bożych. Akt 
ten powinien wpłynąć na rzeczywistość doczesną, ale 
nie może stanowić nadużycia Najświętszego Imienia 
Jezusa do osiągania celów doczesnych. Jest wyrazem 
posłuszeństwa Bogu, czyli odpowiedzią człowieczej 
miłości na Miłość Bożą, jest też aktem sprawiedliwo-
ści, czyli oddaniem Bogu tego, co Jemu należne.

Pierwsze w  Dziejach Apostolskich wezwanie do 
uznania w  Jezusie Pana i Mesjasza zostało wypowie-
dziane przez św. Piotra w dniu Zesłania Ducha Świę-
tego: „Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił 
Bóg i Panem, i Mesjaszem [czyli Królem]” (Dz 2, 36). To 
znaczy, że od Ojca ma Jezus wszelką władzę na niebie 
i na ziemi, i wskutek tego jest „Królem narodów god-
nym czci” (Hymn Eucharystyczny św. Tomasza z Akwi-
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nu). Stało się tak, jak zapowiadał prorok Daniel: „Po-
wierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, 
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie 
Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, 
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7, 13-14).

Dlatego publiczne i uroczyste przyjęcie panowania 
Jezusa, nie może Mu dodać władzy, którą posiada 
sam z siebie jako Bóg i Zbawiciel. Jego władza jest 
niezależna od jakiegokolwiek stworzenia. Naszym 
zadaniem jest uznać w  wierze, że Jezus jest zapo-
wiadanym przez proroków Namaszczonym potom-
kiem Dawida (Królem-Mesjaszem), a  równocze-
śnie Panem (w greckim tłumaczeniu Ksiąg Starego 
Testamentu tytułem Kyrios oddawano imię Jahwe). 
W Dziejach Apostolskich głosiciele Ewangelii, idąc 
do pogan nie znających zapowiedzi dotyczących 
Mesjasza, wzywają do uznania w wierze, że Jezus jest 
Panem, zapewniając, że w ten sposób będą zbawieni. 
Tak właśnie czyni Paweł i Sylas w Filippi, gdy zwra-
cają się do strażnika więzienia: „Uwierz w Pana Jezu-
sa a zbawisz siebie i swój dom” (Dz 16, 31).

Ten akt wiary i  uznania Jezusa za Zbawiciela 
i  Pana (Grecy) lub Króla, czy Władcy (Żydzi) jest 
sprawczy, gdyż umożliwia zbawienie człowieka. Tak 
pisze o tym Apostoł Paweł w Liście do Rzymian (10, 
9-10): „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus 
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 
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wskrzesił z  martwych – osiągniesz zbawienie. Bo 
sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwie-
nia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.

Z  tekstu wynika, że najbardziej proste wyznanie 
panowania Jezusa wystarcza do osiągnięcia zbawie-
nia, bo wyraża ono wiarę, że Jezus z  Nazaretu jest 
zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Stąd do 
istoty aktu przyjęcia Jezusa za Króla i  Pana należy 
wyznanie z wiarą Jego panowania.

Oznacza to zadanie, które tak określa papież Pius XI 
w zakończeniu encykliki „Quas primas” z 1925 roku: 
„Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle czło-
wieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym podda-
niem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wie-
rzyć silnie i stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus 
króluje w woli, która powinna słuchać praw i przyka-
zań Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziw-
szy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miło-
wać i do Niego jedynie należeć; niech króluje w ciele 
i członkach jego, które jako narzędzia, lub – że słów 
św. Pawła Apostoła użyjemy (Rz 6, 13): jako ‘zbroja 
sprawiedliwości Boga’, mają przyczynić się do  we-
wnętrznego uświęcenia dusz”.

Tak określone zadanie: „trzeba, by Chrystus pa-
nował”, domaga się najpierw uznania Chrystusa 
za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania 
nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu 
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Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, 
celem uporządkowania, ułożenia życia osobistego 
i społecznego po Bożemu.

Dlatego ciągle jakże aktualne są słowa św. Jana Paw-
ła II z homilii inaugurującej jego ponty�kat: „Nie lę-
kajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! 
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, 
systemów ekonomicznych, systemów politycznych 
oraz kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!”.

Prezentacja treści Jubileuszowego Aktu
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i  Pana
podejmuje biblijną formułę przymierza Boga z naro-
dem i wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które 
miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła. Można 
też powiedzieć, że niejako podejmuje zobowiązanie 
zawarte w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego: 
„Zobowiązujemy się uczynić wszystko, ażeby Polska 
była rzeczywistym królestwem Maryi i jej Syna”.

Tytuł Aktu ma formułę otwartą i  powszechnie 
zrozumiałą. Nie zawiera słowa „intronizacja”, które 
nie dla wszystkich jest zrozumiałe, choćby dlatego, 
że w odniesieniu do Jezusa możemy mówić jedynie 
o  uznaniu, a  nie o  ustanowieniu go królem. Stąd 
przyjęto formułę szeroką i  scalającą pragnienia 
i postulaty wielu środowisk – akt przyjęcia Jezusa 
za Króla i Pana.
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Słowo „Jubileuszowy” dodane na początku wska-
zuje na szczególny moment dziejowy, w jakim do-
konujmy tego narodowego Aktu. Jest nim Nad-
zwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez 
papieża Franciszka oraz Jubileusz 1050. rocznicy 
Chrztu Polski.

W  akcie można dostrzec formę odnowienia przy-
mierza chrzcielnego narodu. Niewątpliwie jest też for-
mą zawierzenia całego narodu Bożemu Miłosierdziu. 
Zostanie dokonany w tym miejscu, w którym podczas 
Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek spotka 
się z młodym Kościołem całego świata, aby przypo-
mnieć mu przesłanie Ewangelii o Bożym Miłosierdziu.

Akapit pierwszy jest wprowadzeniem do całego 
Aktu. Otwiera go uroczyste wezwanie skierowane 
do Jezusa Króla: Nieśmiertelny Królu Wieków… Na-
stępnie przewiduje się wskazanie reprezentantów 
władzy kościelnej i świeckiej, którzy wezmą udział 
w dokonaniu Aktu.

W ostatniej części akapitu zawarte są istotne elemen-
ty składowe Aktu: uznanie panowania Chrystusa, pod-
danie się Jego prawu, zawierzenie i poświęcenie Chry-
stusowi Królowi Ojczyzny i całego Narodu.

Akapity drugi i trzeci stanowią zasadniczą część 
uznania i przyjęcia królewskiej władzy Jezusa nad 
Polską. Wszyscy uczestnicy mają możliwość włą-
czenia się w  nią aklamacją Króluj nam, Chryste
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i wyrażenia publicznie swej woli, by Jezus panował 
w naszej Ojczyźnie.

Kolejny akapit wyraża hołd wdzięczności Chry-
stusowi za Jego niezgłębioną miłość i wszystkie ła-
ski. Wszyscy uczestnicy mają możliwość wyrażenia 
wdzięczności za nie w  formie aklamacji Chryste 
nasz Królu, dziękujemy!

Dalej Akt przechodzi w formę przebłagalnej mo-
dlitwy, której treścią jest wyrażenie skruchy z powo-
du grzechów osobistych i społecznych. Jako taki za-
kłada osobisty i narodowy rachunek sumienia, który 
jest niezbędnym początkiem każdego nawrócenia. 
Do aktu skruchy dołączone zostało wyrzeczenie 
się złego ducha i  jego spraw, nawiązujące do rytu-
ału chrztu świętego – szczególnie aktualne w 1050. 
rocznicę Chrztu Polski. Znaczenie tego wyrzeczenia 
nie jest tylko symboliczne: odrzucenie uzurpatora 
jest koniecznym warunkiem przyjęcia prawowitego 
Króla.

W  następnym akapicie w  pięciu symbolicznych 
przyrzeczeniach Akt zawiera zobowiązanie podpo-
rządkowania prawu Bożemu całego życia osobiste-
go, rodzinnego i narodowego. Uczestnicy mogą się 
włączyć w  deklarowane treści poprzez uroczystą 
aklamację Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

W  kolejnych trzech akapitach akt przechodzi 
w  formę zawierzenia Chrystusowi: Państwa Pol-
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skiego i  jego władz, całego narodu, a  szczególnie 
tych, którzy nie podążają drogami Bożymi oraz 
wszystkich narodów świata w imię miłości bratniej. 
Kończy się prośbą o łaskę rozpoznania w Chrystu-
sie prawowitego Pana i Króla dla wszystkich, którzy 
jeszcze tego nie dokonali.

Dwa kolejne zapisy mają charakter inwokacji – do 
Najświętszego Serca Jezusowego i do Ducha Świę-
tego. W  pierwszej inwokacji zawarta jest prośba 
o upodobnienie serc ludzkich do Serca Jezusowe-
go; druga jest prośbą skierowaną do Ducha Świę-
tego o wsparcie w realizacji zobowiązań płynących 
z Aktu i nawiązuje do modlitwy św. Jana Pawła II 
z Placu Zwycięstwa w Warszawie.

Postanowienia i  zobowiązania zawarte w  Akcie 
składane są w  Niepokalanym Sercu Maryi Królo-
wej Polski i powierzane wstawiennictwu świętych 
Patronów Ojczyzny.

Ostatni akapit jest inwokacją do Chrystusa Króla 
i stanowi podsumowanie treści całego Aktu. Zamy-
kają go słowa prefacji z uroczystości Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata.

Akt kończy się stwierdzeniem faktu uznania 
przez Polskę Królowania Jezusa Chrystusa oraz 
uwielbieniem Trójcy Świętej.
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Epilog

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i  Pana nie jest zwieńczeniem, lecz począt-
kiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce 
i w narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne 
zadanie.

Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi 
Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego, 
co nam oferuje i dzielenie się Nim z  innymi. Cho-
dzi o umiłowanie Jezusa do końca, zawierzenie Mu 
naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości mi-
łosiernej oraz realizację Ewangelii we wszelkich wy-
miarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekono-
micznego, społecznego i politycznego.

Aby tak ważne dzieło intronizacji Jezusa w  na-
rodzie Polskim mogło zostać zrealizowane, trzeba 
z pewnością zadbać o większe otwarcie na nie spo-
łeczności Kościoła w Polsce, a to wymaga solidnej 
prezentacji dzieła. Byłoby dobrze opracować pro-
gram mający na celu włączenie w  realizację dzie-
ła istniejące wspólnoty intronizacyjne, Wspólnoty 
dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ruch oazowy i charyzmatyczny oraz inne, które sta-
wiają sobie za cel uznać Jezusa Panem i Zbawicie-
lem. W programie tym z pewnością trzeba określić 
zasadnicze treści formacyjne i  zasady współpracy 
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podmiotów realizujących dzieło, zawsze w  duchu 
posłuszeństwa tym, których Jezus ustanowił paste-
rzami. Przedmiotem szczególnej troski powinno 
być otwarcie wiernych świeckich na zaangażowa-
nie społeczno-polityczne, stąd należałoby zadbać 
o  ich solidną formację z zakresu katolickiej nauki 
społecznej.

Od Maryi, naszej Pani i Królowej, trzeba się uczyć 
spoglądania na wszystkie wymiary życia oczyma 
wiary, szukając światła w prawdzie objawionej. Nie 
wolno przy tym zagubić świadomości, że w reali-
zacji tego wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia. 
Dlatego ważne jest powierzanie Duchowi Święte-
mu całego dzieła i  poszczególnych przedsięwzięć. 
Potrzeba wiele modlitwy i o�ary w dziele odnowy 
oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny.
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MODLITWY KU CZCI 
JEZUSA CHRYSTUSA  KRÓLA

Z LITURGII GODZIN 
O CHRYSTUSIE KRÓLU

Hymn z II Nieszporów

Ciebie, Chryste, wyznajemy
Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi,

Dusz i serc najwyższym Sędzią.

Tobie śpiewa chór aniołów
I majestat Twój wychwala;
Także my sławimy Ciebie

Jako Pana wszystkich rzeczy.

Ty, coś Księciem jest pokoju,
Zbuntowanych poddaj sobie

I w jedynej swej owczarni
Zgromadź zabłąkanych ludzi.

Po to przecież krzyż przyjąłeś
I otwarłeś swe ramiona,
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W sercu zaś przebitym włócznią
Ukazałeś żar miłości.

Po to jesteś na ołtarzu
W znakach chleba oraz wina

I wylewasz z rany boku
Zdrój zbawienia dla swych wiernych.

Tobie, Jezu, który rządzisz
Przez swą miłość całym światem,

Niechaj będzie wieczna chwała
Z Ojcem i Najświętszym Duchem. Amen.

Hymn z Godziny Czytań

Synu Jedyny, światłości ze światła,
Zrodzony z Boga i Boże prawdziwy, 

Wszystko przez Ciebie zostało stworzone
I trwa przez Ciebie.

Ty jesteś celem wszelkiego istnienia,
Do Ciebie niebo i ziemia należą,

Dzierżysz w swej dłoni obszary wszechświata
I rządzisz czasem.
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Miłość sprawiła, że ciało przyjąłeś, 
By nas odkupić przez życie i mękę; 

Śmiercią na drzewie otwarłeś zbawionym
Podwoje łaski.

Twoje królestwo nie na tym jest świecie,
Nie pragniesz władzy zdobytej przemocą;

Chcesz nas z dobrocią przygarnąć do siebie
I dać nam szczęście.

Kiedy znak krzyża zabłyśnie w obłokach, 
Powrócisz, Panie, do swego Kościoła;

Zmiłuj się wtedy nad ludźmi grzesznymi,
By nie zginęli.

Tobie i Ojcu, i prawdy Duchowi
Niech będzie chwała i sława na wieki;
Wszystkie narody niech zegną kolana

Przed naszym Bogiem. Amen.

Hymn z Jutrzni

Królu wieczności i czasu,
Stwórco niebiosów i ziemi,

Panie gwiaździstych przestworzy,
Bądź pochwalony na wieki.
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Królu ludzkiego istnienia,
Źródło mądrości i ładu,

Pełen dobroci dla małych,
Bądź pochwalony na wieki.

Królu skazany przez wielkich,
Płaszczem pogardy okryty, 

Z cierni koroną zwieńczony, 
Bądź pochwalony na wieki.

Królu zhańbiony na krzyżu,
Z sercem otwartym przez włócznię,

Życie zabite grzechami,
Bądź pochwalony na wieki. 

Królu pokoju i łaski, 
Przebacz nam winy odstępstwa, 

Otwórz zbłąkanym ramiona, 
Zjednocz nas Twoją miłością.

Królu nadziei człowieczej,
Tobie i Ojcu Twojemu

Z Duchem światłości i prawdy
Chwała niech będzie na wieki. Amen.
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Będziemy Jezu
Twymi Rycerzami

napełń mnie Chryste światłem Twego Ducha
abym nie zbłądził na bezdrożu świata

pozwól mi Chryste zostać Twym Rycerzem
który swą drogę w Twoją miłość wplata

i który niesie wśród Braci Rycerzy
chorągiew wiary oraz zbroję męstwa
i który mieczem modlitwy zdobywa

prawdziwy owoc ludzkiego zwycięstwa

napełń mnie Chryste światłem Twego Ducha
tak jak dolinę w godzinie świtania

która rozjaśnia każdą ciemną ścieżkę
która wśród blasku życia cel odsłania

Panie w słonecznej monstrancji Beskidów
siejący światło życia i pogody

gdy czas się toczy poprzez nasze życie
daj nam spokojne wschody i zachody
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pod Twoim berłem wedle Twego prawa
co Dekalogiem mierzy czas sumienia

gdy z Twoim Słowem idziemy przez życie
aby zasłużyć na łaskę zbawienia

pod nieba Chryste błękitnym sztandarem
pod Twoim berłem i Twoją koroną
będziemy Jezu Twymi Rycerzami

niech nam Twa miłość Chryste jest obroną
Kazimierz Józef Węgrzyn
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Litania  Do  Jezusa Chrystusa  
Króla Wszechświata

Kyrie elejson, Chryste  elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz  nas, Chryste  wysłuchaj  nas.
Ojcze  z  nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj  się nad  nami.
Duchu Święty  Boże, zmiłuj się nad  nami.
Święta  Trójco Jedyny Boże zmiłuj  się nad nami.

Chryste  Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światło-
ści,  Przyjdź  Królestwo  Twoje!
Chryste  Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste  Królu, przez  którego świat jest stworzony,
Chryste  Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste  Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy 
Człowiecze, 
Chryste  Królu, uwielbiony przez pastuszków 
i Trzech Króli, 
Chryste  Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste  Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości, 
Chryste  Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz, 

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na 
niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami 
Chryste  Królu, Kapłanie  Przedwieczny,
Chryste  Królu  rozumu,
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Chryste  Królu woli,
Chryste  Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste  Królu pokory, przez urąganie szkarłatem 
odziany,
Chryste  Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste  Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś 
życie pokutne,
Chryste  Królu, którego  Królestwo  nie  jest z tego 
świata,
Chryste  Królu, przez  królewski Dar Twojej Miło-
ści, Eucharystię Św. nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Mi-
łości Ducha Świętego, 

Chryste Królu, który  podniosłeś małżeństwo do 
godności Sakramentu,   Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na go-
dach w Kanie Galilejskiej,             
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez  swe życie ukryte w Nazarecie 
dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszla-
chetniłeś i uświęciłeś pracę, 
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i od-
dałeś rodzinie młodzieńca z Naim,
córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza, 
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Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Marii i Józefa,

Chryste, Królu Królów i  Panie nad Panami, Panuj 
nad narodami!
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny, 
Chryste, Królu chwały wiecznej, 
Chryste Królu, Książe Pokoju, 
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz 
znamię Panowania, 
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich 
czasach świadczyłeś narodom, 
które były Ci wierne,

Chryste Królu, który „strącasz władców z  tronu 
a  wywyższasz pokornych”, Panuj nad swymi nie-
przyjaciółmi!
Chryste Królu, który śmiercią  na krzyżu  piekło 
pokonałeś, 
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim 
śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu  Twojej  potęgi, w chwale Świę-
tych Twoich, 
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Chryste Królu, przez  Twoją miłosną modlitwę na 
krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo niewiedzą  co  czynią” 
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, prze-
puść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wy-
słuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmi-
łuj się  nad nami!

V. Królestwo Jego  rozszerzać się będzie.
R. A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się:
Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko 

odnowić chciałeś przez  Najmilszego Syna Twe-
go, Króla  Wszechświata , racz  w  dobroci  Two-
jej  sprawić, aby wszystkie  narody, rozdzielone 
przez  grzech, poddały  się  słodkiej  władzy Two-
jej. Przez  tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą żyje  i  króluje  przez  wszystkie wieki 
wieków. Amen.
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Litania do Chrystusa Króla 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Zbawicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia, 
Jezu Chryste, Królu Miłości,
Jezu Chryste, Królu Pokoju,
Jezu Chryste, Królu Życia,
Jezu Chryste, Królu Zmartwychwstały,
Jezu Chryste, Królu Wszechświata,
Jezu Chryste, Królu Wiekuisty,
Jezu Chryste, Królu Cierpiących,
Jezu Chryste, Królu serca mojego,
Jezu Chryste, Królu serc Świętych, 
       a szczególnie Najświętszej Maryi Panny,
Jezu Chryste, Królu dusz,
Jezu Chryste, Królu Aniołów i Archaniołów,
Jezu Chryste, Królu Błogosławionych,
Jezu Chryste, Królu Chwały,
Jezu Chryste, Królu Dobroci,
Jezu Chryste, Królu Litościwy,
Jezu Chryste, Królu Łaskawy,
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Jezu Chryste, Królu Światłości,
Jezu Chryste, Królu po Trzykroć Święty,
Jezu Chryste, Królu Mądrości,
Jezu Chryste, Królu Pokory,
Jezu Chryste, Królu Świętej Bojaźni i Miłości Pańskiej,
Jezu Chryste, Królu Słodyczy Niebieskiej,
Jezu Chryste, Królu Kościoła Świętego,
Jezu Chryste, Królu Prawdy,
Jezu Chryste, Królu Sług i Służebnic Pańskich,
Jezu Chryste, Królu Apostołów,
Jezu Chryste, Królu Sprawiedliwy,
Jezu Chryste, Królu Czystości,
Jezu Chryste, Królu Dziewic,
Jezu Chryste, Królu Wyznawców,
Jezu Chryste, Królu Proroków,
Jezu Chryste, Królu nawróconych i pokutujących,
Jezu Chryste, Królu Męczenników,
Jezu Chryste, Królu Umęczony,
Jezu Chryste, Królu wyszydzony,
Jezu Chryste, Królu Ukrzyżowany,
Jezu Chryste, Królu Cierpliwości,
Jezu Chryste, Królu wzgardzony,
Jezu Chryste, Królu wyśmiany,
Jezu Chryste, Królu pohańbiony,
Jezu Chryste, Królu cierniem ukoronowany,
Jezu Chryste, Królu ubiczowany,
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Jezu Chryste, Królu Godności,
Jezu Chryste, Królu ubogich,
Jezu Chryste, Królu Zwycięski,
Jezu Chryste, Królu Łagodny,
Jezu Chryste, Królu Cnót wszelkich,
Jezu Chryste, Królu Posłuszeństwa Woli Bożej,
Jezu Chryste, Królu przez ludzi Niewinnie sądzony,
Jezu Chryste, Królu na śmierć skazany,
Jezu Chryste, Królu bezlitośnie na Krzyżu rozciągnięty,
Jezu Chryste, Królu okrutnie grubymi gwoździami 
       do Krzyża przybity,
Jezu Chryste, Królu Majestatu,
Jezu Chryste, Królu Nadziei,
Jezu Chryste, Królu Nieba i ziemi,
Jezu Chryste, Królu Ognia Miłości,
Jezu Chryste, Królu Sakramentów Świętych,
Jezu Chryste, Królu Wierności,
Jezu Chryste, Królu Przyjaźni,
Jezu Chryste, Królu Nowego i Wiecznego Przymierza,
Jezu Chryste, Królu Troskliwy,
Jezu Chryste, Królu Gorliwości o Chwałę 
       Ojca Niebieskiego,
Jezu Chryste, Królu wiernych dusz kapłańskich 
       i zakonnych,
Jezu Chryste, Królu dusz Bogu poświęconych,
Jezu Chryste, Królu Przebaczenia,
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Jezu Chryste, Królu Zbawicielu,
Jezu Chryste, Królu Odkupicielu,
Jezu Chryste, Królu Mesjaszu,
Jezu Chryste, Królu i Sługo Pański,
Jezu Chryste, Królu dzieci,
Jezu Chryste, Królu Miłości,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, 
       zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, 
       zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, 
       obdarz nas Pokojem.

P. Niech Serce Twoje, Najsłodszy Jezu, 
W. W nas na zawsze Króluje i pozostanie 
naszym Wszystkim.

Módlmy się: Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Pa-
nie, Twoja jest Sława, Chwała i Cześć, i wszelkie Błogo-
sławieństwo. Tobie Jednemu, Najwyższy, one przystoją, 
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przeba-
czają dla Twojej Miłości i znoszą słabości i prześladowa-
nia. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w Pokoju, ponie-
waż przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. Ty, Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Hołd Królowi Wszechświata

O Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyj-
ście królestwa Twego obdarz nas pokojem. 

Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako 
Królowi wszechświata. Cokolwiek stworzone zo-
stało dla Ciebie istnieje. Rozporządzaj mną jako 
własnością swoją. Przyrzekam Ci, że będę żyła jako 
dobra chrześcijanka (żył jako dobry chrześcijanin), 
a już szczególnie zobowiązuję się pomagać do zwy-
cięstwa sprawy Bożej i Kościoła Świętego. 

Boskie Serce Jezusa, przyjmuję dzień dzisiejszy 
jako dar miłości Twojej. Chcę podjąć stojące przede 
mną zadania w tej intencji, by wszystkie serca uzna-
ły Twoje Święte panowanie, by w ten sposób na ca-
łym świecie nastało Królestwo Pokoju. 

O Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w ży-
ciu i w wieczności. Amen.
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Modlitwa do Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata, 

Odkupiciela rodzaju ludzkiego

Panie, Jezu Chryste, Królu Wszechświata. Odku-
picielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stojących 
przed Twoim Majestatem – oddajemy Ci cześć 
i uwielbianie.

Przyrzekamy w swym życiu zabiegać o pomno-
żenie Twojej Chwały i w ten sposób odpowiedzieć 
na Twoją miłość oraz dziękować za nieskończone 
Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na poko-
lenie.

Uznajemy Ciebie, Jezu Chryste, za naszego Króla 
i Pana, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas.

Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Mi-
łości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako na-
szą Panią i Królową.

Jezu Chryste, Panie nieba i  ziemi, bądź Królem 
dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczy-
zny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, 
nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo 
Pokoju na ziemi. Amen.
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Królu Samotny!

Królu samotny, gdzie Twoi dworzanie?
Gdzie archanielskie przecudowne pienia?
Gdzie tłum, co prosi Cię o posłuchanie
I składa winne hołdy uwielbienia?

Pustka zalega często Twe ołtarze,
Nikogo z ludzi nie widzisz przy sobie,
Żaden Ci serca nie przynosi w darze,
Nikt nie pamięta o Twojej Osobie!

Tylko Aniołów chóry niewidzialne
Wielbią majestat Twój Boski w milczeniu
I u stóp Twoich serca całopalne
Składają kornie, w błogiem zachwyceniu.

Tylko lampeczki wiecznej płomyk złoty,
Co w dzień i w nocy przed Tobą się pali,
Boskiej miłości Twej sławi szczodroty
I  na oziębłość dusz ludzkich się żali!

ks. Mateusz Jeż
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Królestwo Twoje

„Królestwo Twoje nie jest z tego świata”,
Nie na bagnetach wspiera się Twa władza,
Twój tron się bluszczem pompy nie oplata,
Ni na światowych  rachubach zasadza.

Królestwo Twoje w sercach ludzkich gości,
Miłość jest jego strażą i potęgą,
Dworzanie Twoi pokorni i prości,
Żłóbek, Krzyż, Ołtarz praw Twoich jest księgą.

„Kto wami rządzi, niech sługą wam będzie,
Kto większy wśród was, niech mniejszym się sta-
nie,
Kto cichy sercem, ten ziemię zdobędzie”,
Taka Twa wola, takie przykazanie!

Więc serca niesiem Ci Chryste w o�erze,
Korzym przed Tobą rozum nasz i wolę,
Przy Tobie wytrwać ślubujemy szczerze,
Siej w nas swe ziarna, wypleń z dusz kąkole!

ks. Mateusz Jeż
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Panie, Przyjdź Królestwo Twoje

Boże, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie 
szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do 
Ciebie – Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci – 
daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie. Nasz 
Pan i Król Jezus Chrystus objawił, że jedynym 
pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie 
Serce. Panie nasz i Królu, jakże bardzo pragniemy, 
abyś razem z Maryją królował w naszych sercach, 
w naszym narodzie, państwie i na świecie. Jezu, za 
wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby na-
ród polski i cały świat uwierzył, że z aktu przyjęcia 
Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu 
pełen miłosierdzia, za przykładem Służebnicy Bo-
żej Rozalii Celakówny, która poświęciła swoje ży-
cie dziełu Intronizacji, przyjmij nas za twych pod-
danych. Przyjmij także nasze hołdy, cześć, wier-
ność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. 
Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź nasz naród 
do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za 
Króla i Pana, abyśmy poznali, że Królestwo Boże 
jest prawdziwym szczęściem i w nim możliwe jest 
spełnienie życia na ziemi. Amen.
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Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla 
kard. Adama Stefana Sapiehy z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nie-
śmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy 
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać bę-
dziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztanda-
ru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie 
zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, 
ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wie-
rze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pra-
gniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, że-
śmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewan-
gelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez 
łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. 
Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie 
wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość 
i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bez-
ustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami 
wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą 
naszą ziemię! Amen.
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Modlitwa do Jezusa 
naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, 
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego 

świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Boże-
go i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź 
Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas, stojących przed Twoim 
Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie podajemy się Twojemu Panowaniu i Twemu 

Prawu. 
Świadomi naszych win i  zniewag zadanych Twemu 

Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i  zanie-
dbane dobro. 

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. 
Przyrzekamy zabiegać o  pomnożenie Twojej Chwały, 

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz 
z pokolenia na pokolenia, wiernością i posłuszeństwem 
odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, 
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła 
i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i po-
słannictwo Kościoła.
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Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj 
w naszym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej 
Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i  świat cały 
objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i  życia, króle-
stwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości 
i pokoju,  teraz na wieki wieków. Amen. 

(Modlitwa polecana przez Konferencję Episkopatu Pol-
ski w liście pasterskim z 16 X 2016 r.)
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AKTY

Akt osobisty intronizacji

Odpowiadając na miłość Twego Boskiego Serca 
wyznaję:

Jezu, Jesteś Królem,
Jezu, Jesteś moim Królem,
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!
Oto jestem!

Akt poświęcenia rodziny 
Jezusowi Chrystusowi Królowi 

Wszechświata

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, Zbawco nasz! Wiemy, 
że chcesz utwierdzić Królestwo miłości na ziemi. Chcesz 
dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do do-
mów swoich i zechcą kierować się Twoim Boskim pra-
wem. Do rodzin takich i my należeć chcemy. Ciebie, Jezu 
Chryste, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. To Ty 
powiedziałeś, że „Królestwo Boże jest w nas”. Przyrzeka-
my więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą 
w częstej Komunii Świętej.

Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był praw-
dziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.
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Postanawiamy walczyć ze złem, bronić nierozerwalno-
ści i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, 
dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, 
walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nie-
sprawiedliwością, nieczystością i brakiem szacunku wo-
bec dnia świętego.

Bądź dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednocze-
niem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. 
Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś 
cała nasza rodzina na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbi-
ła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.

Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce 
Matki Twej Niepokalanej i Twego Opiekuna, Świętego 
Józefa.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! 
Amen. 

(Imprimatur: bp Janusz Zimniak, 18 IX 2007).

Akt wyboru Chrystusa

Ja, NN., wspominając swój własny chrzest wierzę 
i wyznaję, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywe-
go, i Jego jest chwała, majestat, moc i władza przed 
wszystkimi wiekami i  teraz, i  na wszystkie wieki. 
On jest Panem dziejów.

Do Niego należy władza królewska. On panuje 
nad narodami. On jest moim Panem! W tej wierze 
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pragnę żyć i pragnę być jej świadkiem wobec przy-
szłych pokoleń.

Panie Jezu Chryste! Poddaję siebie, moje życie 
obecne i przyszłe pod Twoje panowanie. Tobie cał-
kowicie się oddaję i przyrzekam każdego dnia od-
czytywać Twoją wolę, i współpracując z Twoją łaską 
wypełniać ją w miłości Boga i bliźniego. Przyrze-
kam dokładać wszelkich starań, aby moja rodzina, 
środowisko i Ojczyzna coraz doskonalej stawały się 
Twoim królestwem aż wypełni się ono w dniu Twe-
go przyjścia na końcu czasów.

Dzisiaj we wspólnocie z  braćmi i  siostrami za 
apostołem Piotrem powtarzam:

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego, a myśmy poznali i uwierzyli, że Ty je-
steś Chrystus Boga Syn – Zbawiciel!

Przy Tobie zatem chcę trwać jako wierny sługa 
Twojego królestwa. Tak mi dopomóż Panie Boże 
Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. 
Amen.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty 
postanowiłeś wszystko poddać Chrystusowi, Kró-
lowi wszechświata; spraw, abyśmy wyzwoleni z nie-
woli grzechu, napełnieni Duchem prawdy, spra-
wiedliwości i miłości, godnie wypełniali wszystkie 
zobowiązania, jakie podejmujemy, oddając dziś 
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siebie, nasze życie i  losy pod panowanie jedynego 
Władcy: Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z  Tobą żyje i  króluje w  jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

(Tekst przygotowany przez Sekretariat Stanu Stolicy 
Apostolskiej, odczytany przez legata papieskiego abp. Jó-
zefa Kowalczyka na Lednicy 7 VI 2003 r.).

Akt uznania Jezusa Chrystusa 
Królem Wszechświata

Jezu Chryste, uznaję Ciebie za Króla całego świa-
ta. Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla 
Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszel-
kie prawa swoje. Staję dziś przed Tobą i odnawiam 
moje przyrzeczenia złożone na chrzcie, wyrzeka-
jąc się szatana i  spraw jego, a przyrzekam żyć jak 
przystało na dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję 
się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa 
Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, 
o�aruję Ci nieudolne uczynki moje w tej intencji, 
aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje Króle-
stwo Święte. Niech w ten sposób Królestwo Twego 
Pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen. 

(Nihil obstat: bp Andrzej Czaja, 30 X 2013 r.).
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PIEŚNI  KU  CZCI  JEZUSA  
CHRYSTUSA  KRÓLA

„Chrystus Królem, Chrystus Panem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam! (x3)

*****
W Majestacie na niebieskim tronie * Siedzi Jezus, 

wszelka moc na Jego łonie!
Ref.: Cherubini, Sera�ni, * Też i Aniołowie inni * 

Przed nim się kłaniają, * Radośnie śpiewają: * Świę-
ty, Święty, Święty! - wołają.

Matka Jego i Patriarchowie, * Prorocy, Wyznawcy 
i Apostołowie. * Cherubini...

Męczennicy, którzy krew przelali, * Panny czyste, 
które Go tak miłowały. 

Ref.: Cherubini...
*****

1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumie-
nie? * Z  serca Ci składamy korne dziękczynienie. * 
Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * 
Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!

2. W  serca Twego ranie, o  serc naszych Królu, * 
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz...

*****
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1.  Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To 
nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić 
będzie * I świecić jak słońce jasne.

2.  Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Ho-
stii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *  
Odważnie, bo Jezus woła.

*****
1.  Nie rzucim Chryste świątyń Twych,* Nie 

damy pogrześć wiary! * Próżne zakusy duchów 
złych * i próżne ich zamiary! * Bronić będziemy 
Twoich dróg * Tak nam dopomóż Bóg! / 2x

2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól * Popłynie 
hymn wspaniały: * Niech żyje Jezus Chrystus Król * 
w koronie wiecznej chwały! * Niech, żyje Maria! za-
grzmi róg. * Tak nam dopomóż Bóg! /  2x

3. I taki triumf, taki cud * Powieje z Jasnej Góry, * 
I z taką wiarą ruszy lud – Synowie Polski, córy.

Że jak mgławica pierzchnie wróg. * Tak nam do-
pomóż Bóg! / 2x

*****
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Refren: Dzięki, o Panie, składamy dzięki;
O, Wszechmogący nasz Królu w niebie!

1. Za to, że dałeś nam wiarę.
2. Za to, że dałeś nam miłość.
3. Za to, że dałeś nam Siebie.
4. Ty nam przebaczasz grzechy.
5. Ty nam przywracasz życie.
6. Za to, że jesteś z nami.
7. Tobie śpiewamy z radością.

*****

Te Deum Laudamus

Ciebie, Boże, chwalimy, * Ciebie, Panie, wyzna-
wamy; * Ciebie, Ojcze, na ziemi * Wszystkie twory 
uwielbiamy, * U Ciebie nie masz zmiany * Ani cienia 
przemiany.

Ku czci Twej wznoszą pienia * Wszystkie niebie-
skie krainy,* Aniołów zgromadzenia, * Cherubiny, 
Sera�ny: * Święty Bóg, Święty, Święty, * Wszechmoc-
ny, niepojęty!

Przed Twym Bożym Imieniem * Nieba się upoka-
rzają * I  wszystkie z  zadumieniem * Czasy i  miej-
sca klękają, * Pełne niebo, świat cały * Twej potęgi 
i chwały.

*****
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Ciebie, Boże, wielbimy, * Ciebie, Stwórcę wszech-
mocnego, * Ze wszystkich sił wielbimy; * Dawco wszyst-
kiego dobrego, * W  dobroci nieskończony, * Bądź na 
wieki chwalony!

Tobie Anieli w niebie * Nucą: Święty, Święty, Święty! * 
I  bez ustanku Ciebie * wielbią, Boże niepojęty. * 

Chwała Twa, wieczny Panie, * Na wieki nie ustanie.
Ojcze, któryś z niczego * Wszystko stworzył, utrzy-

mujesz, * Tyś początkiem wszystkiego, * Wszystkim 
rządzisz, zawiadujesz * I my wielbimy Ciebie * Wzo-
rem Aniołów w niebie.

*****
Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wiecz-

na chwała, * Ciebie, Ojca, niebios bramy,* Ciebie 
wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie, * Tobie Moce i Niebiosy, 
* Cheruby, Sera�nowie * Ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty nad świętymi, * Bóg zastępów, Król 
łaskawy! * Pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu 
Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, * Chór proroków pełen 
chwały, * Tobie hołdy nieść pośpiesza * Męczenników 
orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi, * Z głębi serca, ile zdo-
ła, * Głosy ludów zgodzonymi * Wielbi świętą pieśń 
Kościoła.
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Niezmierzonej Ojca chwały, * Syna, Słowo wie-
kuiste, * Z duchem wszechświat wielbi cały; Królem 
chwały Tyś, o Chryste.

*****
Jesteś Królem

Jesteś Królem, Jesteś Królem,
Królem jest Bóg                                      x2

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go.                                             x2

*****
Jezu drogi, Tyś miłością

1. Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam!
Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam.

Ref.: Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami swymi i bądź Królem jej.

2. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi Siebie daj.
Duszę moją łaski tchnieniem, przemień w cichy raj.
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Ref.: Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami swymi i bądź Królem jej.

3. Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc.
I zachowaj nas w pokoju, sercom daj swą moc.

Ref.: Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami swymi i bądź Królem jej.

*****
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przęjęty. * 

Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty...

2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * 
Na wschodzie i zachodzie:* Święty...

3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską 
zdjęty.* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...



NOWENNA KU CZCI
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

przed liturgiczną uroczystością
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
oraz uroczystymi aktami Intronizacji
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PIĄTEK

Dzień pierwszy

Z Bogiem Ojcem
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PIĄTEK

Z Bogiem Ojcem

– Pieśń na wystawienie
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 11,2):
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: 
Ojcze, niech się świeci Twoje imię; niech przyj-
dzie Twoje Królestwo”

Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony 
z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości oj-
costwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On 
sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn. Przy-
szedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przed-
wieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie stwo-
rzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też 
porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako 
podstawowy.
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Czy objawić znaczy tylko przypomnieć? Więcej. 
Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, 
aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzi-
nie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego doko-
nać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom oj-
costwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu 
jako Ojcu. I to było Jego istotną misją.

(Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św.
odprawionej na lotnisku w Masłowie,

Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Nasze życie wewnętrzne, to życie w całej prawdzie 
i prostocie, to życie dzieci wobec naszego Ojca niebie-
skiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłam-
stwo i obłuda, bo jest proste, żyjące w prawdzie. Często 
przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwy-
cała mnie ich prawda i prostota a czując nieprzeparty 
pociąg, by pozostać na zawsze i na wieki dzieckiem, ta 
prawda i prostota olśniły moją duszę”.

(Sługa Boża Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).
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Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, 
że w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi 
dziećmi i dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty ob-
jawiłeś, że bycie dzieckiem Boga jest w swej istocie po-
stępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłu-
dy i egoizmu. Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, spraw 
prosimy, niech wszyscy ludzie poznają jak dobry jest 
Bóg, Ojciec wszelkiego stworzenia, a Jego opieka nad 
tymi, którzy się Go boją. Jezu, przez przyczynę Sługi 
Bożej Rozalii Celakówny, która czuła się dzieckiem 
w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcić i sła-
wić imię Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę życia 
wiecznego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wie-
ków. Amen.

– Pieśń
1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego 
niebo objąć nie może, * Ja, proch mizerny, przed Twą 
możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, 
pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, 
* Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45
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– Pieśń
1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? 
* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie 
nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez 
wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój 
i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz..

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji
– tajemnica Cierniem ukoronowania

Modlitwa o beaty�kację
S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej 
świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze 
Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, 
umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali 
się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża 
ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chry-
stusem, Panem naszym. Daj nam ducha o�arnej mi-
łości względem chorych i nieszczęśliwych, którym 
obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę. 

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię roz-
pal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu na-
bożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji 
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w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Ro-
zalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej 
misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, 
* Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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SOBOTA

Dzień drugi
Przez Jezusa Chrystusa i w Nim
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SOBOTA

Przez Jezusa Chrystusa i w Nim

– Pieśń na wystawienie
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1–2a):
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał nie-
gdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych osta-
tecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wy-
śmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie 
teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany 
do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się 
mówić na głos i w obecności innych.

(Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania
z młodzieżą na Błoniach w Krakowie, 27 V 2006)

Chwila milczenia
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Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Naraz powstało w mojej duszy pragnienie, szalo-
ne pragnienie, czynienia jak największych wysiłków, 
by ukochać Pana Jezusa, upodobnić się do Niego, nie, 
aby zdobyć szczęście wieczne, lecz jedynie, dlatego, by 
okazać Mu moją miłość i radość sprawić Jego Boskiemu 
Sercu” (Wyzn. s. 33). „O Jezu Panie nasz, pragnę Ciebie 
Samego we wszystkim szukać i więcej nic. Ale Ty Jezu 
wiesz, że niczego nie szukam i pragnę prócz Ciebie, bo 
Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz już jestem 
zupełnie ogołocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych 
pragnień, ani dążności, ani zamiarów – chcę tylko tego, 
czego chce Pan Jezus”. (Wyzn. s. 167).

Modlitwa

Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, 
najłaskawszy Panie i Królu! Ty, posłałeś na świat 
Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzył, że 
jesteś jego jedyną miłością, szczęściem i celem ist-
nienia. Rozalii Celakównie objawiłeś, że nasz Pan 
jest nie tylko Zbawicielem, ale także miłośnikiem 
każdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew. 
Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo 
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Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miło-
ści we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię 
znają jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie 
nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce było 
kochane i miłowane, rozszerza się jak najszybciej bo 
tylko „Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszano-
wania, chwały i uczciwości”. Przybliż, prosimy, pa-
nowanie Twego Królestwa w duszach ludzi oddają-
cych Ci dzisiaj hołd; w naszych rodzinach, para�ach 
i całej Ojczyźnie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.

– Pieśń
1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep 
Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna 
Twego. [:Tobie chwała na wieki!:]
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą 
nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego.
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje, 
któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmier-
telność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna 
Twego.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45
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– Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak, Jemu chwała i cześć.

Rozważanie różańcowe
w intencji Intronizacji

– tajemnica O�arowania
Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
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3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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NIEDZIELA

Dzień trzeci
Umocnieni Duchem Świętym
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NIEDZIELA

Umocnieni Duchem Świętym

– Pieśń na wystawienie
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą na-
szej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się mo-
dlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
nami w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami.

Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje 
o sobie znać – w swej najprostszej i najpowszechniej-
szej zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawien-
na jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, 
tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. 
Piękna i zbawienna  jest myśl, że jak szeroko rozprze-
strzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w prze-
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szłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest 
obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” 
modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej ga-
mie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, 
raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. 
Wiele razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa 
płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześla-
dowań, a nawet wbrew o�cjalnym oświadczeniom 
o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze ży-
cia publicznego. 

(Jan Paweł II, Encyklika Dominum
et vivi�cantem, 65)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Duch Przenajświętszy, Ten Ogień Miłości, zlewał 
na duszę uniżoną Swe dary i łaski. W duszy czułam 
więcej niż niebo, cała będąc przejęta tym Ogniem. 
O Boże Wielki, któreż stworzenie może wypowiedzieć 
co Ty dajesz tym, którzy Cię pragną znaleźć i posiąść 
na zawsze!... Ten cichy powiew łaski, który działał na 
duszę, jak szum gwałtownego wichru, kiedy Ty o Boże 
Miłości, wstąpiłeś na Matkę Bożą i Apostołów zebra-
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nych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemie-
niał i moją najmniejszą duszę” (Odpw. s. 51).

Modlitwa

Boże, źródło życia i dawco wszelkich łask! Ty, który 
mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz wszyst-
ko. Wejrzyj, Panie na swój Kościół, który pragnie nie-
ustannie odnawiać się Jego mocą. Spraw, aby nasze 
serca otworzyły się na Jego tajemnicze działanie. Jezu 
Chryste, który w tajemnicy Odkupienia otworzyłeś 
nam drogę do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy 
poprzez o�ary i poświęcenie pragną odnawiać oblicze 
ziemi naśladując przykład dany przez Twoją służebni-
cę Rozalię. Poślij nam Panie swojego Ducha, aby na-
sze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były skie-
rowane ku służbie Bożej i chwale Twego Królestwa. 
Amen.

– Pieśń
1. Przyjdź Duchu święty, ja pragnę, * O to dziś błagam 
Cię; * Przyjdź w Swojej mocy i sile, * Radością napełnij 
mnie.
2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci; * Przyjdź, jak śle-
pemu wzrok; * Przyjdź, jako moc w mej słabości, * Weź 
wszystko, co moje jest.
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3. Przyjdź, jako źródło pustyni, * Mocą Swą do naszych 
dusz, * O niech Twa moc uzdrowienia * Dotknie, uleczy 
mnie już.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45

– Pieśń
1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, 
* We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. * I ocie-
rać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam 
osłodzę czas.
Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * O�arę serc 
naszych nieść! * Przed jego padając tronem * Miłosną 
złóżmy Mu cześć!
2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja 
dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, 
grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosier-
dzie me! O pójdźmy... 

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji – 
tajemnica Zesłania Ducha Świętego 

Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58
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– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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PONIEDZIAŁEK
Dzień czwarty

Oto Matka Twoja
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PONIEDZIAŁEK

Oto Matka Twoja

– Pieśń na wystawienie
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Jana (J 19,26–27):
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewia-
sto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto 
Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do 
siebie.

Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królo-
wa wszystkiego”. Ta, która przy zwiastowaniu nazwała 
siebie „służebnicą Pańską”, pozostała do końca wierną 
temu, co ta nazwa wyraża. Przez to zaś potwierdziła, 
że jest prawdziwą „uczennicą” Chrystusa, który tak 
bardzo podkreślał służebny charakter swego posłan-
nictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu służo-
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no, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” 
(Mt 20,28). W ten sposób też Maryja stała się pierwszą 
wśród tych, którzy „służąc Chrystusowi w bliźnich, 
przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do 
Króla, któremu służyć znaczy królować”, i osiągnęła 
w pełni ów „stan królewskiej wolności”, właściwy dla 
uczniów Chrystusa: służyć – znaczy królować!

(Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, 41)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest 
jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do Jezusa pro-
wadziła mnie zawsze Matka najdroższa Najśw. Panna 
Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by można było uko-
chać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak 
dziecko swej Matki” (Not. s. 3). Maryja pouczała ją: 
„Moje dziecko, jeżeli chcesz być do Mnie podobna, na-
śladuj mię w tych cnotach, patrz jak moje życie było 
proste, beż żadnej nadzwyczajności w zupełnym ukry-
ciu” (Odpw. s. 130). 
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Modlitwa

Boże niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chry-
stusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór świętości oraz 
wskazałeś ku niej drogę. Z Maryją związałeś misję 
zbawienia człowieka czyniąc ją Matką Jezusa i jedno-
cześnie naszą Matką. Wspomóż nas, abyśmy poznali 
i uwierzyli, że Maryja jest dla nas wzorem do osiągnię-
cia miłości doskonałej. Niech nasze życie będzie prze-
niknięte pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko 
Bożej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na 
każdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć 
i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie dusze 
pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. 
Wejrzyj na wszystkie dusze, a szczególnie dusze miłu-
jące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego 
wolę, ochraniaj przed wszelkim grzechem i wspomóż 
w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości 
i całkowitym oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

– Pieśń

Ref.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogą-
cy nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę.
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2. Za to, że dałeś nam miłość.
3. Za to, że dałeś nam Siebie.
4. Ty nam przebaczasz grzechy.
5. Ty nam przywracasz życie.
6. Za to, że jesteś z nami.
7. Tobie śpiewamy z radością.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45

– Pieśń
1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko 
szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią Swoich ran; 
* On Ojciec, Lekarz, Pan. * Słuchaj Jezu, jak Cię błaga 
lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud! * Przemień, 
o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą 
omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać mężnie prób ziem-
skich czas. * O Jezu, pociesz nas! * Słuchaj Jezu...
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * Daj przy ołtarzu 
w smutny ten dzień * Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór, 
* W Tobie, o Jezu mój. * Słuchaj Jezu..

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji – 
tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76
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Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Ho-
stii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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WTOREK
Dzień piąty

Pod przewodnictwem św. Józefa
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WTOREK

Dzień piąty
Pod przewodnictwem św. Józefa

– Pieśń na wystawienie 
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 1,20):
...oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
„Józe�e, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej poczęło.

Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego ist-
nienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym 
domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym 
życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępo-
waniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; 
to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę – właściwą du-
szom prostym i jasnym – dla swych wielkich decy-
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zji, jak wówczas gdy bez wahania podporządkował 
Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do 
ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, 
godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie 
miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując, 
mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z natural-
nej miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją 
podtrzymuje”.

To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do 
poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym 
jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z prze-
jawów cnoty religijnej.

(Jan Paweł II,
Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Po nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny 
najgoręcej modliłam się do Św. Józefa. Jego obrałam za 
Opiekuna i Mistrza w życiu wewnętrznym. Święty Jó-
zef najgoręcej kochał Pana Jezusa po Najświętszej Ma-
ryi Pannie, więc Jego wstawiennictwo przed Panem Je-
zusem jest najskuteczniejsze. Św. Józef był mi pomocą, 
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radą i światłem, co mam czynić by się podobać Panu 
Jezusowi i radość Mu sprawić. (…)

(…) Z serca zaś najczęściej modliłam się tak: Święty 
Józe�e, mój Najukochańszy Ojcze i Opiekunie, proszę 
Cię serdecznie, naucz mnie kochać Pana Jezusa i Naj-
świętszą Maryję Pannę tak, jak Ty Ich kochałeś; zacho-
waj mnie od grzechu, wspomóż mnie w chwili pokus, 
bym nie upadła; naucz mnie modlić się w sposób do-
skonały, pomóż mi dojść do jak najściślejszego zjedno-
czenia się z Panem Jezusem przez miłość jak najgoręt-
szą; daj mi – błagam Cię – takiego spowiednika, który 
by mi pomógł wejść na wąską ścieżkę doskonałości 
chrześcijańskiej i po tej ścieżce doprowadził mnie na 
sam szczyt. (…)

Modlitwa

Boże niepojętej dobroci, który nieustannie powo-
łujesz człowieka do życia w świętości. Ty powołałeś 
Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opieku-
na Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wspomóż nas, 
abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót 
chrześcijańskich, podobnie jak to czyniła S.B. Rozalia 
Celakówna, która uczyła się od niego wierności, spra-
wiedliwości, pozostania w ukryciu oraz odrzucenia 
własnych ambicji. 
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Święty Józe�e, który roztoczyłeś swą opiekę nad 
Służebnicą Bożą Rozalią, spójrz na wszystkie dusze 
pragnące w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Je-
zusa i jego Matkę, Maryję. Wypraszaj nam zdroje łask, 
abyśmy potra�li chronić czystości  naszych dusz jak 
skarbu po to, aby uczynić z nich godne mieszkanie dla 
Boga. Święty Józe�e, chroń nasze dzieci i młodzież od 
wszelkiej nieczystości, która niszczy w ich sercach Boże 
życie. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy na miarę 
swoich sił i współpracując z łaską Chrystusa, budowali 
na ziemi Królestwo Boże. Amen.

– Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przęjęty. * Uwielbiaj 
swego Pana:* Święty, Święty, Święty...
2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na 
wschodzie i zachodzie:* Święty...
3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdję-
ty.* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45

– Pieśń
1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie 
nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam!
* Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
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2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój 
i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji – 
tajemnica Dźwigania Krzyża

Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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ŚRODA
Dzień szósty

Wpatrzeni  w Świętą Rodzinę
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ŚRODA

Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

– Pieśń na wystawienie 
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 2,51):
Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu i był 
Im poddany. A  Matka Jego chowała wiernie 
wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej warto-
ści i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzi-
nę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które 
jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, 
to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska 
sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą 
miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, 
kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnący-
mi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do 
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samej siebie, do własnego bogactwa natury i łaski, do 
posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, 
aby rodziny naszych czasów powstały! Trzeba, aby 
szły za Chrystusem!”

(Jan Paweł II,
Adhortacja Familiaris consortio, 86).

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„I św. Józef wskazywał mi proste życie Najświętszej 
Rodziny w Nazarecie, bez rozgłosu, mało znane, by się 
na nim wzorować… I to życie tak bardzo mnie zachwy-
cało i porywało… To życie stało się dla mnie najważ-
niejszym ideałem, bo ono najwięcej zbliżało mnie do 
Pana Boga i z Nim upodabniało” (Odpw. s. 6).

Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przysze-
dłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako czytelny 
znak miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci, 
spraw abyśmy ciągle na nowo uczyli się miłości oraz 
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odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia kontem-
plując doskonałość Świętej Rodziny z Nazaretu.  

Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś 
życie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy każdą ro-
dzinę ludzką, zarówno tę, żyjącą z dala od prawdzi-
wego szczęścia, jak i tę, która cieszy się darami Bo-
żej łaski. Sługa Boża Rozalia ukazała, że prawdziwe 
szczęście jest w wiernym pełnieniu woli Bożej oraz 
nazaretańskim klimacie serdeczności i cichości. Wej-
rzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi, błogosław 
im i spraw, aby odnalazły prawdziwe wartości, które 
rodzinę tworzą, scalają i pozwalają odnaleźć Twój po-
kój. Niech spełni się wołanie aby: „Polska rodzina była 
Bogiem silna”. Amen.

– Pieśń
„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, 

Chrystus Władcą nam! (x3)

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45

– Pieśń
1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, 
* We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. * I ocie-
rać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam 
osłodzę czas.
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Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * O�arę serc 
naszych nieść! * Przed Jego padając tronem * Miłosną 
złóżmy Mu cześć!
2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja 
dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, 
grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosier-
dzie me! O pójdźmy...

Rozważanie różańcowe
w intencji Intronizacji 

– tajemnica Narodzenia Pańskiego

Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
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3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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CZWARTEK
Dzień siódmy

Idąc za przykładem Świętych
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CZWARTEK

Idąc za przykładem Świętych

– Pieśń na wystawienie 
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1, 15–16):
... w całym postępowaniu stańcie się wy również 
świętymi na wzór Świętego, który Was powołał, 
gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja je-
stem Święty”.

Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Ko-
ścioła, dzięki wymownemu i porywającemu przy-
kładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem 
prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na 
każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Po-
przez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem 
dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 
2,12), przypominając ciągłą aktualność słów proro-
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ka: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a do-
bro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, 
a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz 
na słodycz, a słodycz na gorycz!” (Iz 5,20).

(Jan Paweł II,
Encyklika Veritatis splendor, 93)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Św. Teresa z Avila nawiedziła polską mistyczkę (...)  
Zbliżyła się do mojego łóżka i rzekła: […]. Ciesz się bar-
dzo, że ci dał Pan Jezus wiele cierpieć: wzgardy, poni-
żenia, oszczerstw i różnych cierpień zwłaszcza cierpień 
w szpitalu i prześladowania od pewnych dusz. I jakaż 
to nieoceniona łaska jest ci dana, że Pan Jezus pozwolił 
takie rzeczy wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką 
otrzymałaś w tym życiu od Pana Boga” (Wyzn. s. 209).

Modlitwa

Boże Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nie-
ustannie ukazujesz swoją niezmierzoną dobroć i opie-
kę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana 
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i Króla Jezusa Chrystusa wskazujesz świętym drogę 
do doskonałości i pozwalasz im – już na ziemi – za-
kosztować owoców Odkupienia. Dodaj nam sił aby-
śmy mieli odwagę podążać do świętości  wzmocnieni 
przykładem Sługi Bożej Rozalii Celakówny. 

Jezu Chryste, który cieszysz się każdą duszą pragną-
cą Cię miłować ponad świat i własne życie. Oblubieni-
cy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słody-
czy miłości królując niepodzielnie w jej czystym sercu. 
Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych 
i szczerych, ubogich i prostych, cierpiących i znieważo-
nych, za przyczyną Twej Służebnicy Rozalii, wejrzyj na 
te dusze i uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju 
i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i obo-
jętne dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

– Pieśń
1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? 
* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie 
nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez 
wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój 
i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45
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– Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przęjęty. * Uwielbiaj 
swego Pana:* Święty, Święty, Święty.
2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na 
wschodzie i zachodzie:* Swięty...
3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdję-
ty.* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji – 
tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.
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Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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PIĄTEK
Dzień ósmy

Z następcami Chrystusa
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PIĄTEK

Z następcami Chrystusa

– Pieśń na wystawienie 
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):
Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapła-
na: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzie-
lonego od grzeszników, wywyższonego ponad 
niebiosa.

Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej 
tożsamości w Chrystusie – Kapłanie. To nie świat po-
twierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on 
odgrywa w społeczeństwie. Kapłan jest naznaczony 
pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć 
w Jego charakterze jedynego Pośrednika i Odkupiciela.

Stąd też na tym sakramentalnym gruncie otwie-
ra się dla kapłana wielka „przestrzeń” posługi wobec 
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dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: służby, 
która winna być bez reszty pobudzona miłością dusz 
ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich ży-
cie. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby nie 
zginęło ani jedno z tych małych (por. Mt 18,14). „Ka-
płan winien zawsze być gotów odpowiedzieć potrze-
bom dusz”, mawiał Proboszcz z Ars. „On nie żyje dla 
siebie; żyje dla was”.

Kapłan żyje dla ludzi świeckich: ożywia ich i umac-
nia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wier-
nych – tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Wa-
tykański – które polega na składaniu duchowej o�ary 
z życia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijań-
skim w rodzinie, na podejmowaniu zadań w świecie 
i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. Jednakże po-
sługa kapłana ma inny charakter. Został on wyświę-
cony, by działał w imieniu Chrystusa – Głowy i by 
wprowadzał ludzi w nowe życie...

(Jan Paweł II, List do kapłanów
na Wielki Czwartek 1986 roku, 10)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)
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„Kapłan to drugi Chrystus, więc dla kapłanów by-
łam i jestem ustosunkowana, tak jak do Chrystusa 
Pana. Nad błędami Kapłanów płakałam bardzo, ale 
się nigdy nie gorszyłam, ani ich przez to nie obrzydza-
łam, modliłam się i modlę się za Kapłanów jak tylko 
umiem” (Odpw. s. 73).

Modlitwa

Boże, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustano-
wił święte kapłaństwo dla składania duchowych o�ar, 
dla czci i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecz-
nego wszystkich wierzących. Z wielką czcią i pokło-
nem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od 
Chrystusa Pana i Króla, polecać Tobie tych, których 
On ukochał aż do końca. Chryste, Apostołka Twoje-
go Serca głęboko rozumiała, jak bardzo kapłaństwo 
jest święte, jak staje się posługą miłości oraz jak jest 
wszczepione w Twoje Boskie Serce. Przez przyczynę 
Rozalii, która obdarzała największym szacunkiem 
swojego spowiednika i kierownika duchowego, pro-
simy Cię Jezu – Najwyższy Kapłanie, abyś wejrzał 
dzisiaj na swoich wybranych wedle swego miłosier-
dzia. To oni prowadzą dusze do świętości; okaż im 
Panie swoją miłość i udziel światła Ducha Świętego. 
Umacniaj ich swoją mocą, wspomagaj wiernością 
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ludu i chroń od wszelkiego zła. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen.

– Pieśń
1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się w nie-
bo unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * 
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej od-
rzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości błagamy w niej, 
* Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad 
ludem Twym.
4. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Świeci nam słod-
kich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu Swojego, * 
Tyś niezgłębioną przepaścią łask. * A naszą nędzę tak 
dobrze znasz; * My bardzo biedni, o Panie nasz! * Serce 
Jezusa...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45

– Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak, Jemu chwała i cześć (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji – 
tajemnica Ukrzyżowania Pana Jezusa 
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Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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SOBOTA
Dzień dziewiąty

Panie, przyjdź Królestwo Twoje
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SOBOTA

Panie, przyjdź Królestwo Twoje

– Pieśń na wystawienie 
Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekażę królowanie 
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, 
Władzę i Moc.

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Od Niego 
bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to pole-
cenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odle-
glejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest 
„miłość, która przynagla nas”. Mam obowiązek głosić 
Jego imię: Jezus jest „Chrystusem, Synem Boga żywe-
go”....Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest 
światłem, On prawdą, owszem, „drogą, prawdą i ży-
ciem”. On chlebem i źródłem wody żywej: zaspoka-
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ja głód i gasi pragnienie....Oto Jezus Chrystus, o któ-
rym już słyszeliście, owszem, większość z was należy 
do Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, 
o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do wszyst-
kich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem 
i końcem, alfą i omegą, Królem nowego świata, tajem-
nym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dzie-
jów ludzkości.... 

(Paweł VI, Homilia wygłoszona
w Manilii, 29 XI 1970)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Oświadczam ci to  moje dziecko, jeszcze raz, że tyl-
ko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowe-
mu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym 
Królem i Panem”  (Wyzn. s. 31); i dalej: „Jasna Góra 
jest stolicą Maryi. Przez Marię przyszedł Syn Boży by 
zbawić świat i tu również przez Marię przyjdzie zba-
wienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, 
wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijań-
stwa, silna i potężna, o którą się rozbiją wszelkie ataki 
nieprzyjacielskie” (Odpw. s. 94).
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Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie 
szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do 
Ciebie – Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzie-
ci – daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie. 
Nasz Pan i Król Jezus Chrystus objawił, że jedynym 
pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie 
Serce. Panie nasz i Królu, jakże bardzo pragniemy, 
abyś razem z Maryją królował w naszych sercach, 
w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawien-
nictwem Twojej Matki prosimy, aby naród polski 
uwierzył, że z aktu obrania Ciebie za Króla i Pana 
wynika jedynie dobro. Królu pełen miłosierdzia, 
za przyczyną Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, 
która poświęciła swoje życie dziełu Intronizacji, 
przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych pod-
danych. Przyjmij także nasze hołdy, cześć, wier-
ność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. 
Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź nasz naród 
do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za 
Króla i Pana, abyśmy poznali, że Królestwo Boże 
jest prawdziwym szczęściem i w nim możliwe jest 
spełnienie życia na ziemi. Amen.
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– Pieśń
1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego 
niebo objąć nie może, * Ja, proch mizerny, przed Twą 
możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecz-
nie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z Twej Boskiej 
chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze str. 45

– Pieśń
Najświętsze Serce Boże, * Poświęcamy Ci naszą ojczy-
znę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych, * 
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji – 
tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beaty�kację S.B. Rozalii Celakówny ze str. 76

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. ze str. 58

– Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze 
rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * 
I świecić jak słońce jasne.
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2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki 
z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii 
ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc 
w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wio-
śnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu 
całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy 
anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć 
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.
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