O konieczności intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Fundamentalne znaczenie w omawianym temacie ma prorocza encyklika Piusa XI Ǫuas Primas (O Chrystusie Królu).
Papież konieczność nabożeństwa do Jezusa Chrystusa Króla widzi w odniesieniu do zagrożenia laicyzmu, który
nazywa zarazą jaka nawiedziła społeczeństwa ludzkie1. Laicyzm jak zauważa papież niesie ze sobą dwa zagrożenia
oderwanie wiary katolickiej od państwa i równouprawnienie innych religii. (…) odmówiono Kościołowi władzy
nauczania ludzi, ustanawiania praw, rządzenia narodami, którą to władzę otrzymał Kościół od samego Chrystusa, by
ludzi prowadzić do szczęśliwości wiekuistej. Zaczęto tedy powili zrównywać religię Chrystusową z innymi fałszywymi i
stawiać ją niegodziwie wprost w tym samym rzędzie; a następnie poddano ją władzy świeckiej (…)2. Niestety złe
rozumienie soboru Watykańskiego II i nadinterpretacja powoduje dziś, że wielu ochrzczonych wyznaje błędnie, że
każdy będzie zbawiony w swojej religii. A przecież aksjomat Po za kościołem niema zbawienia św. Cypriana wciąż
obowiązuje. A ojcowie soborowi stwierdzili Wierzymy, że ta jedyna prawdziwa religia istnieje w Kościele katolickim i
apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie, aby niósł ją do wszystkich ludzi (…)3.
Po 13 latach od napisania encykliki Ǫuas Primas wyłaniają się prywatne objawienia słb. Rozalii Celakówny z Polski
Można powiedzieć w przeddzień II wojny światowej bo miały miejsce 1938r. Kandydatka na ołtarze w pewnej wizji
zobaczyła zniszczenie świata tam gdzie intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla się nie dokonała. Te katastroficzne
proroctwo będzie konsekwencją ludzkich grzechów przede wszystkim zabójstw, rozpusty, pychy, egoizmu, które
doprowadzą do światowego konfliktu. Obecnie papież Franciszek nazwał go trzecią wojną światową w kawałkach4.
By ta sytuacja nie przerodziła się w globalną wojenną destrukcję i ominęła naszą Ojczyznę potrzeba dokonać
intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski co łączy się również z przyjęciem przez cały naród prawa Bożego. Słb.
Rozalii otrzymała słowa. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości
Jezusowej, zgina bez powrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą
i już nigdy nie powstaną!!! 5.
Konieczność duchowa
Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie konflikty zbrojne są skutkiem grzechów ludzkich i detronizacji Boga. Nasz brak
życia duchowego jest obrazą Boga i lekceważeniem Jego miłości. To powinno się zmienić przez wywyższenie Jego
Osoby w naszych sercach.
Konieczność moralna
Gdyby ludzkość uznała panowanie Jezusa jako Króla musiała by się podporządkować Jego woli a to miało by
decydujący wpływ na ogólnoświatowy pokój, który wynikał by z poszanowania Bożych przykazań. Konieczne jest
również obecnie uznanie jedynej prawdziwej wiary Kościoła rzymskokatolickiego. Widzimy, że Europa się budzi. Że
chrześcijanie zdobywają poparcie w Polsce, Węgrzech i ostatnio w Austrii gdzie wyborów prezydenckich wygrał
Norbert Hofer ojciec czwórki dzieci sceptyk unii Europejskiej. Nazwany przez środowiska lewicowe barbarzyńcą.
Uznanie Jezusa Królem wynika z potrzeby najwyższego autorytetu warunkującego porządek społeczny. Nie jest to
takie oczywiste dla człowieka współczesnego, który jako postmodernista odrzuca prawdę absolutną i obiektywną.
Obalono dzisiaj wszelkie autorytety by każdy człowiek sam decydował i gubił się w swych intelektualnych
dywagacjach. Wpadł w pułapkę rozumu, którym kieruje egoizm. Intronizacja zatem to uznanie prawdy obiektywnej,
że Chrystus jest najwyższym władcą na ziemi, któremu ma podlegać każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród
i każde państwo. Skutkiem takiej zależności ludzi od władzy Zbawiciela będzie ład społeczny i tryumf Boga na ziemi.
Trzeba uznać panowanie Jezusa - Króla jako całkowite, ponieważ obejmuje cały świat i całą ludzkość, nie będąc przez
nikogo ograniczone. Momentem szczególnego objawienia władzy królewskiej Jezusa Chrystusa będzie Jego powtórne
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przyjście na końcu czasów a nade wszystko Sąd Ostateczny (por. Mt. 25 31-46), kiedy oddzieli On dobrych od złych i
podda wszystko pod stopy swego Ojca niebieskiego (por. 1 Kor 15, 28)6.
Konieczność narodowa
Polska w 966 roku przyjęła chrzest. Obecnie obchodzimy 1050 rocznicę tego wydarzenia. Jako naród przyjęliśmy
jedną religię. Odtąd każdy Polak jest równoznaczny z wyznaniem rzymskokatolickim. Narodowość i wiara stał się
czymś jednym. W obecnej chwili synkretyzmu religijnego jakże trafnym jest podkreślenie prymatu naszej wiary. Jeśli,
ktoś jest w Polsce to powinien uszanować nasze obyczaje i tradycję. Niestety dzisiaj przez presje środowisk
liberalnych i lewicowych mamy się podporządkować pod każdą mniejszość. Powalająca jest bezkarność tych co
bluźnią prawu Bożemu, Kościołowi i Polsce. Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski jest koniecznością
historyczną. Jeśli się ona nie dokona przestaniemy istnieć jako naród. Zawsze nasza zdrada Boga łączyła się z
niewolą.
Problemy ze rozumieniem intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
Niektórzy głoszą, że intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski będzie aktem politycznym. Obowiązkiem kościoła
jest ewangelizacja, dotyczy ona nie tylko wierzących ale i tych co nie wierzą. Przypomina nam o tym nakaz misyjny
Jezusa Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…) (Mt. 28, 19). Jeśli kapłani i wierni domagają się od rządzących
przestrzegania i szacunku wobec Dekalogu, czy to ma oznaczać że kościół wtrącają się do polityki? Intronizacja w
wymiarze narodowym dotyczyła by wszystkich ludzi mieszkających w Polsce. Nie oznacza to, że osoby innych
przekonań będą przymuszone do wyznawania naszej wiary. Lecz zdadzą sobie sprawę, kto w naszej Ojczyźnie jest
najważniejszy i wobec kogo my jako Polacy mamy być lojalni. Ośmieszanie i łamanie naszych zasad, które nas
stanowią powinno być karalne jak to jest w innych państwach świata, które sankcjonują zachowania ich prawa.
Demokracja nie jest bezczelnością, bezkarnością i cynizmem, lecz szacunkiem wobec tego co jest prawdą zawartą w
katechizmie kościoła i co służy dobru społecznemu. Intronizacja według myśli Piusa XI ma wyzwolić państwa z
jarzma laickości i przywrócić pierwszeństwo naszej wiary w życiu społecznym7. Papież przestrzegał, że im bardziej
w tej kwestii uznania panowania Jezusa Chrystusa w strukturach państwowych będziemy opieszali i miękko się
sprzeciwiać zwolennikom laickości państwa, tym większa będzie zuchwałość przeciwników Chrystusa i Kościoła8.
Inny jeszcze pogląd twierdzi, że intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski jest umniejszeniem Jego władzy i
panowania. Lecz z teologii biblijnej, duchowości oraz dogmatyki wynika, że jest odwrotnie. Intronizacja Jezusa
Chrystusa na Króla Polski będzie podkreśleniem i uznaniem Jego władzy i panowania. Ze Starego Testamentu
czytamy, że do Saula Bóg sam był Królem Izraela (por. 1 Sm 8 1-22). To nie umniejszało Jego władzy, lecz było
dowodem wielkiej wiary w Niego i posłuszeństwa. Mamy też niezliczone przykłady jak sędziowie, prorocy oraz
królowie w imieniu wszystkich pokoleń Jakuba wielokrotnie zawierali przymierze z Bogiem (por. Joz 24, 14-28). Nie
wystarczy raz się zawierzyć Bogu, czy uznać go za Króla, trzeba to czynić każdego dnia. Tak samo intronizacja
Jezusa Chrystusa jest koniecznością obecnej chwili by wyzwolić nas w wszelkiej zarazy błędu i odnowić przymierze z
Bogiem! Nie wystarcza to co uczynił książę Mieszko przyjmując chrzest 1050 lat temu. Potrzeba aby każdy
przedstawiciel narodu Polskiego dokonywał aktu podporządkowania się władzy Boga tak jak to miało miejsce w
historii koronacyjnych królów Polski.
Są też zwolennicy twierdzenia, że określenie Jezus Chrystus Król Polski jest zawężeniem panowania Syna Bożego.
Uszczegółowienie intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ma wymiar bardziej osobisty dla wszystkich
Polaków. Ten tytuł nie kwestionuje prawdy, że Jezus jest Królem Wszechświata i Królem wszystkich narodów.
Realizacja intronizacji
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Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski powinna być całościowa i totalna. Dokonać jej mają władze kościoła
(prymas i episkopat), władze państwowe (prezydent i premier) i naród (przedstawiciele różnych stanów). Intronizacja
to nie tylko jedna uroczystość ale walka by prawo Boże było szanowane przez wszystkich obywateli. Zasadniczą
kwestią według objawień słb. Rozalii jest tutaj prawo do życia dzieci poczętych i ochrona młodzieży przed rozpustą
lansowaną dla zepsucia moralnego. Brak przeciwdziałania, powoduje dysfunkcyjność rodzin i rozpad narodu. Bardzo
ważna jest też troska o wychowanie młodego pokolenia co powinno łączy się z wprowadzaniem ich w dojrzałość
wiary i miłość ojczyzny.

