KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!
Potrzeba wiele modlitwy i oﬁary
w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny
Z epilogu do Komentarza
do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Tylko Ty Jezu jesteś dla Narodu Królem
Bóg nas uczy wolności w Nim jest sprawiedliwość
wszyscy jesteśmy równi wobec Bożej miary
dlatego dziś wołamy Jezu zostań z nami
choć często w nas się chwieje słabe drzewo wiary
ale my tylko Tobie ufamy bez końca
Ty byłeś zawsze z nami w najtrudniejszej porze
wiemy jak wielką cenę za nas zapłaciłeś
byśmy żyli w wolności Twego Ducha Boże
nie ma większej radości niż być z Tobą Jezu
w ofierze Twego Ciała w cudzie Twojej Krwi
dotykać Twej miłości w sakramentach wiary
iść z Tobą przez wszystkie najtrudniejsze dni
kto spotkał w życiu Boga już z Nim pozostanie
pełen wielkiej radości że go Bóg otacza
tym wielkim miłosierdziem miłości i mocy
które drogę do nieba prosto nam wyznacza
a kiedy w nas bluźnierstwem rzucają jak błotem
i piszą pełni pychy swoje prawa krwawe
my za Tobą idziemy z krzyżami Ojczyzny
i wołamy Tyś Jezu Prawdą oraz Prawem
Ty nas wiodłeś przez wieki swoim miłosierdziem
gdyśmy dźwigali naszą wolność z bólem
bo Ty byłeś z nami w każdym polskim krzyżu
tylko Ty jesteś Jezu dla Narodu Królem!
Kazimierz Józe� Węgrzyn

Służebnica Boża Rozalia Celakówna urodziła się 19.09.1901 roku
w Jachówce koło Makowa Podhalańskiego. Przez blisko 20 lat służyła
chorym wenerycznie jako salowa, a potem jako pielęgniarka Szpitala
św. Łazarza w Krakowie. W tym czasie przeżywała stany mistyczne
i różne wizje dotyczące losów Polski. Stała się apostołką Jezusa
Króla. Zmarła 13.09.1944 roku.
W dniu 5.11.1996 roku na terenie Archidiecezji Krakowskiej staraniem
Fundacji Serca Jezusa został otwarty proces kanonizacyjny S.B. Rozalii
Celakówny, który zamknięto w 2007 roku; dokumenty przekazano do
Rzymu w celu dalszego kontynuowania prac.

Modlitwa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny
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oże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosimy Cię, rozpal nasze
serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego
Intronizacji w Narodzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia
na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem
i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku
Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
Jezu Królu Polski, błagam Cię, udziel za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski…, o którą
pokornie Cię proszę. Amen.
Odmówić 3 razy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata
Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać
ten naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa (zabijanie dzieci
nienarodzonych) i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego
Króla i Pana w zupełności poprzez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju,
ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem
grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga.
(…) Przyjdą straszne czasy, lecz my musimy wierzyć i ufać
Panu Bogu, że On nas nie opuści, a zwłaszcza musimy
odmienić życie, by było zgodne z prawem Bożym.
Ludzie zobaczą skutki, ile Intronizacja wleje
siły i mocy w cały nasz Naród. Pan Jezus
nie dopuści zniszczenia na ziemiach polskich.
Prośmy gorąco Pana Jezusa o zbliżenie się Jego
Królestwa, bo zbliżają się czasy, kiedy nastanie
jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
(z pism S.B. Rozalii Celakówny)

2

Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami
i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać
bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie
Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w nas samych
i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest
jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób,
rodzin i państw.
(Książę Kardynał Adam Stefan Sapieha)

NOWENNA

opracowana przez Zespół do spraw Ruchów Intronizacyjnych
przy Konferencji Episkopatu Polski (wersja skrócona)

DZIEŃ 1
UZNANIE PANOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
I PODDANIE SIĘ JEGO PRAWU
Modlitwa codzienna
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stając przed Tobą
obecnym wśród nas, pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia Twego królowania
w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że
Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich
mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam
wszystkie nasze niewierności i na pamiątkę Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który
Ci składamy. Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach
pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam,
Chryste! Zawsze i wszędzie. Amen.
Z Ewangelii według św. Jana (12, 12-16):
Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe
i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie, oraz: Król Izraela!
A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na
oślęciu. Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że
to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili (Biblia Tysiąclecia V).
Panie Jezu, wielki tłum, który przybył do Jerozolimy na święto, rozpoznał w Tobie obiecanego
przez Boga Mesjasza. Dziś przybywasz do naszej Ojczyzny, do naszych miast i wsi. Pragniemy
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zawołać: Hosanna! Pragniemy słowami naszego Jubileuszowego Aktu uznać w Tobie naszego
jedynego Króla i poddać się Twojemu prawu miłości. Niegdyś Twoi uczniowie nie rozumieli,
czym był Twój uroczysty wjazd do Miasta Świętego. Prosimy Cię, Panie, daj nam swego
Ducha, by oświecił nasze umysły i otworzył serca, abyśmy mogli świadomi powagi tego Aktu
przyjąć Twoje nad nami panowanie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa 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 Bożego 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 poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze
grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy
zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które
okazujesz z pokolenia na pokolenie, 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 posłannictwo Kościoła. Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym 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, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki
wieków Amen.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!

DZIEŃ 2
PAMIĄTKA CHRZTU POLSKI
Modlitwa codzienna…
Z Ewangelii według św. Mateusza (28, 16-20):
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata (Biblia Tysiąclecia V).
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Panie Jezu, Ty po swej męce i chwalebnym zmartwychwstaniu posłałeś na świat apostołów, by
pośród narodów szerzyli Twoje Królestwo. 1050 lat temu ich następcy dotarli także na nasze
ziemie, a chrzest przyjęty przez Mieszka, naszego pierwszego historycznego władcę zbiega
się z początkami naszego państwa. To dla nas szczególny znak Bożej Opatrzności, że Polska
rodzi się w chrzcie. Nasi przodkowie postawili pierwszy krzyż jako znak Twojej, Chryste,
obecności, abyś przez swój znak zwycięstwa był pośród naszego narodu przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata. Dziś nasze pokolenie pragnie odnowić wolę przodków i uznać, że
Tobie, Jezu, nasz Królu, dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi, także na polskiej ziemi.
Niech niezatarte znamię chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego wyciśnięte na duszy
naszego narodu świadczy dzisiaj i przez nadchodzące wieki, że Twoją jesteśmy własnością i do
Ciebie należeć chcemy.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana…

DZIEŃ 3
DZIĘKCZYNIENIE ZA MIŁOSIERDZIE
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Modlitwa codzienna…
Z Ewangelii według św. Mateusza (25, 31-36):
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce
od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo
byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (Biblia
Tysiąclecia V).
Panie Jezu, Ty po swej bolesnej męce i chwalebnym zmartwychwstaniu wstąpiłeś na niebiosa
i jako zwycięzca zasiadłeś ze swym Ojcem na Jego tronie. Ty poprzez wieki okazujesz ludziom
swoje miłosierdzie, ratując od zguby doczesnej i wiecznej tych, którzy pokornie zwracają się do
Twego tronu, zarówno poszczególne osoby, jak i całe narody. Także w dziejach naszej Ojczyzny
wielokrotnie udowodniłeś, że nie odmawiasz swej łaski tym, którzy o nią proszą. Dziś, po
wiekach trudnych doświadczeń, pozwalasz nam w wolnej Ojczyźnie na nowo przekonać się
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o Twym niezmierzonym miłosierdziu. Gdy zaś na końcu przyjdziesz w swej chwale, zażądasz od
nas zdania sprawy z tego, czy naśladowaliśmy przykład, jaki dałeś nam swoim ziemskim życiem.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana...

DZIEŃ 4
DZIĘKCZYNIENIE ZA MATCZYNĄ OPIEKĘ
MARYI KRÓLOWEJ POLSKI
Modlitwa codzienna…
Z Ewangelii według św. Łukasza (1, 26-33):
W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej
z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział:
„Raduj się, łaski pełna, PAN z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy
anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu
imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany, a PAN Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad
domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca” (Biblia Paulistów).
Panie Jezu, Synu Najwyższego narodzony z pokornej Służebnicy Pana, anioł Gabriel zapowiedział
Twojej Matce, że Ty obejmiesz tron swego praojca Dawida, to znaczy, że w Tobie wypełnią się
mesjańskie obietnice przekazane przez proroków. Dodał też, że będziesz królował nad domem
Jakuba na wieki, a królestwo Twoje nie będzie miało końca. Założony przez Ciebie Kościół do dziś
z wiarą powtarza te słowa w swoim Credo. Wierzymy też, że Niepokalana Panna Maryja, która przez
szczególną więź z Tobą może nosić zaszczytny tytuł Bożej Rodzicielki, po swym pełnym miłości życiu
została przez Ciebie wywyższona i ukoronowana na Królową nieba i ziemi. My, jako Naród Polski,
doświadczaliśmy w ciągu wieków Jej macierzyńskiej opieki, dlatego uznaliśmy w Niej swoją Matkę
i Królową. Ona zawsze prowadzi nas do Ciebie i uczy nas czynić wszystko, cokolwiek nam rozkażesz.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana…

DZIEŃ 5
PRZEPROSZENIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
ZA NASZE NARODOWE GRZECHY
Modlitwa codzienna…
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Z Ewangelii według św. Mateusza (7, 21-23):
Nie każdy, kto mówi Mi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca,
który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego Imienia i nie
wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego Imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego Imienia? Wtedy oświadczę
im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości (Biblia Tysiąclecia V).
Panie Jezu, Ty jesteś Królem, który nie zgadza się na pozory. Nie oczekujesz od nas tylko aktów
uwielbienia. Nasze modlitwy i nawet najbardziej wzniosłe uroczystości nie mają w Twoich oczach
żadnej wartości, jeśli za słowami i gestami nie idą czyny. Nawet proroctwa, cuda, „mówienie
językami ludzi i aniołów” nie czynią nas Twoimi prawdziwymi sługami, jeśli w naszym życiu
dopuszczamy się zła i brakuje nam miłości. Hipokryzja to postawa, którą wielokrotnie potępiałeś
w swoim nauczaniu. Ostrzegałeś: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie
o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości.
Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta (Mt
23, 25-26). Nie chcemy być jak groby, które z zewnątrz wyglądają na zadbane, a wewnątrz pełne
są nieczystości. Dlatego pragniemy podjąć pracę nad sobą, by wykorzenić grzech z naszego życia
osobistego i zwalczyć nasze narodowe wady poprzez dzieła miłosiernej miłości.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana…

DZIEŃ 6
WYRZECZENIE SIĘ ZŁEGO DUCHA
I WSZYSTKICH JEGO SPRAW
Modlitwa codzienna...
Z Ewangelii według św. Mateusza (12, 22-28):
Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić
i widzieć. A całe tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili:
On tylko mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde
królestwo od wewnątrz skłócone pustoszeje. I nie ostoi się żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócone. Jeśli szatan
wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? (...) Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego
wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże (Biblia Tysiąclecia V).
Panie Jezu, Ty w czasie swego ziemskiego życia mocą Ducha Bożego wyrzucałeś złe duchy, aby pokazać
ludziom, że istotnie przyszło do nas Królestwo Boże. Ty objawiłeś się, aby zniszczyć dzieła diabła. On
zwiódł pierwszych rodziców i zniewolił ludzkość w sidłach grzechu. Ty przyszedłeś rozerwać nasze
kajdany, a z odziedziczonego po przodkach złego postępowania wykupiłeś nas swoją drogocenną
krwią. Dzisiaj wciąż potrzebujemy Twojej obrony, ponieważ „szatan jak lew ryczący krąży, szukając,
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kogo pożreć”. Ty, Panie Jezu, jesteś królewskim Lwem z pokolenia Judy, Ty możesz obdarzyć nas
pomocą w odważnym przeciwstawianiu się potędze przeciwnika. Dziś, z okazji Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski, przyjmując Ciebie w uroczystym akcie za naszego jedynego Króla i Zbawiciela,
pragniemy wyrzec się szatana, pragniemy odrzucić władzę uzurpatora, by służyć wyłącznie Tobie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana…

DZIEŃ 7
PRZYRZECZENIE PEŁNIENIA WOLI
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Modlitwa codzienna…
Z Ewangelii według św. Jana (15, 9-17):
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam
sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w Imię Moje. To wam
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali (Biblia Tysiąclecia V).
Panie Jezu, Jednorodzony Synu Boży, Twój Ojciec umiłował świat i dał nam Ciebie jako
Zbawiciela. Ty wyrwałeś nas z niewoli grzechu i objawiłeś nam swoje królewskie prawo
– prawo miłości. Ty nas uczysz, że tylko trwanie w miłości może dać nam pełnię radości,
ponieważ miłość wyzwala z zamknięcia w ciasnocie egoizmu. Miłość prowadzi nas do ludzi
i uczy, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Miłość wyzwala z zapatrzenia
w siebie, uczy empatii, wczucia się w potrzeby innych: żony, męża, rodziców, dzieci, krewnych,
przyjaciół, sąsiadów. Miłość jest oddaniem siebie, a w tym oddaniu stajemy się podobni do
Ciebie, stajemy się Twoimi, Jezu, przyjaciółmi.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana…
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DZIEŃ 8
PRZYRZECZENIE BUDOWANIA KRÓLESTWA
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA W NASZYM NARODZIE
Modlitwa codzienna…
Z Ewangelii według św. Mateusza (13, 31-33):
Przedłożył im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej
roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak
że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie
podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło (Biblia
Tysiąclecia V).
Panie Jezu, Ty zapowiedziałeś, że Królestwo niebieskie, choć na początku bardzo niewielkie,
będzie się rozrastać aż do osiągnięcia imponujących rozmiarów. Założony przez Ciebie
Kościół kiedyś ograniczał się do małej wspólnoty uczniów, a dziś ogrania już całą ziemię.
Twoje Królestwo ma też w sobie moc przemieniania otaczającej rzeczywistości. Zmiany te
widzimy w życiu nawróconych grzeszników oraz w dziejach poddanych Twojej władzy ludów,
których dobre zdolności Ty sam oczyszczasz, umacniasz i podnosisz. Widzimy to także na
przestrzeni ponad tysiąca lat historii naszego Narodu, któremu pozwoliłeś wydać owoc wielu
świętych i błogosławionych, a w ostatnich czasach obdarzyłeś też szczególną misją, powołując
z jego łona papieża św. Jana Pawła II, który wprowadził Kościół w kolejne tysiąclecie. Więcej,
w swych niezbadanych wyrokach zdecydowałeś, by właśnie z naszej ziemi wyszła iskra Bożego
Miłosierdzia, która przygotuje świat na Twoje przyjście. Dziękujemy Ci, Jezu nasz Królu, że
pozwalasz nam uczestniczyć w tak wielkich dziełach i przyrzekamy wiernie pracować przy
budowaniu Twojego Królestwa w naszej Ojczyźnie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana…

DZIEŃ 9
CHRYSTUS KRÓLEM W CAŁYM NARODZIE I OJCZYŹNIE
Modlitwa codzienna…
Z Ewangelii według św. Mateusza (13, 44-49):
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych
pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo
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niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg
i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych
spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Biblia Tysiąclecia V).
Panie Jezu, już przed wiekami nasi przodkowie dostrzegli wartość skarbu, jakim jest Twoje
Królestwo. Sprzedali wszystko, co mieli, odrzucili pogańskie wierzenia i zwyczaje, choć pewnie
niektóre z nich wydawały się atrakcyjne i wygodne. Dziś nasze pokolenie odkryło drogocenną
perłę, jaką jest Twoje królowanie i Twoja wola dla naszego Narodu. My też chcemy sprzedać
wszystko, co jest nasze, nasze ludzkie plany i kalkulacje, by nabyć bezcenną perłę Twojej miłości.
Na Tobie, Jezu nasz Królu, chcemy oprzeć nasze życie osobiste i narodowe. Tobie chcemy
zawierzyć nasze państwo, w zaufaniu, że Ty masz moc rozwiązywania nawet najtrudniejszych
problemów. Z Twoją pomocą, w zgodzie z Twoim prawem chcemy kształtować naszą polską
teraźniejszość i przyszłość.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana…
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JUBILEUSZOWY AKT
PRZYJĘCIA
JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA

N

ieśmiertelny 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 uznać Twoje
Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę
i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy,
że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc
swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską
i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:
Króluj nam, Chryste!
– 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 Miłość Twojego Najświętszego Serca –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem
zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi
w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy 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. Zobowiązujemy się
porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci,
głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę
i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin
i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo
i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła
i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
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J

edyny 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, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas
doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza
te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały
w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez
Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
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.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej
Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie –
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
***

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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Trzeba, by Chrystus panował – tak określone zadanie domaga się
najpierw uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego
panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu,
Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania,
ułożenia życia osobistego i społecznego po Bożemu.
(z Komentarza do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana)

Dnia 19 listopada 2016 roku w Narodzie Polskim została
przeprowadzona Intronizacja Jezusa Króla przez Jubileuszowy
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, dokonany
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.
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Co roku od tego wydarzenia w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach obchodzona jest rocznica dokonania Aktu Intronizacji w naszej
Ojczyźnie. Centralnym punktem tego wydarzenia jest Msza święta, podczas
której odnawiamy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Pan Jezus powiedział do Rozalii:
To uznanie (Jezusa Królem) ma być potwierdzone
porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga.
Rozszerzanie Królestwa Bożego rozpoczyna się od
budowania go w swoim sercu, od budowania go
na co dzień.
Zacznijmy więc od teraz, zacznijmy od modlitwy…
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FUNDACJA SERCA JEZUSA

powstała z inicjatywy ks. Tadeusza Kiersztyna przy współpracy osób
świeckich i została wpisana do Rejestru Sądowego w 1991 roku.

Celem Fundacji jest dążenie do odnowy życia religijnego, moralnego i kulturowego społeczeństwa polskiego oraz kształtowanie postaw
moralnych i społecznych u dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu
o wartości chrześcijańskie.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez prowadzenie Domu Formacyjnego
w Szczyglicach, organizowanie akcji ewangelizacyjnych i imprez o charakterze religijnym
i kulturowym oraz wydawanie i upowszechnianie materiałów formacyjnych i informacyjnych.
Kluczowym momentem w działalności Fundacji było doprowadzenie do otwarcia w 1996
roku procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny na terenie Archidiecezji Krakowskiej
i pełnienie w nim roli powoda.
Od 1996 roku Fundacja Serca Jezusa szerzy misję, jaką Pan Jezus przez
Rozalię Celakównę skierował do naszego Narodu – Intronizację Jezusa
Króla Polski.
Fundacja Serca Jezusa bierze udział
w pracach Zespołu ds Ruchów Intronizacyjnych KEP oraz jest członkiem Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i może rozwijać swoją działalność dzięki
ofiarności ludzi, którzy poprzez pomoc materialną zechcą przyczynić się do realizacji wyżej
wymienionych celów.

Fundacja Serca Jezusa

ul. Do Wilgi 23
30-419 Kraków
konto: 29 1240 1431 1111 0000 1045 7553
kontakt:
Dom Formacyjny Fundacji Serca Jezusa
Szczyglice, ul. Rozalii Celakówny 11
32-083 Balice
tel. 12 285 60 98
www.fundacjasercajezusa.pl

