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Wstęp 

 
Z Polski na początku XX wieku wyszły dwa 

najważniejsze orędzia Chrystologiczne dla świata; 

mające ocalić Kościół i    ludzkość w   czasach trzecie-

go tysiąclecia chrześcijaństwa. Oba dotyczyły przy-

miotów Pana Boga. Jedno mówiło o      Miłosierdziu 

Pana Boga, drugie o     Jego Sprawiedliwości. Razem 

więc tworzą swego rodzaju całość. Ponieważ u Pana 

Boga nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości, jak 

i    nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia. Przymio-

ty Pana Boga nawzajem się dopełniają i    ukazują jed-

ną i   tę samą Osobę. Rozważając przymioty Pana Boga 

łączymy się z    Nim samym, a      On nas odnawia1.  To 

dzięki świętym mistyczkom z    Polski świat otrzymał 

szansę przypomnienia sobie prawdy, jak nieskończe-

nie dobry i    mocny jest Pan Bóg.   

Pierwsze przesłanie z    Polski dla świata, które 

miała św. Faustyna, szybciej zostało  rozpoznane 

dzięki staraniom bł. Ks. Michała Sopoćki. To orędzie 

Bożego Miłosierdzia. Drugie, które nabiera dziś swojej 

dynamiki w   związku z    czasem, który się wypełnia, 

to orędzie o     intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla 

Polski i    innych narodów.  Przekazała je słb. Rozalia 

Celakówna. Obie mistyczki były związane najbardziej 

z    dawną stolicą Polski, Krakowem. Pierwsza z    nich 

urodziła się w   1905, druga zaś w   1901 roku. 

 
1 Por. Leonia Nastał, Uwierzyłam miłości, Stara Wieś 2000, s. 394. 
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W świetle oceny duchowej dzisiejszego świata 

zdajemy sobie sprawę z    ogromnej roli Intronizacji 

Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Przesłanie przeka-

zane słb. Rozalii, stanowi doskonałe rozwiązanie dla 

wszystkich problemów cywilizacji obecnej doby 

i  mogłoby przywrócić właściwe  miejsce Panu Bogu, 

jako władcy nad ludzkością. Odbudowałoby ono wła-

ściwy porządek rzeczy. Jesteśmy świadkami dekon-

strukcji cywilizacji chrześcijańskiej. Detronizacja 

Chrystusa jako Króla nad Królami ma tak szeroki za-

kres, że już możemy powiedzieć, że Europa była kie-

dyś chrześcijańska a  obecnie jest pogańska, 

a   trafniej szatańska. 

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski 

przywraca w   naszych umysłach i    sercach pojmo-

wanie Boga jako Króla, któremu mamy służyć 

i    podporządkować się w   tych czasach pychy. To 

wielki przywilej, ale i    zadanie. Również pomoże nam 

odkryć własną godność. Idea ta wyzwoli nas z    tego, 

co przyziemne i    błahe ukazując nam właściwe 

i    konkretne cele życiowe, o     które warto zawalczyć. 

Skutkiem Intronizacji może być na przykład powrót 

do miłości Ojczyzny. Istnieje też dziś potrzeba ze-

wnętrznego przyznania się do Boga jako Króla.  Bę-

dzie to jasną deklaracją dla innych, aby uszanowali  

Chrystusa Króla Polski  i    uznali tych, którzy Jemu 

szczerze służą za gospodarzy tej ziemi. Bez świado-

mości, że Bóg jest Królem nasza wiara jest karłowata 

i  ułomna.   
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Intronizacja Jezusa na Króla danego narodu, to 

istota Ewangelii. Przy samym początku życia i  jego 

końcu pojawia się zagadnienie królewskości Jezusa 

Chrystusa. Królowie ze wschodu przybyli do Jerozo-

limy i    pytali się: Gdzie jest nowonarodzony Król Ży-

dowski (Mt. 2, 2)? Od samego początku Jezus Chrystus, 

jako władca, był banitą. Wielcy tego świata nie mogli 

pojąć, jak może być Królem danego narodu sam Bóg. 

Pod koniec życia przed trybunałem Piłata również 

ponownie powraca kwestia rozpoznania Jezusa, jako 

Króla Żydowskiego. Ten sam Ewangelista Mateusz 

cytuje pytanie rzymskiego namiestnika, Czy ty jesteś 

królem żydowskim ( Mt. 27, 11)? Jezus odpowiada: 

Tak, ja nim jestem (Mt. 27, 11). Więc sam Odkupiciel 

uznał się za Króla konkretnego narodu.  Jeśli ktoś ne-

guje, że Jezus Chrystus może byś Królem Polski, od-

rzuca też Jego jako Króla Żydowskiego. Odrzuca 

prawdę Ewangelii !!! 

Jezus Chrystus jest Królem wszystkich naro-

dów, ale i    może być określany tytułem władcy dane-

go państwa, jeśli dany naród szczerze i    rzeczywiście 

obierze Go za swego władcę, i    Jemu się podporząd-

kuje. Pokłon trzech króli, wspominany szóstego 

stycznia, jest upamiętnieniem tego wydarzenia. Obja-

wieniem się Boga jako Króla! Przedstawiciele tych 

ludów padli wtedy na twarz przed Bogiem – Człowie-

kiem, ofiarowali mu swe dary określające potrójną 

władzę Syna Bożego jako Mesjasza a   więc i    Króla. 

Ich pokłon był też oznaką podporządkowania się 
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Chrystusowi.  Psalmista Król Dawid o  tym proroczo 

przepowiadał. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 

a  wszystkie narody będą mu służyły (Ps. 72,11). 

Syn Boży, jako człowiek należał do konkretnej 

grupy etnicznej, lecz jako Bóg jest Królem wszystkich 

narodów. Jest także Władcą  państwa, które go wy-

wyższy i    uzna za swego przywódcę. Może być więc 

w   odniesieniu do natury Boskiej Jezus Chrystus 

określany Królem Polski, Francji, Niemiec, Rosji. 

w   konsekwencji tej decyzji narody te powinny pod-

porządkować się Jego prawu, które zawarte jest 

głównie w   Dekalogu i    Nowym Testamencie. Ozna-

cza to wyzwolenie Kościoła spod nadzoru władz 

świeckich i    usankcjonowanie zwierzchnictwa wła-

dzy Boskiej nad wszelką inną instancją ziemską.  

Argumentacje negujące zasadność intronizacji 

Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie opierają się na 

Piśmie Świętym i    Tradycji Kościoła. Są ideologiczną 

złośliwością i    nie mają racji teologicznych. Wiemy 

o     tym, że Bóg jest królem danego Narodu, ale czy to 

jest potwierdzone w   praktyce życia. Dlatego Izraelici 

w   każdym pokoleniu zawierali przymierze z    Bo-

giem przez sędziów. My dziś mamy w   tym czasie do-

konać intronizacji Boga na Króla, aby usankcjonować 

ten stan rzeczy i    by nikt co do tego nie miał wątpli-

wości. Potrzebna jest zbieżność słów z    czynami. 

Obecnie, jak widzimy jest powszechne obalanie wła-

dzy Boga nad  narodami. Rządzący reprezentują kor-

poracje a      nie Chrystusa i    państwa, które mają re-
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prezentować! Ten nieprzerwany pęd buntu przeciw 

władzy Boga nad ludźmi wydaje się nie do zatrzyma-

nia. Jednak Pan Jezus przestrzega i    wzywa do na-

wrócenia mówiąc do Rozalii. Ludzie mnie nie zrozu-

mieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami 

i    bombami, a      to dlatego, że ich miłuję. Dodaje da-

lej: Zbrodnie popełnione tak bardzo liczne muszą być 

zmyte krwią.2 

Jezus nalegał, że trzeba korzystać z    czasu, jaki 

jest dany i    łaski, jaką do tego czasu Bóg przyporząd-

kował3.  

Jako drogę wyjścia z    beznadziejnej sytuacji 

w   jakiej znalazły się narody świata  Zbawiciel  wielo-

krotnie powtarzał : Jedynie całkowite odrodzenie du-

chowe i    poddanie  się pod panowanie mego Serca mo-

że uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale 

i  inne narody4. 

Bóg prosił słb. Rozalię o     intronizację 

w   wymiarze narodu, władzy państwowej, 

oraz   Kościoła. Lecz jeśli nie będą to szczere starania 

i  nie złączą się one z    postawą nawrócenia, to pozo-

staną próżne i    w   konsekwencji Intronizacja nie zo-

stanie przeprowadzona. 

Sytuację mogą uratować intronizacje indywi-

dualne i   rodzinne. Jezus Chrystus Król Polski chce, 

 
2 Rozalia Celakówna, Wyznania  z    przeżyć wewnętrznych, opr.   
  Małgorzata Czepiel, Kraków 2007, s. 280. 
3 Por. tamże, s. 278. 
4 Tamże, 292. 
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jak możemy się domyślać, przyjść do tego co najbar-

dziej zniszczone przez grzech. Pragnie być uczczony 

w    naszych Rodzinach. Możemy się z    Nim spotkać 

podczas modlitwy i    oprzeć się o     Jego ramię jako 

swego Wybawiciela. Tam, gdzie ludzie dokonają in-

tronizacji Syna Bożego na swojego Króla i    wierni 

będą prawu Jego Serca, zło zostanie powstrzymane, 

a      zakwitną cnoty rodzinne i    obfitość łaski z    nie-

ba będzie im towarzyszyć. 

  Temu ma więc posłużyć ten modlitewnik. Jest 

on propozycją duszpasterskiej pomocy 

w   modlitwach intronizacyjnych związanych z    pere-

grynacją obrazu lub rzeźby Chrystusa Króla Polski. 

Ułożony jest w   cyklu Nowenny (dziewięć dni – sym-

boliczne odniesienie do dziewięciu miesięcy podczas 

których dziecko jest w   łonie matki) a      na końcu 

zawiera akty Intronizacyjne oraz inne modlitwy wy-

nagradzające.  
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Nowenna do Chrystusa Króla Polski  
Przygotowująca do intronizacji w   rodzinach 

Dzień pierwszy 

Modlitwa za przodków i    dziadków 

 

Dziękujemy Ci Chryste Królu Polski, za wiarę 

naszych przodków, dzięki, której nasze rodziny prze-

trwały. Im zawdzięczamy nie tylko naszą własność 

ziemską ale co najcenniejsze łączności z    Tobą. Przy-

prowadzili nas do kościoła i    staliśmy się przez sa-

krament Chrztu Dziećmi Bożymi. Powierzamy Twojej 

królewskiej opiece ich dusze prosząc o     miłosierdzie 

dla nich. Dziękujemy Ci za naszych rodzinnych boha-

terów, którzy przelewali krew walcząc 

o     niepodległą Ojczyznę. Dziękujemy ci za poświece-

nie matek, które często musiały walczyć 

o     przetrwanie oraz wypełnić obowiązek wychowa-

nia potomstwa. Dziękujemy za naszych przodków, 

którzy nauczyli nas pacierza i    wiary w   Boga 

i    miłości względem Ojczyzny. 

Chcemy też przeprosić  i    wynagrodzić przed Twoim 

wizerunkiem za grzechy naszych przodków, tych, któ-

rzy dopuścili się niewierności Bożym Przykazaniom. 

Błagamy o     przebaczenie za grzechy pijaństwa, pry-

waty, nieczystości, kłótnie, lenistwa, kolaboracji 

z    naszym wrogiem. 

Prosimy Ciebie Chryste Królu Polski o   Twój 

patronat nad naszą rodziną w   przyszłości. Zdajemy 
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sobie sprawę, że bez Twego miłosierdzia zginiemy. 

Daj moc pełnienia Twoich przykazań, oraz świadcze-

nia o     Tobie. Byśmy się Ciebie nigdy nie wyrzekli 

a      wierność Tobie zawsze okazali. 

Ogłaszamy twoje panowanie Jezu Chryste Królu 

Polski w   życiu naszych przodków i  dziadków!  

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski 

 

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. 

Królu Królów zmiłuj się nad nami, 

Jezu Chryste Królu Polski, 

Jezu Chryste Królu Polski, od Mieszka wybrany na 

Króla nad Polakami, 

Jezu Chryste Królu Polski, od Bolesława Chrobrego 

wywyższony w   prawie, 

Jezu Chryste Królu Polski, od św. Kazimierza królewi-

cza uczczony, 

Jezu Chryste Królu Polski, najwspanialszy władco, 

Jezu Chryste Królu Polski, jedyny nas obrońco, 

Jezu Chryste Królu Polski, jedyna nasza nadziejo, 

Jezu Chryste Królu Polski, jedyny który nas nie zawo-

dzisz, 
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Jezu Chryste Królu Polski, miłujący nasz naród 

skrzywdzony, 

Jezu Chryste Królu Polski, osłaniający nas swym miło-

sierdziem, 

Jezu Chryste Królu Polski, pomagający nam powstać 

z    naszych upadków, 

Jezu Chryste Królu Polski, wyzwalający nas od wro-

gów, 

Jezu Chryste Królu Polski, przypominający nam 

o     naszej misji względem innych narodów, 

Jezu Chryste Królu Polski, który chcesz nas wywyż-

szyć w   potędze i    świętości, 

Jezu Chryste Królu Polski, ciepiący przez nasz brak 

jedności, grzechy nieczyste i    przekupstwo, 

Jezu Chryste Królu Polski, cierpiący za niewdzięcz-

ność wobec  łask jakich nam udzielasz, 

Jezu Chryste Królu Polski, cierpiący przez brak wiary 

w   Twoją Boskość, 

Jezu Chryste Królu Polski, cierpiący przez brak wiary 

w   Twoją  obecność w   Najświętszym Sakramencie, 

Jezu Chryste Królu Polski, chwalebny we wszystkich 

świętych tego ludu, 

Jezu Chryste Królu Polski, chwalebny we wszystkich 

wspaniałych dziełach na Twoją chwałę 

uczynionych, 

Jezu Chryste Królu Polski chwalebny w   swoim miło-

sierdziu, które przez ludzi 

dobrej woli jest świadczone. 
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Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, 

przepuść nam Królu Polski. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

wysłuchaj nas Królu Polski 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami Królu Polski. 

 

Módlmy się. 

Jezu Chryste Królu Polski, tylko do Ciebie możemy się 

zwrócić, tylko Ty nam możesz pomóc, kiedy doświad-

czamy niesprawiedliwości i    bólu z    powodu na-

szych słabości. Niech nie góruje nad nami grzech, lecz 

Twoja łaska. Spraw, abyśmy byli Tobie wierni, a  Ty 

mógł nasz naród Polski wywyższyć w   potędze 

i   świętości. Amen. 

 

Dzień drugi 

Modlitwa za Rodziców 

 

Chryste królu Polski powierzam Twemu Panowaniu 

moich Rodziców.  Dziękuję za łaskę życia jaką przez 

nich otrzymałem. Ty znasz ich. Proszę Ciebie o     łaskę 

wybaczenia tego, co złego względem mnie uczynili. 

Przepraszam też z    swojej strony Ciebie za niedo-

chowanie czwartego przykazania Czcij Ojca swego 

i    matkę swoją.  Wiele powiedziałem niepotrzebnych 

słów oraz wielokrotnie nie byłem pomocą dla nich. 

Proszę, zakróluj swoją miłością w   tych wszystkich 

sytuacjach, gdzie było jej brak.  Odtwórz nasze więzi 
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i    spraw żebyśmy byli znów razem, abyśmy razem 

wielbili Ciebie. Obdarz mnie cierpliwością i    wszelką 

potrzebną łaską bym wzmacniał, a      nie osłabiał 

swoją rodzinę. 

Ogłaszamy Twoje panowanie Jezu Chryste Królu 

Polski w  naszej Rodzinie! 

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski 

 

Dzień trzeci 

Modlitwa za współmałżonka 

 

Oddaję Twojemu panowaniu współmałżonka. Spraw, 

abym troszczył się o     niego. Wyzwól mnie z    rutyny 

tych samych osadów, pretensji, negatywnych słów 

względem niego. Tchnij swoją świeżość w   bliskość 

naszych relacji. Odnów swoją łaskę, którą nam udzie-

liłeś przez ten Sakrament. Wyrzuć mocą Sakramentu 

pokuty i    Eucharystii ducha nieczystego oraz ducha 

egoizmu i    gniewu. Niech to, co umarło znów ożyje 

dzięki sile Twojego Serca. Niech obojętność względem 

współmałżonka zastąpi troskliwa  obecność, (jeśli nie 

ma go przy tobie) wierna modlitwa. 

Ogłaszamy Twoje panowanie Jezu Chryste Królu 

Polski w   naszym małżeństwie! 

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski 
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Dzień czwarty 

Modlitwa za Dzieci 

 

Boże ty pozwoliłeś cieszyć się darem potomstwa. Zda-

jemy sobie sprawy, że Ty jesteś Dawcą życia.  Dopo-

móż szanować i    troszczyć się właściwie o     to, co 

nam zawierzyłeś. ( Jeśli małżonkowie nie mają dzieci, niech 

o     nie poproszą, a      jeśli  już ich nie mogą mieć niech ofiarują 

swoją sytuację).  Jezu Królu Polski dopomóż nam po ka-

tolicku wychować nasze dzieci. Spraw, byśmy ich na-

uczyli odmawiania samodzielnie pacierza, zaszczepili 

w   nich wiarę i    kształtowali cnoty ważne w   ich 

przyszłym życiu rodzinnym. Zdajemy sobie sprawę, że 

bez Twojej ingerencji to się nie uda, bo świat 

w   sposób zbyt zdecydowany przechwytuje ich myśli. 

Udziel nam łaski stałości w   modlitwie rodzinnej, 

w   której będziesz nad nami Królował i    nami rzą-

dził. 

Ogłaszamy Twoje panowanie Jezu Chryste Królu 

Polski Twoje panowanie w   naszych dzieciach! 

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski  
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Dzień piąty 

Modlitwa za Polskę 

 

Dziękujemy Ci nasz Królu, że jesteśmy Polakami. Ucz 

nas kochać naszą Ojczyznę, jak to czyni Maryja, 

i    twórczo wpisywać się w   jej historię. Spraw, byśmy 

poznawali nasze dziedzictwo kultury  oraz ziemi 

i    potrafili je zachować i    przekazać w   przyszłe po-

kolenia. Odnów w   nas etos służby Polsce jaki przy-

świecał naszym świętym rodakom św. Faustynie 

i    św. Maksymilianowi Kolbe. Niech przez nasze mo-

dlitwy, pracę i    ofiarę życia Twoje Królestwo  będzie 

naszym udziałem. 

Ogłaszamy twoje panowanie Jezu Chryste Królu 

Polski w   naszej Ojczyźnie! 

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski 

 

Dzień szósty 

Modlitwa za rządzących 

 

Sprawiedliwy Królu obdarz swoją łaska rządzących 

Polską, aby godnie reprezentowali Ciebie i    ludzi, 

którzy im zaufali. Niech pamiętają o     Tobie, który 

jesteś Najwyższym Władcą. Niech nie dopuszczają się 

niesprawiedliwości i    kolaboracji z    naszymi wro-

gami. Niech wszystkim ich decyzjom przyświeca 

wierność Prawu  Bożemu, wierność względem Twoich 
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przykazań i    dobro ludzi, którym mają służyć z    woli 

Twojej. 

Ogłaszamy Twoje panowanie  Jezu Chryste Królu 

Polski nad tymi, którzy nami rządzą! 

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski 

 

Dzień siódmy 

Modlitwa za wszystkie stany 

 

Oddajemy ci Jezu Królu Polski wszystkie warstwy 

społeczne naszego narodu: rolników, górników, rze-

mieślników, urzędników, pracowników naukowych, 

aby nie zapomnieli o     Tobie, Dawco wszelkich umie-

jętności. By przez harmonię życia w   łasce uświęcają-

cej tworzyli świat lepszy, bo bliższy Tobie. Niech nie 

rywalizują między sobą, lecz rozwijają talenty jakie im 

przekazałeś na większą Chwałę Twoją  i    dobro Pol-

ski. 

Ogłaszamy twoje panowanie Jezu Chryste Królu 

Polskie wszystkich stanach społecznych! 

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski 
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Dzień ósmy 

Modlitwa za Kościół Rzymskokatolicki 

 

Króluj Chryste Królu Polski w    Kościele w   naszej 

Ojczyźnie, niech zarówno osoby duchowne jak świec-

kie dążą do świętości, niech razem tworzą niepodzie-

lone mistyczne Twoje Ciało. Niech nie zabraknie od-

ważnych księży, którzy staną w   obronie Prawdy, 

Tradycji, czystości wiary, dobra swych rodaków, nie 

bojących się upomnieć władców tego świata dopusz-

czających się nadużyć. Pobłogosław Polsce, powołaj ją 

na Matkę wielkich Świętych. Niech z    Polski wyjdzie 

światło dla świata; nadzieja, że Bóg wybawia tych, 

którzy Jemu zaufali. 

Ogłaszamy Twoje panowanie  Jezu Chryste Królu 

Polski w   Kościele!  

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski 

 

Dzień dziewiąty 
 (Wskazane jest zaproszenie kapłana rzymskokatolickiego, która 

w   imieniu Chrystusa przyjmie  akt intronizacji. Przed wizerunkiem 

Chrystusa Króla Polski mogą leżeć klucze do domu, przekazane Panu 

Jezusowi jako symbol władzy) 

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

 

K: w   imię Ojca i    Syna, i    Ducha Świętego. 

W: Amen. 

K: By wiernie i    odważnie, służyć Chrystusowi 
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Królowi Polski odnówmy nasze przyrzeczenia 

chrzcielne. 

 

A zatem pytam każdego z Was. 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w   wolności 

dzieci Bożych? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do 

zła, aby cię grzech nie opanował? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym 

sprawcą grzechu? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wierzysz w   Boga Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i    ziemi? 

W: Wierzę. 

K: Czy wierzysz w   Jezusa Chrystusa, Syna Jego 

jedynego, Pana naszego, narodzonego z    Maryi 

Dziewicy, umęczonego i    pogrzebanego, który 

powstał z    martwych i    zasiada po prawicy Ojca? 

W: Wierzę. 

K: Czy wierzysz w   Ducha Świętego, święty Kościół 

powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie 

grzechów, zmartwychwstanie ciała i    życie 

wieczne? 

W: Wierzę. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, 

której wyznawanie jest naszą chlubą w   Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym. Amen. 
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Modlitwa intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla 

danej rodziny i  Pana domu 

 

Chryste Królu Polski miotani byliśmy w   życiu osobi-

stym i    rodzinnym wieloma burzami, doświadczyli-

śmy wielu upadków, lecz Ty z    nich wszystkich nas 

wybawiłeś. Wierzymy, że z    czasem cała nasza rodzi-

na dzięki Twemu miłosierdziu zgromadzi się wokół 

Ciebie jako Króla, jeszcze w   czasie łaski a    nie 

w   obliczu katastrof. Chcemy Ciebie kochać miłością 

bezinteresowną i    czystą oraz wierną. Wyzwól nas 

całkowicie z    wpływów wszelkich duchów złych , 

uzależnienia, nieczystości, gniewu, zazdrości itd. 

Wprowadź w   nas nowy okres życia rodzinnego. Do-

daj sił, abyśmy się ćwiczyli w   cnotach rodzinnych, 

pokorze, miłosierdziu, wierności, poświęceniu.  Swą 

prośbę do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Józefa, 

który jest wzorem życia rodzinnego. Wierzymy, ufa-

my i    pewni jesteśmy w   miłości, że nas ocalisz, jak 

również nasze mienie i    dobytek, nasz dom wznie-

siony z    takim trudem, a   nasze życie wspólne wy-

pełnisz  szczęściem. 

Obieramy Ciebie dzisiaj  Chryste Królu Polski 

za Głowę naszej Rodziny. Ty rządź nami, prowadź 

oraz ocalaj. Jezu Chryste jesteś od dziś po wsze czasy 

Królem naszej Rodziny i    Panem naszego domu. To-

bie się podporządkowujemy i    symbolicznie oddaje-

my klucze do naszego mieszkania. Jako kontynuację 
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naszej wspólnej decyzji postanawiamy  systematycz-

nie przynajmniej raz miesiącu wspólnie odmawiać ten 

akt intronizacji. Amen.    

 

Ogłaszamy twoje Panowanie Jezu Chryste Królu 

Polski w   Naszej Rodzinie i   Domu! 

 

Litania do Chrystusa Króla Polski 

 

 

Program czuwania przebłagalnego 

Reduta Chrystusa Króla Polski 

 
Intencja wynagradzająca za grzechy: świętokradcze, 

nieczyste, mordowanie dzieci poczętych, 

nienawiść, detronizacja Jezusa Chrystusa. 

Czuwanie polega na rozważaniu męki Pańskiej 

przez jedną osobę w   czasie jednej godziny lub dłużej. 

Czuwanie w   kolejnej godzinie podejmuje już 

następna osoba. 

 

Program: 

1. Uświadomienie sobie obecności Jezusa Chrystusa 

Króla Polski (dobrze mieć obrazek lub 

rzeźbę z    Jego wizerunkiem). 

2. Około godziny rozważanie męki Pańskiej (nabożeń-

stwa 

pasyjne np. święty różaniec, droga 

krzyżowa, adoracja krzyża, koronka do Bożego 
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miłosierdzia, tajemnice szczęścia, nabożeństwo 

24 godzin Luizy Piccarety itp.). 

3. Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych. (trzeba 

zwrócić uwagę na odrzucenie swoich grzechów 

osobistych). 

4. Akt intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

Czuwanie jest swego rodzaju sztafetą wiary. 

Biorą w   niej udział w   ustalonej kolejności trzy lub 

cztery osoby. 

Podejmowane jest co najmniej raz w   miesiącu 

w piątek, może być rozciągnięte na 24 godziny przy 

większej ilości osób. 

Czuwanie można rozpocząć lub zakończyć Mszą 

św. jeśli ktoś danego dnia nie był na Mszy Świętej. 

Może być to również w   innym czasie jako na 

przykład przygotowanie do wspomnienia danego 

świętego. Ta modlitwa może też być podjęta na ado-

racji Najświętszego Sakramentu. Jest to swego rodzaju 

trzymanie straży przy Chrystusie Królu Polski. 

Uczestnik tej modlitwy jest rycerzem, który trwa 

w reducie, aby bronić wiary i    Ojczyzny. 

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

K: w   imię Ojca i    Syna, i    Ducha Świętego. 

W: Amen. 

K: By wiernie i    odważnie, służyć Chrystusowi 

Królowi Polski odnówmy nasze przyrzeczenia 

chrzcielne. 

A zatem pytam każdego z    Was. 
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Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w   wolności 

dzieci Bożych? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do 

zła, aby cię grzech nie opanował? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym 

sprawcą grzechu? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wierzysz w   Boga Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i    ziemi? 

W: Wierzę. 

K: Czy wierzysz w   Jezusa Chrystusa, Syna Jego 

jedynego, Pana naszego, narodzonego z    Maryi 

Dziewicy, umęczonego i    pogrzebanego, który 

powstał z    martwych i    zasiada po prawicy Ojca? 

W: Wierzę. 

K: Czy wierzysz w   Ducha Świętego, święty Kościół 

powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie 

grzechów, zmartwychwstanie ciała i    życie 

wieczne? 

W: Wierzę. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, 

której wyznawanie jest naszą chlubą w   Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym. Amen 
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Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa  

na Króla Polski 

 

Jezu Chryste Królu Polski, chcę oddać Tobie 

najwyższe wyrazy mojej czci i    miłości do Ciebie. 

Przed Twoim przyjściem na ziemię nasi królowie 

słowiańscy nie znali Ciebie. Od Mieszka i    mój naród 

przez Chrzest po wsze czasy ustanowił Cię najwyż-

szym władcą. Niestety, dziś jesteś wyrzucany z    Pol-

ski przez tych, którzy zdetronizowali Ciebie 

w   prawodawstwie negując Twoje przykazania. Od-

rzucili Ciebie też ci rządzący, którzy wyrzekli się Twe-

go zwierzchnictwa nad nimi. Jesteś, o     zgrozo, ode-

pchnięty przez heretyckich kapłanów, którzy negują 

Twoją królewskość czyli również nie wierzą w   Ciebie 

jako Boga. Dopuszczają się oni straszliwych nadużyć 

w   liturgii oraz teologii dogmatycznej i    życiu moral-

nym. Widząc, co się dzieje jesteśmy dziś pogrążeni 

w   bólu, ściska nas gardło i    serce. Od 1939 do dziś 

jesteśmy pod wpływem obcych mocarstw, które wy-

niszczają nas coraz bardziej duchowo, materialnie 

oraz moralnie. Brak nam sił do dalszej walki. Przez 

dziesiątki lat zatruwano Polskiego ducha. Wymordo-

wano naszych najlepszych braci i    siostry lub wywie-

ziono poza granice ojczyzny. Polska staje się na na-

szych oczach z    chrześcijańskiej pogańską. Dlatego ze 

wszystkich sił chcę trwać przy Tobie. z    Twoją pomo-

cą zachować wierność i    lojalność względem Ciebie, 
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Królu Polski. Chcę to wyrazić przez wytrwanie 

w   łasce uświęcającej. w   tym celu będę wyrzekał się 

wszelkiego plugastwa i    grzechu. Szczególnie będę 

strzegł duszy, przed grzechem nieczystym 

i    skłonnością do kłótni. Moją miłość do Ciebie chcę 

wyrazić przez zachowywanie Bożych przykazań 

i    uświadamianie tych, którzy są na to gotowi, że Ty 

jesteś naszym Królem. Walczył będę, abyś był rzeczy-

wistym władcą uszanowanym przez wszystkich na tej 

ziemi słowiańskiej. Pomóż mi doczekać Twego zwy-

cięstwa i    czasu, w   którym ci co z    Ciebie drwią 

i    hańbią oraz niszczą Polskę zostaną ukarani. Wie-

rzę, że z    Twoją pomocą będę budował nową Ojczy-

znę, świętą i    wielką, bo wywyższoną przez Twoją 

miłość. Dlatego obieram Ciebie Jezu Chryste na Króla 

Polski i    mojego życia. Cześć Tobie Chryste Królu, 

Jestem twoim sługą. Amen. 

 

Modlitwa ofiarowania dnia  

Chrystusowi Królowi Polski 

 
Jezu Chryste Królu Polski podporządkowuję się 

Twojemu panowaniu. 

Wyrzekam się grzechu, ducha tego świata 

i    wszelkich duchów złych. 

Wyznaje wiarę w   Ciebie, jako Króla Polski. 

Postanawiam jak najlepiej Tobie służyć. 

Spraw, abym utwierdzał Twoje królowanie 

w   duszach ludzkich i    na tej ziemi. 
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Udziel mi łaski wytrwałego ćwiczenia się w   cnotach 

i    pobłogosław na zwycięstwo nad wrogiem. 

Amen. 
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