AKT OSOBISTEJ INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Powtarzamy po każdym zdaniu słowa: Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia Królu
królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców Zbawicielu Świata,
zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha Świętego zaprowadzasz na ziemi
jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże Korząc się przed Twoim Majestatem, składam Ci
najgłębszy hołd czci i uwielbienia.
Pragnę intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w moim sercu
Umiłowany Królu mój uznając Twoje panowanie nade mną, pragnę całkowicie i bez reszty zawierzyć
Ci samego siebie i wszystko co mam: moją teraźniejszość i przyszłość, moje nadzieje i pragnienia,
każde moje działanie i dążenie.
Uczyń ze mną cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jestem własnością i cały do Ciebie chcę należeć.
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, całym
sercem, całą duszą i ze wszystkich moich sił pragnę: bronić Twego nade mną panowania i Twej
świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać Twoją wolę, budować
Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, mój Królu i Panie, wyznaję: Jezu, jesteś Królem! Jezu,
jesteś moim Królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie! Oto jestem!
Maryjo, Królowo Polski, dziękuję Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować Naród Polski
do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce.
Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detronizacji Jezusa
Króla w naszym życiu społecznym i państwowym.
Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Amen

AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
W RODZINIE/WSPÓLNOCIE/PARAFII/DIECEZJI
Powtarzamy po każdym zdaniu słowa: Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia.
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców.
Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha Świętego
zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże.!
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia, . Powtarzają
wszyscy

Pragniemy intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w naszej rodzinie
/wspólnocie/parafii/diecezji!
Umiłowany Królu nasz! Uznając Twoje panowanie nad nami, pragniemy całkowicie i bez reszty
zawierzyć Ci nas i wszystko co mamy: naszą teraźniejszość i przyszłość, nasze nadzieje i pragnienia,
każde nasze działania i dążenia
Uczyń z nami cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jesteśmy własnością i w całości do Ciebie chcemy
należeć
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, całym
sercem, całą duszą i ze wszystkich naszych sił pragniemy: bronić Twego nad nami panowania i Twej
świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać Twoją wolę, budować
Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, nasz Królu i Panie, wyznajemy: Jezu, jesteś Królem! Jezu,
jesteś naszym Królem! Daj nam poznać wolę Twoją, Panie! Oto jesteśmy!
Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować Naród
Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce. Wspomagaj nas w
walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detronizacji Jezusa Króla w naszym
życiu społecznym i państwowym
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Amen

AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA W NARODZIE POLSKIM
Powtarzamy po każdym zdaniu słowa: Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu
Synu Jednorodzony Boga Ojca, Stworzyciela wszechświata, od którego wszystko pochodzi
Umocnieni Duchem Świętym, który nas oświeca i pociesza
Razem z Maryją Matką Bożą, Twoją Matką, Królową Narodu Polskiego, Królową Polski
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia
Uznajemy Cię uroczyście naszym Królem, Królem Narodu Polskiego!
Króluj nam Chryste w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, parafiach, w całym Narodzie Polskim!
Prosimy Cię nasz Królu i Panie:
Spraw, aby Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi i Ewangelii
W czasach szczególnego zakłamania i bałamucenia Narodu, w czasach mącicieli i fałszywych
proroków, zlej na nas z niebios w obfitości dary Ducha Świętego, by zagubieni i błądzący Polacy
nawrócili się, pokutowali i przyjęli w swoim życiu Ciebie jako jedynego Pana, Mesjasza i Zbawiciela

Ratuj Polskę, jej niepodległość i suwerenność wywalczoną krwią milionów Polaków
Zwalczaj złe zamiary wrogów Polski chcących doprowadzić nasz Naród do ruiny duchowej, moralnej i
materialnej
Poślij zastępy Aniołów, razem z Michałem Archaniołem i Aniołem Stróżem Polski, by pomogły nam w
walce o Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą
Zachowaj naszą Ojczyznę w pokoju, abyśmy odważnie realizowali Twoje odwieczne plany, które masz
względem Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie
Spraw, byśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę i przebaczali sobie wyrządzone
krzywdy
Broń nas przed zalewem pornografii, narkotyków, zepsuciem moralnym, przed wszelkim złem
płynącym z mediów, przed bezbożnymi i nieludzkimi ideologiami wymierzonymi w męskość i
kobiecość, w małżeństwo, w ojcostwo i macierzyństwo
Spraw, abyśmy Cię nie zasmucali grzechami popełnianymi przez nas współcześnie masowo:
kłamstwem, zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne napomnienia, łapówkarstwem,
dzieciobójstwem, rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, eliminacją Boga w życiu państwowym i
społecznym, liberalizacją norm prawnych, detronizacją Ciebie
Daj nam jak najszybciej wybitnych mężów stanu, szczególnie przywódców duchowych i ojców
Narodu, którzy przewodzić będą w odnowie moralnej Narodu Polskiego
Dopomóż, by wróciły do rąk Polaków zakłady pracy, ziemia i banki, a Polacy czuli się gospodarzami
swojej Ojczyzny
Spraw, by Polacy nie potrzebowali spłacać lichwiarskich procentów od zaciągniętych pożyczek
Daj, abyśmy jak najrychlej dokonali uroczystej Intronizacji Ciebie Panie Jezu na Króla Polski z udziałem
władz kościelnych i państwowych
Uczyń Polaków swoim świętym ludem. Spraw, by wszystkie narody ziemi zobaczyły, że Imię Pana
zostało wezwane nad Polską, a Polacy zostali wybrani przez Pana, aby narodzić się na nowo w Duchu
Świętym, wywyższać w swoim życiu Ciebie jako swojego Króla i ewangelizować inne narody
Jezu Chryste, Królu Narodu Polskiego, razem z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym, błogosław
Polsce, wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie. Błogosław naszemu Państwu i Kościołowi
katolickiemu. Błogosław polskie pola, wioski i miasta, błogosław nas w domu i w drodze, błogosław
naszym poczynaniom i każdej pracy
Bądź uwielbiony nasz Królu i Panie! Przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Matko Boża, Królowo Polski, Pani Jasnogórska! Dziękujemy Ci, że doprowadziłaś nas do
Intronizacji Twojego Jednorodzonego Syna w Narodzie Polskim
Raduj się i wesel Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła, która nigdy nie opuściłaś nas w potrzebie,
która stanęłaś na czele swych dzieci w walce z mocami ciemności o królowanie Jezusa nad każdym
człowiekiem, nad Narodem Polskim i nad wszystkimi narodami świata
Bądź uwielbiona Niewiasto obleczona w słońce królewskiej chwały Syna, która spieszysz nam z
pomocą, by przygotować nas i wszystkie narody ziemi na powtórne przyjście Nieśmiertelnego Króla
Wieków. Jezu nasz Krolu, przyjdź Królestwo Twoje. Amen

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Ojcze niebieski, prosimy Cię wysłuchaj naszego błagania, wołania całego polskiego narodu. Tak
bardzo pragniemy, aby nasz Pan i Zbawca - Jezus Chrystus został uznany Królem naszego narodu i
państwa. Polecamy ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania
pana naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij
wszystkich serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę,
Twojego Syna - Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn
mógł być przyjęty przez cały polski naród, aby mógł zostać uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca
uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło
dokonać, aby te wszystkie Łaski przygotowane dla naszego narodu mogły na nas spłynąć. Abyśmy się
stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam
doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.
MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA (I)
O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione.
Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego, wyrzekam
sie szatana, jego pychy i jego spraw, i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu katolikowi. W
szczególniejszy sposób zobowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa prawom
Bożym i prawom Kościoła świętego. Boskie Serce Jezusa, ofiaruje Ci nędzne uczynki moje w tej
intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twe święte królowanie i aby w ten sposób mocno utrwaliło się
na całym świecie Twoje Królestwo Pokoju. Amen.
MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA (II)
Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie
istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu
świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy życ w
wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, aby zwyciężyły prawa Twego Królestwa
Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.
MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA (III)
Króluj nam Chryste, bośmy Twoje syny, Bośmy Najdroższą Krwią Twą odkupieni, Na łaski Twojej
wzniesieni wyżyny I do wiecznego szczęścia przeznaczeni! Króluj nam Chryste duszy naszej sferze, We
wszystkich myślach, chęciach, słowach, czynach, Króluj w nadziei, miłości i wierze, I wszystkich
ludzkiej twórczości dziedzinach! Króluj nam Chryste w Twym świętym Kościele, Rozszerz go wszędzie
po obszarze świata, Niech wszystkie ludy do stóp Twoich ściele, Niech je pogodzi, uspokoi, zbrata!
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie najdroższej, Niech będzie wzorem ładu i porządku, Niech nie zapomni
o warstwie uboższej, I dba o szczęście w każdym swoim kątku. Króluj nam Chryste i w rodziny kole,
Szczep miłość, zgodę wśród ojców i dzieci, Króluj w warsztacie, wojsku, rządzie, szkole, Twe prawo
Boskie niech nam wszystkim świeci! Króluj nam Chryste, króluj nam bez końca, Tyś nasza Prawda,
Światło, Życie, Droga, Tyś nasz Zbawiciel, Pośrednik, Obrońca, Nie chcemy króla - prócz Ciebie, prócz
Boga!
MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA (IV)
Panie Jezu Chryste - Królu nasz i całego świata, zmiłuj sie nad Twym wiernym ludem, który pragnie
Cię wywyższać każdego dnia, każdego dnia oddawać Ci należną chwałę, który pragnie Cię widzieć
Królem Wiecznej Chwały, Królem - Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i
Śmierci, Królem wszystkiego i wszystkich. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, Jako Królowi Polski i

Wszechświata, i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój, miłość i
szacunek do wszystkiego co stworzyłeś. Tak nam dopomóż Bóg, teraz i po wszystkie czasy, na wieki
wieczne. Amen
MODLITWA O INTRONIZACJE JEZUSA KROLA POLSKI
Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że objawiłeś naszemu Narodowi Jezusa jako Króla Polski i że zobowiązałeś
nas, abyśmy Go słuchali i Jemu służyli. Duchu Święty, Boże, dziękujemy Ci, że oświeciłeś nasze serca i
umysły światłem miłości i poznania prawdy o Jezusie Królu, Synu Bożym. Maryjo, Królowo Polski,
dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować nasz Naród do podjęcia wielkiej
misji Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Jezu, ufamy Tobie i kochamy Ciebie, bo Jesteś Zbawicielem
świata, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem Królem, który mocą Ducha Świętego
zaprowadza na ziemi jako w niebie Królestwo Boże. Korząc się przed Twym Majestatem, składamy Ci
najgłębszy hołd czci. Ty bowiem Jesteś Alfa i Omega, Początkiem i Końcem, Królem Królów i Panem
panujących- Jedyny Władca całego stworzenia. Razem z Naszym Narodem klękamy przed Toba,
Nieskończony Boże, przyzywając Twego nad nami panowania. Jezu, Królu Polski, przyjdź Królestwo
Twoje!
MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA KROLA WSZECHSWIATA
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie
Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru
Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy, ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani
żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać
pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy sie nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwe katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie przez
sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój
powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie cala nasza ziemie. Amen
MODLITWA DO JEZUSA, KROLA WSZYSTKICH NARODOW
O Panie, Boże Nasz, Tyś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich Narodów. Z wielka ufnością, ze
nasza modlitwa zostanie wysłuchana, prosimy Cię Panie, nasz Niebianski Królu o miłosierdzie, pokój,
sprawiedliwość i wszelkie dobra. Ochraniaj, Panie, Nasz Królu, nasze rodziny i nasza Ojczyznę.
Prosimy uchroń nas przed naszymi wrogami i przed Twoja sprawiedliwa kara. Przebacz nam Panie,
Najwyższy Królu nasze grzechy przeciw Tobie. Jezu, Ty Jesteś Królem Miłosierdzia. Zasłużyliśmy na
sprawiedliwa kare. Zmiłuj sie nad nami Panie, i przebacz nam nasze winy. Ufamy Twemu wielkiemu
Miłosierdziu. Królu nasz, zasługujący na oddanie najgłębszej czci, składamy pokłon przed Toba i
prosimy, aby Twoje Królestwo zostało uznane na calej kuli ziemskiej! Amen
AKT OSOBISTEGO UZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO KRÓLA I PANA
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się
u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i wielbienie. Przyrzekamy całym dalszym życiem swoim dbać o
Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia
na pokolenie. Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie
rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekamy czcić
jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny. Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi.
Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej naszej wspólnoty, bądź PANEM wszystkich
polskich rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie

czasy. Niech przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju,
Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości. Prosimy o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen
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
niebieskiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłamstwo i obłuda, bo jest proste, żyjące w
prawdzie. Często przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwycała 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).
MODLITWA
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, że w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi
dziećmi dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty objawiłeś, że bycie dzieckiem Boga jest w swej
istocie postępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłudy 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 sławić imię Jego, a wysławiając je
otrzymać chwałę życia wiecznego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu.
Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i
państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania
Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij
wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę,
Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był
przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego
Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te
wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali
Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i
spotkali się z Tobą na wieki. Amen.
MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który
pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM
Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci
oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi,
aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po
wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA I
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 Światłości, 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 śywocie nasz, Chryste Królu, któremu jest
dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, PANUJ NAD
DUSZAMI Chryste, Królu rozumu, 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 Ŝycie pokutne, Chryste Królu, którego
Królestwo nie jest z tego świata, Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą
nam dający, Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, PANUJ NAD
RODZINAMI Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu, Chryste Królu,
któryś uczynił pierwszy cud na godach 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, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę, Chryste Królu, który wskrzesiłeś
z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza, Chryste
Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście, Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi 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 Ci były wierne, PANUJ NAD SWYMI NIEPRZYJACIÓŁMI Chryste
Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”, Chryste Królu, który druzgocesz
królów w dniu gniewu Twego, Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś, Chryste
Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich, Chryste Królu, przez Twoją miłosną
modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. - Królestwo Jego rozszerzać się
będzie, - A pokój trwać będzie bez końca. Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który
wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci
Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA II
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 Światłości, 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,
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, Panuj nad duszami
Chryste, Królu rozumu,
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 Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentalnej, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach 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 prace rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jara i
przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,
Chryste, Królu wieków nieśmiertelnych, Panuj nad narodami
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 Ci były wierne,
Chryste Królu, który „ strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”, Panuj nad swymi
nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.
– Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
– A pokój trwać będzie bez końca.
Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego
Syna Twego,
Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech,
poddały się słodkiej władzy Twojej.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

