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PRZEDMOWA
DO PIERWSZEGO I DRUGIEGO
WYDANIA
Nasz Pan Jezus Chrystus jest radością i sensem naszego życia. Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez Jego
zstąpienia na ziemię i stałej obecności pośród nas. Dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, i zesłaniu
Ducha Świętego, dzięki Jego zwycięstwu nad mocami ciemności i wyzwoleniu nas spod jarzma grzechu
i śmierci ludzkie życie nabrało nowej wartości i znaczenia. Ma odtąd wielki sens nasz wszelki trud, cierpienie
i śmierć, bo po nich otwiera się przed nami perspektywa
pełni życia z Bogiem na wieki. Dlatego trzeba, byśmy
stale dziękowali Bogu za Jezusa i lepiej czerpali z Jego
bliskości i miłości.
Św. Paweł napomina każdego z nas: „Pamiętaj na
Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On […] powstał
z martwych” (2 Tm 2, 8). Trzeba pamiętać o tym, co dla
nas uczynił, i trzeba mieć jasną świadomość tego, kim
jest. Że jest jednorodzonym Synem Bożym, którego Bóg
nam dał dla naszego zbawienia jako Mesjasza – Króla.
To właśnie oznajmił Anioł Pański Maryi: „Będzie On
wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
będzie końca” (Łk 1, 32-33).
Chrystusa Króla
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Trudno się więc dziwić, że chrześcijanie od samego
początku uznają w Jezusie nie tylko swego Boga i Zbawiciela, ale też Króla. Poświadcza to wczesnochrześcijański hymn zamieszczony przez Apostoła Pawła w Liście
do Filipian, w którym mowa jest o Jego powszechnym
panowaniu: „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus
jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (2, 9-11). On sam
wyjawia, że Jego panowanie nie jest z tego świata i oznacza służbę prawdzie i zbawieniu człowieka (por. J 18, 3637). Od momentu wywyższenia nad ziemię wszystkich
do siebie pociąga (por. J 12, 32), obdarza nowym życiem
i miłością (por. Łk 23, 43). W ten sposób zaprowadza
w świecie „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja o Jezusie Chrystusie Królu Wszechświata),
a staje się ono udziałem tych, którzy wierzą w Niego jako
swego Pana, Króla i Zbawiciela.
To znaczy, że naszym podstawowym zadaniem jest
nieustanna troska i wysiłek o rozwój żywej i dojrzałej
wiary. Modlitewnik, który trzymasz w ręku, może być
w tym bardzo pomocny. Jest tak pomyślany, aby korzystający z niego stawał się coraz bardziej czcicielem
Chrystusa Króla, na drodze uznawania Jego powszechnego i wiecznego panowania, poddania się jego prawu,
przyjmowania Go całym sercem, zawierzając Mu swoje
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życie i służąc Mu z oddaniem we wszystkich wymiarach
życia. Może też być wielką pomocą w odbudowaniu rodzinnego świętowania Dnia Pańskiego. Brany do rąk
przez domowników, aby wspólnie się pomodlić, chociażby tylko w niedzielę, może pomóc w przyznaniu Jezusowi pierwszego miejsca we wspólnocie rodzinnego
domu, a takie wywyższenie Jezusa pośród najbliższych
będzie też pozytywnie skutkowało w życiu parafialnym,
zawodowym i społecznym.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania modlitewnika, w imieniu pasterzy Kościoła w Polsce z całego serca dziękuję. Słowa
szczególnej wdzięczności kieruję w stronę ks. prof.
Marka Chmielewskiego, który modlitewnik przygotował i zredagował. Dziękuję też Wydawnictwu i Drukarni św. Krzyża w Opolu za jego solidne wydanie.
Niech modlitewnik jak najlepiej służy rozwojowi
zdrowego kultu Chrystusa Króla w naszym Kościele
w Polsce. Bardzo bowiem potrzeba, by Chrystus królował (por. l Kor 15, 25) w naszych sercach, rodzinach
i we wszelkich wymiarach życia kościelnego i społecznego. Korzystając z modlitewnika, wołajmy do naszego Pana całym życiem: „Króluj nam, Chryste, zawsze
i wszędzie”.
Opole, l listopada 2016 r.

Chrystusa Króla

† Andrzej Czaja
Biskup opolski
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Pomnik Jezusa Chrystusa Króla przy kościele Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu-Zawodziu
Fot. Adam Kędzierski

iele Jezusa
Chrystusa Króla
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PRZEDMOWA
DO TRZECIEGO WYDANIA
Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który biskupi polscy w obecności Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Rządu i Parlamentarzystów oraz
kilkudziesięciotysięcznej rzeszy wiernych proklamowali w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach dnia 19 XI 2016 roku, wpisuje się w historię
polskiego narodu jako wydarzenie o epokowym znaczeniu. Z perspektywy niespełna dwóch lat, jakie upłynęły
od tamtej chwili, nie potrafimy jeszcze w pełni dostrzec,
ani tym bardziej zasmakować błogosławionych owoców,
jakie ono przyniosło i z pewnością przyniesie w kolejnych latach, dziesięcioleciach i pokoleniach.
Zgodnie z wolą Pana Jezusa, wyrażoną między innymi w prywatnych wizjach mistycznych służebnicy Bożej Rozalii Celak, w imieniu całego narodu wraz
z władzą duchowną i świecką, publicznie wyraziliśmy
pragnienie płynące z żywej wiary, aby On królował
w naszym kraju; aby Jezus Chrystus królował w sercach Polaków, którzy od ponad tysiąca lat są przywiązani do wartości chrześcijańskich i rozmiłowani w Matce
Bożej. Uroczyście złożyliśmy obietnicę, że Jego królestwo będziemy budować w sobie i wokół siebie.
Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie jest więc zakończeniem pewnej religijnej akcji, lecz zaledwie początkiem wytężonej pracy u moralChrystusa Króla
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nych podstaw narodu. Jak sto lat temu, kiedy Polska po
latach zaborów odzyskała niepodległość, potrzeba było
wielkiej pracy organicznej, aby nie tylko odbudować
zrujnowany materialnie kraj, ale także zjednoczyć Polaków rozdzielonych przez zaborcze kordony, tak obecnie
potrzeba wielkiej pracy duchowej, aby uchronić nasz naród przed popadnięciem w niewolę moralną i duchową
oraz na nowo zjednoczyć go wokół Chrystusa i Jego Kościoła.
To duchowe zwycięstwo możemy odnieść nie inaczej, jak tylko pod sztandarem Chrystusa Króla, któremu powierzyliśmy cały naród we wspomnianym akcie i nie inaczej jak dzięki zaangażowaniu wszystkich
w dzieło budowania królestwa Chrystusowego w sercach Polaków. Wielkie zadanie w tym względzie spoczywa na ruchach intronizacyjnych, z inicjatywy których zrodziło się dzieło Jubileuszowego Aktu. Jeżeli
Bóg Jahwe – Król Izraela, posługując się liczącym zaledwie trzystu wojowników wojskiem Gedeona, dokonał wyzwolenia narodu wybranego spod ucisku Madianitów (por. Sdz 7, 5-7), to jak wielkich dzieł może On
dokonać dzięki zaangażowaniu tysięcy wiernych świeckich, gorliwych czcicieli Chrystusa Króla? Potrzeba jednak wierności wobec Boskiego Wodza, ufności w Jego
wszechmoc, a nade wszystko żywej wiary, niezłomnej
nadziei i żarliwej miłości. Jednym słowem – potrzeba
wielkiej i długofalowej pracy w zakresie formacji duchowej czcicieli Chrystusa Króla.
10
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Jednym z narzędzi do tego jest ten modlitewnik,
który ukazał się już podczas uroczystości proklamacji
Jubileuszowego Aktu dzięki Wydawnictwu Świętego
Krzyża w Opolu. Chcemy jednak teraz, aby dotarł on
do bardzo szerokiej rzeszy czcicieli Chrystusa Króla,
którzy angażują się w swoich parafiach i środowiskach.
W tym celu zostało przygotowane trzecie jego wydanie,
poszerzone i uzupełnione.
Do bogatego zestawu modlitw, oprócz Koronki do
Miłosierdzia Bożego z rozważaniami o Chrystusie Królu na podstawie Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej,
dołączono także dwie nowenny, które mogą posłużyć
jako przygotowanie do uroczystego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana indywidualnie, w danej
wspólnocie apostolskiej, parafii czy środowisku, bądź
też jako przygotowanie do corocznej liturgicznej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, albo
jako materiał do formacji grup apostolskich.
Modlitewnik Króluj nam, Chryste! nie jest typową
„książeczką do nabożeństwa”, lecz bogatym zbiorem
modlitw i materiałów do osobistych rozmyślań oraz do
wykorzystania w różnego rodzaju nabożeństwach czy
katechezach. Z tej racji jego trzecie wydanie zostało
uzupełnione o bogaty wybór przemówień św. Jana Pawła II na Anioł Pański w niedzielne uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata oraz dwie katechezy środowe, poświęcone tej tematyce, jak również najnowszymi
tekstami papieża Franciszka, zaczerpniętymi z jego adChrystusa Króla
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hortacji, homilii i przemówień na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Teksty te duszpasterze mogą
wykorzystać także jako materiał do swoich homilii właśnie w zamykającą rok liturgiczny uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Nie trudno zauważyć, że spośród dokumentów Kościoła i nauczania papieży z ostatnich dziesięcioleci,
najwięcej jest tekstów naszego Rodaka. Jak się bowiem
okazuje, tematyka królewskiej godności Chrystusa i budowania królestwa Bożego w świecie, czyli „cywilizacji miłości”, była dla niego szczególnie ważna i bliska.
Niech zatem myśli świętego papieża będą szczególną inspiracją dla gorliwych świeckich apostołów,
nie tylko zrzeszonych w tzw. ruchach intronizacyjnych. Jego zaś wstawiennictwo u Boga niech wyprosi nam wszelkie potrzebne łaski do cierpliwego, dalekowzrocznego, a nade wszystko odważnego budowania
królestwa Chrystusa w nas samych i przez to w całym
polskim społeczeństwie. Aby w ten sposób Jezus Chrystus mógł królować w polskim narodzie, jak tego pragnienie wyraził jednej z wizji, danej służebnicy Bożej
Rozalii Celakównie.
Przemyśl, 16 lipca 2018 r.

† Stanisław Jamrozek
Biskup pomocniczy przemyski,
Delegat Konferencji Episkopatu Polski
do spraw Ruchów Intronizacyjnych
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WPROWADZENIE
Papież Franciszek bullą Misericordiae Vultus (z 11 IV
2015) ustanowił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
który pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec” trwał od 8 XII
2015 roku do 20 XI 2016 roku.
W ten Jubileusz wpisała się 1050. rocznica Chrztu
Polski, jak również 31. Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie (26-31 VII 2016) z udziałem Ojca Świętego. Jego zwieńczeniem w Kościele w Polsce był uroczysty Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana, którego proklamacja decyzją Konferencji
Episkopatu Polski miała miejsce w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 19
XI 2016 roku.
W specjalnym Liście pasterskim biskupów polskich, który był czytany we wszystkich kościołach na
mszach świętych w niedzielę 16 października 2016
roku, znajdujemy stwierdzenie, że ten „szczególny akt
wiary i modlitwy” ma być „znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca
w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym”. Jak zaznaczają biskupi, nie chodzi więc o to, aby
„Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go
na tron i nadawania Mu władzy, ani też ogłaszać Go
Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19, 16; 1 Tm 6, 15)”. Chodzi
natomiast o „postawę głęboko wewnętrzną, duchową,
Chrystusa Króla
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która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na
wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie”.
Kształtowaniu takiej postawy szczególnie u tych,
którzy świadomie i dobrowolnie przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Króla i Pana, służyć ma specjalnie przygotowany na tę okoliczność modlitewnik o wymownym
tytule: Króluj nam, Chryste! Wyraża on właściwą postawę chrześcijanina, który nie tylko przyzwala, aby Chrystus panował w jego życiu, lecz w codziennej modlitwie
„Ojcze nasz” wyraża gorące pragnie, aby nadeszło królestwo Bożego; robi wszystko, aby prawu Chrystusowego królestwa podporządkować swoje życie osobiste,
rodzinne, pracę zawodową i sprawy Ojczyzny.
Postać Chrystusa jako Pana i Króla Wszechświata
oraz idea królestwa Bożego jest nieustannie żywa w Kościele i jego liturgii od samego początku, zaś korzeniami
swymi sięga Starego Testamentu. Ustawicznie też powraca w nauczaniu Ojców Kościoła oraz papieży minionego
stulecia. Ponadto jest obecna w pobożności ludowej, czego przejawem są różne modlitwy i pieśni religijne. Jak
tajemnica Bożego Miłosierdzia, na nowo przypomniana
w objawieniach św. Faustyny Kowalskiej († 1938), tak
prawda o Chrystusie Królu, mająca odbicie w pismach
służebnicy Bożej Rozalii Celak († 1944), zatroskanej
o intronizację Serca Pana Jezusa w narodzie polskim, nie
jest czymś nowym, jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską,
lecz od początku stanowi jeden z głównych jej nurtów.
14
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Odzwierciedleniem tego faktu jest układ treści niniejszego modlitewnika, którego kształt został wypracowany wspólnie przez Zespół do spraw Ruchów Intronizacyjnych przy Konferencji Episkopatu Polski.
Jest to bogaty zbiór tekstów biblijnych i patrystycznych
dotyczących Chrystusa Króla i Jego królowania, litanii, modlitw do Chrystusa Króla i Serca Bożego, rozważań różańcowych i pasyjnych oraz trzech rachunków
sumienia, skoncentrowanych wokół tematu Chrystusa
Króla i Jego królowania. Znaczną część modlitewnika
zajmuje bogaty wybór obszernych fragmentów z najnowszego nauczania Kościoła na temat Chrystusa Króla i królestwa Bożego, przeznaczonych do lektury duchowej. Całość dopełnia oraz zestaw pieśni, w których
pojawia się temat Chrystusowego królowania.
Czciciele Jezusa Chrystusa Króla znajdą więc w nim
bogaty materiał do osobistej i wspólnotowej modlitwy,
która z pewnością będzie kształtować ich postawę duchową tak, aby każdy mógł doświadczyć udziału w królestwie Bożym, które jest pośród nas (por. Łk 17, 21),
i by stale w mocy Ducha Świętego mógł wołać: „Króluj
nam, Chryste!”
ks. Marek Chmielewski

Chrystusa Króla
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Wizerunek Chrystusa Króla na suficie w kościele
Fresk
na w
suficie
prezbiterium
św. Anny
Ustroniu-Nierodzimiu

Obraz C
w
uroczys
w Ustroniu-Nierodzimiu, Modlitewnik czcicieli
Chrystu
ul. Zabytkowa 23, 43-450 Ustroń
Górze w
Fot. Świętej
Adam Kędzierski
kościele
Anny
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I. JEZUS CHRYSTUS KRÓL
I KRÓLESTWO BOŻE
W SŁOWIE BOŻYM
I TRADYCJI KOŚCIOŁA
„Za sprawą Ducha Świętego i pod kierunkiem Magisterium Kościół przekazuje wszystkim pokoleniom to, co
zostało objawione w Chrystusie. Kościół żyje pewnością, że jego Pan, który mówił w przeszłości, nieustannie przekazuje dzisiaj swoje słowo w żywej Tradycji Kościoła oraz w Piśmie świętym. Słowo Boże przemawia
bowiem do nas w Piśmie świętym jako natchnione świadectwo Objawienia, które wraz z żywą Tradycją Kościoła stanowi najwyższą regułę wiary”.
(Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum
Domini”, nr 18).

1. Wybrane cytaty ze Starego
i Nowego Testamentu dotyczące
królowania Mesjasza-Chrystusa
Stary Testament
Wj 15, 18 – Pan jest królem na zawsze, na wieki!
Wj 19, 6 – Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów
i ludem świętym.
2 Sm 7, 12 – Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz
obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie
Chrystusa Króla
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potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo.
2 Sm 7, 13 – On zbuduje dom imieniu memu, a Ja
utwierdzę tron jego królestwa na wieki.
2 Sm 7, 16 – Przede Mną dom twój i twoje królestwo
będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.
Tb 13, 2 – Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje
na wieki, i królestwo Jego. Ponieważ On karze
i okazuje miłosierdzie, posyła do Otchłani pod
ziemię i wyprowadza z największej zagłady. I nie
ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki.
Tb 13, 7 – A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył,
i dziękujcie Mu pełnym głosem, uwielbiajcie
Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków!
Tb 13, 9 – Uwielbiam Boga mego, a dusza moja – Króla Niebios, i będzie się radować z majestatu Jego.
Tb 13, 11 – Wysławiaj Pana godnie i chwal Króla wieków, aby znów odbudował twój namiot z radością.
Tb 13, 13 – Wspaniałe światło promieniować będzie na
wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą
do ciebie z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia. Dary mają
w swych rękach dla Króla niebios. Z pokolenia
na pokolenia oddawać ci będą chwałę, a imię
„Wybranej” przejdzie na przyszłe pokolenia.
18
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Tb 13, 16 – Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla.
Tb 13, 17 – Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego ujrzy twoją chwałę i uwielbiać będzie Króla niebios.
Jdt 9, 11-12 – Albowiem nie w ilości jest Twoja siła ani
panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty
jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. Boże
ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, Władco nieba i ziemi, Stwórco wód i Królu wszelkiego stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej!
2 Mch 7, 33 – Jeżeli zaś żyjący Król nasz zagniewał
się na krótki czas, aby nas ukarać i poprawić, to
znów pojedna się ze swoimi sługami.
Est 4, 19b – Panie, Królu, Wszechmogący, ponieważ
w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci się sprzeciwił, gdy chcesz ocalić
Izraela,
Est 4, 23f – A teraz, Panie Boże, Królu, Boże Abrahama,
ocal lud Twój, bo czyhają na zgubę naszą i mają
zamiar zniszczyć nas, Twoje prastare dziedzictwo.
Est 4, 28l – Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny,
wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej.
Est 4, 34r – Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów
i Władco nad wszystkimi władcami.
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Ps 2, 6 – Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej.
Ps 5, 3 – …natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój
Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam…
Ps 10, 16 – Pan jest królem na wieki wieków, z Jego ziemi zniknęli poganie.
Ps 22, 29 – …władza królewska należy do Pana i On
panuje nad narodami.
Ps 24, 7-10 – Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć
Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan,
dzielny i potężny, Pan, potężny w boju. Bramy,
podnieście swe szczyty i unieście się, prastare
podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały! Któż
jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On
sam Królem chwały.
Ps 29, 10 – Pan zasiadł na tronie nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki.
Ps 44, 5 – Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem, który
Jakubowi zapewniałeś ocalenie.
Ps 45, 7 – Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe.
Ps 47, 3. 7-9 – Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim
Królem nad całą ziemią. […] Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie! Gdyż Bóg jest Królem całej
ziemi, hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
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Ps 48, 3 – …wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem
wielkiego Króla.
Ps 68, 25 – Boże, widać Twoje wejście, wejście Boga
mego, Króla mego, do świątyni.
Ps 84, 4 – Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka
gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich
ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże!
Ps 93, 1 – Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził
świat, że się nie zachwieje.
Ps 95, 3 – Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:
Ps 96, 10 – Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Ps 97, 1-9 – Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się,
mnogie wyspy! Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła
Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży. Góry topnieją
jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem
Władcy wszystkiej ziemi. Niebiosa głoszą Jego
sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego
chwałę. Muszą się wstydzić wszyscy, którzy
czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają. Słyszy o tym i cieszy się
Chrystusa Króla

21

Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków,
o Panie! Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród
wszystkich bogów.
Ps 98, 6 – …przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się
wobec Pana, Króla!
Ps 99, 1 – Pan króluje: drżą narody; zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.
Ps 99, 4 – Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo
i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś.
Ps 103, 19. 22 – Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim
panowaniem obejmuje wszechświat. […] Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu
Jego panowania: błogosław, duszo moja, Pana!
Ps 110, 3 – Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi,
w świętych szatach będziesz. Z łona jutrzenki jak
rosę Cię zrodziłem.
Ps 145, 1 – Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Ps 145, 11-13 – Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość
chwały Twego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie
trwa przez wszystkie pokolenia.
Ps 146, 10 – Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia. Alleluja.
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Ps 149, 2 – Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech
synowie Syjonu radują się swym Królem.
Mdr 3, 8 – Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Mdr 6, 20-21 – Pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa. Zatem jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie Mądrość, byście królowali na
wieki.
Syr 38, 2 – Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie,
i od Króla dar się otrzymuje.
Syr 51, 1 Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię Twoje.
Iz 9, 6 – Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez
granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość
Pana Zastępów tego dokona.
Iz 24, 23 – Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi, bo zakróluje Pan Zastępów na górze Syjon
i w Jeruzalem: wobec swych starców będzie
uwielbiony.
Iz 33, 22 – Albowiem Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem! On nas
zbawi!
Iz 37, 16 – O Panie Zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata, Tyś uczynił niebo i ziemię.
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Iz 43, 15 – Ja jestem Pan, wasz Święty, Stworzyciel
Izraela, wasz Król!
Iz 44, 6 – Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego,
Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni;
i nie ma poza Mną boga.
Iz 52, 7 – O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój,
zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.
Jer 10, 7 – Kto nie lękałby się Ciebie, Królu narodów?
Tobie to właśnie przysługuje. Bo spośród wszystkich mędrców narodów i spośród wszystkich ich
królestw nikt nie może się równać z Tobą.
Jer 10, 10 – Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem,
jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Gdy się
gniewa, drży ziemia, a narody nie mogą się ostać
wobec Jego gniewu.
Dn 7, 13-14 – Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na
obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy.
Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go
przed Niego. Powierzono 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, 27 – A panowanie i władzę, i wielkość królestw
pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższe24
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go. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem;
będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.
Mi 4, 7 – Chromych uczynię Resztą, a wyrzutków – narodem mocnym. I będzie królował Pan nad nimi
na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze.
Za 9, 9 – Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie
na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.
Za 14, 16 – Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by
oddać pokłon Królowi – Panu Zastępów – i obchodzić Święto Namiotów. A te z ludów ziemi,
które nie pospiesza do Jerozolimy oddać pokłon
Królowi – Panu Zastępów – będą pozbawione
deszczu.
Nowy Testament
Mt 2, 2 – Pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon .
Mt 3, 2 – Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie .
Mt 4, 17 – Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie.
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Mt 4, 23 – I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię
o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie
słabości wśród ludu.
Mt 5, 3 – Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie.
Mt 5, 10 – Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Mt 5, 19 – Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi,
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.
A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie
wielki w królestwie niebieskim.
Mt 5, 20 – Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość
nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mt 6, 10 – Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Mt 6, 33 – Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie
wam dodane.
Mt 7, 21 – Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!,
wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Mt 8, 11 – Powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem,
Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
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Mt 9, 35 – Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił
Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby
i wszystkie słabości.
Mt 10, 7 – Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo
niebieskie.
Mt 12, 28 – Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe
duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.
Mt 13, 1-12, 17-53 – Jezus wyszedł z domu i usiadł nad
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak
wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał
na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach
tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał
niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki
i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste,
gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły,
bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.
Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha!
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali:
Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?
On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo
kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć bęChrystusa Króla
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dzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co
ma. […] Zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co
wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy
słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie
przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha
słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane
na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza
tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je
przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest
niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie
z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz
troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu
na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa
i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo
niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie,
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czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli?
Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając
chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast
i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś
zwieźcie do mego spichlerza.
Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo
niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy,
które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono
najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się
drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza
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. To wszystko mówił Jezus
tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści
nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo
Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij
nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział:
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Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł;
żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem,
tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy
pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa
wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają
się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie
Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek
i ukrył ponownie. Z radości 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 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 w piec rozpalony; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście
30

Modlitewnik czcicieli

to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On
rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie,
który stał się uczniem królestwa niebieskiego,
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego
skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
Mt 16, 18-19 – Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli
Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Mt 16, 28 – Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy
z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą
Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim.
Mt 18, 3 – Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego.
Mt 18, 4 – Kto się uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.
Mt 18, 23-35 – Podobne jest królestwo niebieskie do
króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono
mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy
talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi
i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie,
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miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.
Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług
mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien
sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc:
Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed
nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł
i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo
się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go
przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się
nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać
go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli
każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
Mt 19, 12 – Niektórzy bowiem już od urodzenia są
niezdolni do małżeństwa. Innych niezdolnymi
uczynili ludzie. A jeszcze inni postanowili nie
zawierać małżeństwa ze względu na królestwo
niebieskie. Kto może pojąć, niech pojmuje!
Mt 19, 14 – Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem
należy królestwo niebieskie.
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Mt 19, 23-24 – Jezus powiedział do swoich uczniów:
Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością
wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz
wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.
Mt 20, 1-16 – Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił
się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich
do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej,
zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co
będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej,
tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich:
Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im:
Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór,
rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy
od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci
około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.
Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc:
Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś
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ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu,
nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też
i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy
mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na
to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak
ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Mt 21, 5 – Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny,
siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.
Mt 21, 31 – Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.
Mt 21, 43 – Królestwo Boże będzie wam zabrane,
a dane narodowi, który wyda jego owoce.
Mt 22, 1-14 – Jezus w przypowieściach mówił do nich:
Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał
więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze
raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły
i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli
to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego
kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych
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zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim
sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których
spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych.
I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król,
żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył
tam człowieka, nie ubranego w strój weselny.
Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś
nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał.
Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce
i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu
jest powołanych, lecz mało wybranych.
Mt 23, 13 – Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie
przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Mt 24, 14 – Ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona
po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
Mt 25, 1 – Królestwo niebieskie podobne będzie do
dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie pana młodego.
Mt 25, 31-46 – Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej
chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą
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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 Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam 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. Wówczas zapytają
sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem
i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie:
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych
po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego
aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas za36
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pytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim,
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy
Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do
życia wiecznego.
Mt 26, 29 – Powiadam wam: Odtąd nie będę już pił
z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia,
kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie
Ojca mojego.
Mt 27, 11 – Namiestnik zadał Jezusowi pytanie: Czy Ty
jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział:
Tak, Ja nim jestem.
Mt 27, 27-31 – Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa
z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego
całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na
Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec
z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej
ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed
Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu
żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę
i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli
z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego
szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Mk 1, 15 – Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
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Mk 4, 11 – On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica
królestwa Bożego […].
Mk 9, 1 – Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych,
co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo
Boże przychodzące w mocy.
Mk 9, 47 – Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu
być wrzuconym do piekła […].
Mk 10, 14-15 – A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do
nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten
nie wejdzie do niego.
Mk 10, 23-25 – Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł
do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść
do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na
Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym,
którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.
Mk 11, 10 – Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!
Mk 12, 34 – Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział,
rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
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Mk 14, 25 – Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę
już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia,
kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.
Mk 15, 12 – Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam
uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim?
Mk 15, 18 – Zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!
Mk 15, 26 – Był też napis z podaniem Jego winy, tak
ułożony: Król żydowski.
Mk 15, 32 – Arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie
drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał,
siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela,
niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli
i uwierzyli.
Łk 1, 30-33 – Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da
Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca.
Łk 4, 43 – Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie
Bożym, bo na to zostałem posłany.
Łk 6, 20 – A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
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Łk 9, 11 – Tłumy […] poszły za Nim. On je przyjął
i mówił im o królestwie Bożym, a tych, którzy
leczenia potrzebowali, uzdrawiał.
Łk 9, 27 – Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co
tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże.
Łk 9, 60 – Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych,
a ty idź i głoś królestwo Boże!
Łk 9, 62 – Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz
się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
Łk 10, 9 – Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Łk 11, 2 – Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się
święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!
Łk 11, 17 – Jezus znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje
i dom na dom się wali.
Łk 12, 31 – Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te
rzeczy będą wam dodane.
Łk 12, 32 – Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało
się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Łk 13, 29 – Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy
i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Łk 14, 15 – Słysząc to, jeden ze współbiesiadników
rzekł do Niego: Szczęśliwy jest ten, kto będzie
ucztował w królestwie Bożym.
Łk 16, 16 – Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym,
i każdy gwałtem wdziera się do niego.
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Łk 17, 20-21 – Zapytany przez faryzeuszów, kiedy
przyjdzie królestwo Boże, Jezus odpowiedział
im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;
i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.
Łk 18, 16-17 – Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł:
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie
przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten
nie wejdzie do niego.
Łk 18, 29-30 – Każdy, kto opuścił dom, żonę, braci,
rodziców albo dzieci ze względu na królestwo
Boże, otrzyma znacznie więcej w tym czasie,
a w przyszłości życie wieczne.
Łk 19, 38 – Błogosławiony Król, który przychodzi
w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach.
Łk 21, 31 – Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje,
wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.
Łk 22, 16 – Albowiem powiadam wam: Już nie będę
spożywać Paschy, aż się spełni w królestwie Bożym.
Łk 22, 18 – Odtąd nie będę już pił z owocu winnego
krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.
Łk 22, 29-30 – Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo,
jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz
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żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście
pokoleń Izraela.
Łk 23, 3 – Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim
jestem.
Łk 23, 37-38 – Także żołnierze szydzili z Jezusa. Podchodzili, podawali Mu ocet i mówili: Jeśli Ty jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie. Był
także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król Żydów.
Łk 23, 42 – Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa.
J 1, 49 – Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!
J 3, 3 – W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.
J 3, 5 – Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody
i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
J 6, 15 – Gdy Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać
Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się
znów na górę.
J 12, 13 – Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie oraz Król izraelski!
J 18, 33 – Powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś
Królem żydowskim?
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J 18, 22-40 – Powtórnie wszedł Piłat do pretorium,
a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty
jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział:
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli
ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym
nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo
moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do
Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: 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. Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest
prawda? To powiedziawszy wyszedł powtórnie
do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim
żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem
chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego?
Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem.
J 19, 2-5 – Żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu
ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj,
królu żydowski! I policzkowali Go. A Piłat
ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do
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nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz,
abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej
winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie
cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do
nich: Oto Człowiek.
J 19, 6-15 – Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem
nie znajduję w Nim winy. Odpowiedzieli mu
Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł
się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium
i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak
nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz,
że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą
Ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie
miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej
nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten,
który Mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował Go
uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto
się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy
więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu
zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był
to dzień Przygotowania Paschy, około godziny
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szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni
krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł
do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować?
Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie
mamy króla.
J 19, 19. 21 – Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go
umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Arcykapłani żydowscy
mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale że
On powiedział: Jestem Królem Żydowskim.
Dz 1, 3 – Jezus po swojej męce dał uczniom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
Dz 8, 12 – Kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał
o królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest.
Dz 14, 22 – Umacniając dusze uczniów, zachęcając do
wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków
trzeba nam wejść do królestwa Bożego.
Dz 19, 8 – Paweł wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.
Dz 20, 25 – Paweł rzekł: Wiem teraz, że wy wszyscy,
wśród których po drodze głosiłem królestwo, już
mnie nie ujrzycie.
Dz 28, 23 – Wyznaczywszy mu dzień, w większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przyChrystusa Króla
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taczał im świadectwa o królestwie Bożym; od
rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie
na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków.
Dz 28, 30-31 – Paweł przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował
wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc
królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.
Rz 14, 17 – Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się
je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość
w Duchu Świętym.
1 Kor 4, 8 – Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas!
Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
1 Kor 4, 20 – Albowiem nie w słowie, lecz w mocy
przejawia się królestwo Boże.
1 Kor 6, 9-10 – Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie
posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,
ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy,
ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
1 Kor 15, 24-25 – Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką
Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem,
ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
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1 Kor 15, 50 – Zapewniam was, bracia, że ciało i krew
nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co
zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym,
co niezniszczalne.
Ga 5, 19-21 – Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki
rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość,
pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci,
którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa
Bożego nie odziedziczą.
Ef 5, 5 – O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden
rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest
bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
Kol 1, 11-23 – Niech moc Jego chwały w pełni was
umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych
w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego
Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie
grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewiChrystusa Króla
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dzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla
Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym
spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo
we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim
zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów
pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na
ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój
przez krew Jego krzyża. I was, którzy byliście niegdyś obcymi la Boga i Jego wrogami przez sposób
myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał
w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić
was wobec siebie jako świętych i nieskalanych,
i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się
w nadziei właściwej dla Ewangelii.
1 Tes 2, 11-12 – Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, abyście
postępowali w sposób godny Boga, który was
wzywa do swego królestwa i chwały.
2 Tes 1, 4-5 – My sami w Kościołach Bożych chlubimy
się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we
wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach,
które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie.
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1 Tm 1, 17 – A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na
wieki wieków! Amen.
1 Tm 6, 13-16 – Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących
i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną,
którego żaden z ludzi nie widział ani nie może
zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.
2 Tm 2, 12 – Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim
też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.
2 Tm 4, 18 – Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu
i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
Hbr 1, 8-9 – Do Syna zaś powie: Tron Twój, Boże na
wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem
królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość,
a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił
Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej
niż Twych towarzyszy.
Jk 2, 5 – Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy
Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych
Chrystusa Króla
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w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
1 P 2, 9 – Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście
ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał
z ciemności do przedziwnego swojego światła,
2 P 1, 11 – W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego
i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
Ap 1, 4-6 – Łaska wam i pokój od Tego, który jest,
i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu
Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa
Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego
umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który
nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas
od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem
kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała
i moc na wieki wieków. Amen.
Ap 5, 9-10 – Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu
krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka,
ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.
Ap 11, 15 – I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem
królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!
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Ap 11, 17 – Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął
wielką Twą władzę i zaczął królować.
Ap 12, 10 – I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo
oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co
dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Ap 15, 3 – A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego,
i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne
podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!
Ap 17, 14 – Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek
ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani
i wierni.
Ap 19, 6 – I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu
i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych
gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował
Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
Ap 20, 6 – Błogosławiony i święty, kto ma udział
w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma
władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga
i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
Ap 22, 5 – I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba
im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg
będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki
wieków.
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2. Wybrane teksty Ojców Kościoła
o królowaniu Chrystusa i królestwie Bożym
„Teologia Ojców Kościoła jeszcze dzisiaj ma bowiem wielką wartość, ponieważ w jej centrum znajduje
się całościowe studium Pisma świętego. Istotnie, są oni
przede wszystkim i zasadniczo «komentatorami Pisma
świętego»”.
(Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum
Domini”, nr 37).

Św. Justyn Męczennik († 165)
Chrystus jest Królem Izraela, a chrześcijanie są plemieniem izraelskim. „A kiedy Pismo powiada: «Ja jestem Panem Bogiem, jedynym Świętym Izraela, który sprawił,
że poznano Izraelu twego Króla», nie rozumiecie, że naprawdę to Chrystus jest Wiecznym Królem? Jesteście
przecież świadomi tego, że Jakub, syn Izaaka, nigdy królem nie był. Dlatego Pismo, wyjaśniając to mówi nam,
o jakiego to króla chodzi w przypadku Jakuba i Izraela:
«Oto Jakub, mój sługa, którego podtrzymuję i Izrael, mój
wybraniec, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że
Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie Prawo poganom. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu, nie da słyszeć
krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie
przyniesie Prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż
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utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują poganie». Czyż to więc Jakub jest tym, w którym poganie
wraz z wami samymi pokładają ufność? Czy nie jest to
raczej Chrystus? Dlatego też, skoro Chrystus jest Izraelem i Jakubem, my, którzy zostaliśmy wydobyci z Jego
łona, jesteśmy prawdziwym plemieniem izraelskim. Ale
zwróćmy raczej baczną uwagę na te słowa: «A ja zrodzę – mówi On – potomstwo z Jakuba i z Judy, i odziedziczy ono moją świętą górę; a mój Wybraniec i moi
słudzy posiądą dziedzictwo i w nim zamieszkają. Stanie
się ono pastwiskiem dla trzody, a dolina Akor wygonem
dla bydła i miejscem spoczynku dla ludzi, którzy mnie
szukali. Lecz was, którzy mnie porzucacie i zapominacie o mojej świętej górze, nakrywacie stół dla demonów
i dla demona napełniacie czarę winem, was przeznaczam
pod miecz, wszyscy padniecie w rzezi, ponieważ wołałem, a nie posłuchaliście. Dopuściliście się zła w moich
oczach i wybraliście to, co mi się nie podoba». Takie są
słowa Pisma; zrozumiejcie więc, że potomstwo Jakuba
nie może w nich oznaczać niczego innego, ani też, jak
można by przypuszczać, dotyczyć waszego ludu. Jest
przecież niemożliwe, by potomstwo Jakuba miało zająć
miejsce potomków Jakuba, albo by Bóg przyjął te same
osoby, które wcześniej On sam odsunął od swego dziedzictwa ze względu na ich nieużyteczność, by przyrzekł
je im na nowo; ale. jak powiada tam prorok: «Chodźcie,
domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana! Zaiste, odrzuciłeś Twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów
Chrystusa Króla
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i wieszczków»; tak więc również tu należy zauważyć, że
są dwa potomstwa Judy i dwa plemiona, jak też są dwa
domy Jakuba; jeden zrodzony z ciała i krwi, i drugi przez
wiarę i Ducha” (Dialog z Żydem Tryfonem, 135).
Meliton z Sardes († ok. 180)
Oto jest Ten, który stworzył niebo i ziemię
i ukształtował od początku człowieka.
On był zapowiedziany przez Prawo i Proroków.
On przyjął ciało z Dziewicy,
On został zawieszony na drzewie.
On w ziemi pogrzebany.
On powstał z martwych
i wstąpił na wyżyny niebieskie.
On zasiada po prawicy Ojca,
On ma władzę sądzić i zbawić wszystko.
Przez Niego Ojciec stworzył to,
co jest od początku i aż na wieki.
On to jest Alfą i Omegą,
On to jest Początkiem i Końcem –
początkiem niepojętym i końcem nieuchwytnym –
On jest Chrystusem.
On jest Królem,
On jest Jezusem,
On jest wodzem.
On Panem,
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On powstał z martwych,
On zasiada po prawicy Ojca,
nosi Ojca i jest przez Ojca niesiony.
Jemu chwata i moc na wieki. Amen. (Homilia paschalna, 104-105).
Klemens Aleksandryjski († ok. 215)
Hymn do Chrystusa Króla
Wędzidło nieujeżdżonych źrebców,
ptaków niezabłąkanych skrzydło,
okrętów sterze niezawodny,
królewskich jagniąt pasterzu,
Twe dzieci pełne prostoty zgromadź
ku świętej chwalbie,
ku szczerym pieniem nieskalanymi usty
wodzowi dziatek – Chrystusowi.
Królu świętych i Słowo Ojca na wysokościach,
którym wszystko poskramia.
Mądrości rządco, podporo w trudach,
pełen wiecznej radości,
Jezu, ludzkiego rodzaju Zbawco!
Pasterzu i oraczu, sterze i wędzidło,
niebiańskie skrzydło świętej gromady.
Rybaku ludzi śmiertelnych
Chrystusa Króla
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co ocaleni być mają z morza wszelakiej złości
Ty ryby święte słodyczą życia przynęcasz z wrogiej fali.
Bądź wodzem owiec rozumnych,
Pasterzu święty, bądź Wodzem,
o Królu dziatek niewinnych.
Ślady Chrystusa – drogą do nieba.
Słowo odwieczne, wiek nieskończony.
Światłości wieczna, zmiłowań źródło.
Tyś sprawcą cnoty w życiu godziwym
chwalących Boga hymnami.
Jezu Chryste!
Niebiańskie mleko, co z piersi słodkich Oblubienicy,
z darów Twojej mądrości, wytryska.
My dzieci Twoje świeżymi wargi pijemy
przy piersi Słowa rosą Ducha syceni.
W prostocie pieśnią chwały i szczerym hymnem
Chrystusowi Królowi składajmy świętą odpłatę
za naukę żywota.
Śpiewajmy razem, śpiewajmy w świętej skromności
Synowi przepotężnemu!
Chórem pokoju – my narodzeni z Chrystusa,
Lud Boży skromny śpiewajmy wszyscy pospołu
ku chwale Boga pokoju!
(Pedagog, 1, 6, 42).
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Tertulian († ok. 220)
A teraz dalej, jeżeli czytałeś u Dawida: „Zakrólował
Pan z drzewa”, to czekam, jak to zdanie rozumiesz?
Jeśli ono nie oznacza jakiegoś drewnianego króla żydowskiego – jak sądzisz – to właśnie oznacza ono
Chrystusa, który przez mękę na drzewie zapanował
po pokonaniu śmierci. Przecież, jeżeli od Adama królowała śmierć aż do Chrystusa, to czemu nie można
powiedzieć, że Chrystus zaczął królować z drzewa,
kiedy umierając na drzewie krzyża powstrzymał
królowanie śmierci?
Dlatego też mówi Izajasz: „Albowiem Dziecię
nam się narodziło” – cóż nowego głosi, jeśli mówi nie
o Synu Bożym? – „i Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza”. Któryż w ogóle z królów nosi
znak swojej władzy na barku, a nie raczej diadem na
skroniach albo berło w ręce lub jakąś oznakę królewską na szacie?
Ale tylko Ten nowy Król nowych wieków, Jezus Chrystus, poniósł na ramionach swoją potęgę
i wzniosłość nowej chwały, mianowicie krzyż, aby
zgodnie z powyższym proroctwem królował Pan
z drzewa. To drzewo podsuwa ci i Jeremiasz, głosząc,
że Żydzi powiedzą: „Przyjdźcie! Wrzućmy drzewo jego
do chleba; oczywiście: wrzućmy na jego ciało (Przeciw
Marcjanowi, 19, 1-3).
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Ty rzeczesz: „Owszem, spodziewam się od Niego,
że dla poświadczenia sprzeczności czyni to właśnie
królestwo Boga królestwem wiecznego i niebieskiego
posiadania. […]
A my twierdzimy, że dla przyjęcia świętych po zmartwychwstaniu i dla obsypania ich wszelkimi dobrami,
oczywiście duchowymi, jako bogactwo na wyrównanie
tego, czym albo wzgardziliśmy na świecie, albo co utraciliśmy, Bóg przewidział takie miasto; bo przecież sprawiedliwe to i godne Boga, żeby tam radowali się Jego
słudzy, gdzie przedtem byli uciemiężeni w Jego właśnie
Imieniu. Taka jest racja królestwa podniebnego.
Po tysiącu lat tego królestwa, w którym to czasie
dokonuje się zmartwychwstanie świętych, wstających
z martwych według zasług wcześniej lub później, wtedy
to, gdy nastąpi zburzenie świata i objawienie palącego
sądu. Będziemy odmienieni w każdym atomie na substancję anielską, mianowicie przez owo przywdzianie
nieskazitelności, i tak zostaniemy przeniesieni do królestwa niebieskiego, które teraz jest tak obmawiane, jakby nie było ogłoszone u Stworzyciela i przez to wskazuje na Chrystusa innego Boga, który najpierw i jedynie
objawił to królestwo (Przeciw Marcjanowi, 24, 1. 5-6).
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Św. Efrem Syryjczyk († 373)
Poemat
Maryja: Czy to możliwe, aby sługa w ubóstwie
porodziła Króla?
Jam niebogata i nieznana – nie mogłam wydać na
świat Króla!
Mędrcy: Tobie jedynej było dane dostąpić łaski
zrodzić Króla,
Przez Niego zaszczytne Twe ubóstwo, Synowi zaś
ulegną trony.
Maryja: Królewskich skarbów nie posiadam, bogactwo nie jest mym udziałem,
skromny jest dom mój i mieszkanie, dlaczego
Królem zwiecie Syna?
Mędrcy: Twe Dziecię skarbem jest bezcennym, co
wszystkich ludzi ubogaca
królewskie skarby często giną, Twój Syn nie zginie – Nieskończony.
Maryja: Może kto inny owym Królem? Gdzie indziej przeto Go szukajcie.
Ten Synem jest niewiasty biednej, co nie śmie nawet stać przed królem.
Mędrcy: Czy to możliwe, aby kiedy zboczyło
światło ze swej drogi?
Nie ciemność nas tu sprowadziła, lecz jasność
światła – Syn Twój Królem!
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Maryja: Oto widzicie ciche Dziecię i ten dom matki, niski, skromny,
W którym nic nie ma królewskiego, czyż mógłby
tutaj Król zamieszkać?
Mędrcy: Oto widzimy ciche Dziecię, ubogie
wprawdzie – ale Króla!
Wszak gwiazda słuch Jego woli i przyjście Jego
zapowiada.
Maryja: To małe Dziecię – jak widzicie – nie ma
korony ani tronu,
Dlaczego zatem tak Je czcicie darami swymi jako
Króla?…
Konstytucje Apostolskie (IV wiek)
Tego to Zbawiciela, Króla, Pana i Boga naszego, Jezusa, wy, biskupi, powinniście brać za przykład, jego powinniście naśladować […] (II, 24, 7).
Panie Boże, Ojcze Pana, niewinnego Baranka, który
gładzi grzech świata, przyjmij naszą modlitwę, „który
siedzisz nad cherubami”, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa,
Boga wszelkiej stworzonej natury, naszego Króla. Przez
Niego Tobie chwała, cześć i uwielbienie (VII, 47, 3).
Albowiem Tobie chwała, uznanie, dostojeństwo,
uwielbienie i pokłon i Twojemu Słudze Jezusowi. Twe60
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mu Chrystusowi, Panu naszemu, Bogu i Królowi, oraz
Duchowi Świętemu teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen (VIII, 15, 9).
Św. Jan Chryzostom († 407)
Czy widzisz, że Ojciec jest wtedy najbardziej wielbiony,
kiedy Syn dokona wielkich czynów? Do Niego bowiem
odnoszą się sprawy Syna. Skoro więc zrodził potężnego
i takiego, jak On sam, chwała Syna nie jest większa, niż
Ojca, kiedy sam sobie wystarcza, kiedy nie jest słaby.
A słowa: „Królowi wieków” odnoszą się także do Syna,
przez którego i wieki uczynił. To samo jest i tu. U nas
te dwie rzeczy: sporządzanie i tworzenie się rozdziela
i kto inny przygotowuje, opracowuje i męczy się, a kto
inny jest panem. Dlaczego? Bo ten, co przygotowuje,
jest niższy. A tam nie jest tak i nie do kogo innego należy
panowanie, a do innego tworzenie. Gdy słyszę: „przez
którego i wieki uczynił”, nie odbieram Ojcu tworzenia,
a kiedy słyszę: „Ojciec, król wieków”, nie pozbawiam
Syna panowania. Te rzeczy są bowiem wspólne temu
i tamtemu i obie należą do obydwu. Stworzył Ojciec
przez to, że zrodził twórcę Syna; króluje Syn przez to,
że jest Panem stworzenia. Nie pracuje bowiem za zapłatę, jak nasi rzemieślnicy, i nie słucha drugiego, jak ci,
lecz działa przez własną dobroć i miłosierdzie. (Homilie
na 1 List do Tymoteusza, 4, 2).
Chrystusa Króla

61

Miejsce wspólnoty Apostołowie wyznaczyli w niebie, twórcą zaś i dawcą obowiązujących w niej praw
uznali, jak należało, samego Boga. Nagrodami w niej
nie są liście wawrzynu, ani wieńce z liści oliwnych, ani
utrzymanie w prytaneum czy zimne i znikome posągi
z kruszcu, ale życie nie mające końca, usynowienie Boże,
połączenie się z chórami aniołów, miejsce przy królewskim tronie oraz ustawiczne przebywanie z Chrystusem.
(Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 1, 5).
Chociaż nie czyniliśmy tego przedtem, zróbmy to
przynajmniej teraz. Mamy wejść, jeśli Bóg pozwoli, do
miasta złotego i droższego nad wszelkie złoto. Poznajmy jego fundamenty i bramy wykonane z szafiru i pereł;
w osobie Mateusza mamy bardzo dobrego przewodnika.
Wchodzimy przez bramę i potrzeba nam wielkiej pilności. Jeśli bowiem zobaczy, że ktoś nie uważa, wyrzuci
go z miasta, które jest królewskie i wspaniałe, nie jak
nasze miasta, podzielone na forum i część królewską,
lecz w nim wszystko jest królewskie. Otwórzmy więc
bramy naszego umysłu, otwórzmy nasze uszy! A mając wejść z dreszczykiem na skórze do przedsionków
miasta, pokłońmy się jego Królowi, gdyż zaglądającego
tam już pierwszy kontakt zdolny jest od razu przerazić.
Wprawdzie bramy są jeszcze przed nami zamknięte,
ale gdy je ujrzymy otwarte (a tym właśnie jest rozwiązanie postawionych problemów), dostrzeżemy wewnątrz
wielką światłość. A nasz celnik, wiedziony oczyma du62
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cha, obiecuje pokazać ci wszystko: gdzie siedzi Król na
tronie; które wojska uszykowano wokół Niego; gdzie są
aniołowie, a gdzie archaniołowie; które miejsce w tym
mieście przeznaczone jest dla nowych obywateli i jaka
droga do niego prowadzi; jakiego losu dostąpili ci, którzy pierwsi zostali tam przyjęci, jakiego ci drudzy a jakiego następni; jaka jest w nim struktura społeczna; kto
należy do senatu i jakie godności się w nim rozróżnia.
Nie wchodźmy z hałasem i wrzaskiem, ale w mistycznym milczeniu. Jeśli pismo królewskie odczytuje
się w teatrze dopiero wtedy, gdy nastanie wielka cisza,
to daleko bardziej w tym mieście wszyscy powinni się
wyciszyć i oczekiwać ze wzruszoną duszą i wytężoną uwagą. Nie będzie bowiem czytane pismo jakiegoś
ziemskiego [króla], ale Władcy aniołów.
Gdy się tak przygotujemy, wtedy sama łaska Ducha
poprowadzi nas z wielką dokładnością, zbliżymy się
do samego tronu królewskiego i dostąpimy wszelkich dóbr z łaski i miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu chwała i moc wraz z Ojcem
i Duchem Świętym, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 1, 8).
Jeżeli Żydzi, gdy mieli się przybliżyć do góry okrytej gęstym obłokiem, do ognia, do ciemności, do burzy,
a nawet nie przybliżyć się, ale z daleka na to patrzeć
i słuchać (por. Wj 19, 16; 20, 18. 21), otrzymywali rozkaz nie zbliżać się przez trzy dni do swoich żon (por.
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Wj 19, 15) oraz wyprać szaty (por. Wj 19, 10), i byli
w wielkiej trwodze i strachu, a z nimi także Mojżesz,
to tym bardziej my, mając słuchać takich słów i wstępować do samego nieba, a nie stać z dala od dymiącej
góry, winniśmy okazać większe panowanie nad sobą, nie
przez wypranie odzieży, ale przez oczyszczenie szaty
naszej duszy i przez oderwanie się od wszelkich spraw
doczesnych. Nie będziecie przecież oglądać ciemności,
dymu ani burzy, ale samego Króla siedzącego na tronie
swej niewypowiedzianej chwały, aniołów i archaniołów
stojących obok Niego oraz rzesze świętych w ich niezliczonym orszaku. […]
W mieście tym stoi, świetny i jaśniejący znak krzyża: trofeum Chrystusa, pierwociny naszej natury,
zdobycze naszego Króla. O tym wszystkim dowiemy
się dokładnie z Ewangelii. Jeśli będziesz podążał za nami
w należytym skupieniu, będziemy mogli oprowadzić cię
wszędzie i pokazać ci, gdzie leży przybita śmierć, gdzie
zawieszony jest grzech oraz gdzie się znajdują liczne
i przedziwne pamiątki z tej wojny i walki.
Zobaczysz tam też tyrana w więzach i postępujący tłum jeńców, zamek, z którego ten nieczysty duch
uskuteczniał w przeszłości wszystkie swe napady;
zobaczysz kryjówki i jaskinie tego rozbójnika, nareszcie zburzone i otwarte, gdyż także tam przybył
nasz Król.
Ale bądź cierpliwy, mój miły, bo gdyby ktoś opowiadał ci o wojnie domowej, o trofeach, o zwycięstwach,
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nie znudziłoby cię to, wprost przeciwnie, przeniósłbyś
takie opowiadanie nad jedzenie i picie. A jeśli tego typu
opowiadanie jest tak ciekawe, to nasze będzie o wiele
ciekawsze. Zwróć uwagę na to, o jakich rzeczach masz
się dowiedzieć: w jaki sposób Bóg powstał z niebios
i tronu królewskiego, zstąpił na ziemię, a nawet do otchłani, i stanął do walki; w jaki sposób diabeł ze swej
strony uszykował się do boju, nie przeciw ujawniającemu się Bogu, ale przeciw Bogu ukrytemu w ludzkiej
naturze. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 2, 1).
Czy widzisz jaśniejący blask tego miasta, jakim
olśnił cię już na wstępie? Jak od razu pokazał ci Króla
w twojej postaci (σχημα), jakby pośród wojska? A przecież wśród żołnierzy król nie zawsze pokazuje się
odziany w oznaki swej godności, lecz zdjąwszy z siebie
purpurę i koronę, często zjawia się tam w stroju żołnierza. Czyni tak, żeby będąc widocznym nie ściągnąć na
siebie nieprzyjaciela. Nasz Król czyni przeciwnie, żeby
będąc znanym nie spowodować ucieczki nieprzyjaciela
przed spotkaniem się z Nim i nie sprawić zamieszania
wśród swoich; chce bowiem zbawiać, a nie przerażać. Dlatego od razu nazwał Go imieniem Jezus (por.
Mt 1, 1). Imię to nie jest greckie, ale używane jest w języku hebrajskim, po grecku zaś znaczy ono σωτηρ, czyli Zbawiciel. Zbawicielem został nazwany dlatego, że
zbawił swój lud (por. Mt 1, 21). (Homilie na Ewangelię
św. Mateusza, 2, 2).
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Czy widzisz, jak uskrzydlił umysł słuchacza: rozpoczął od rzeczy znanych, w tych samych słowach wskazując nam równocześnie na to, co przewyższa wszelką nadzieję. Oba bowiem imiona Żydom były dobrze
znane. Ponieważ jednak rzeczy mające się wydarzyć
przekraczały oczekiwania, poprzedziły je figury tychże
imion, aby już w zalążku został usunięty wszelki lęk
przed nowością. I tak Jezusem [Jozuem – przyp. red.]
został nazwany ten, który po Mojżeszu doprowadził lud
do ziemi obiecanej (por. Joz 1, 1-2). Widziałeś figurę,
poznaj rzeczywistość. Tamten zaprowadził do ziemi
obiecanej, ten do nieba i dóbr niebieskich; tamten po
śmierci Mojżesza, ten po ustaniu Prawa; tamten jako
wódz ludu, ten jako Król. Jednakże abyś, słysząc «Jezus» nie zmylił się identycznością imion, dodał: Jezusa
Chrystusa, syna Dawida. Tamten przecież nie był synem Dawida, ale pochodził z innego pokolenia. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 2, 3).
Jego bowiem ludem nie są wyłącznie Żydzi, lecz
wszyscy, którzy zbliżają się do Niego i przyjmują Jego
naukę (por. Mt 12, 49-50). Zobacz zaś, w jaki sposób
uświadomił nam Jego godność, przez nazwanie narodu
żydowskiego Jego ludem. Nie oznacza to niczego innego, jak tylko to, że ten, który się narodził, jest Synem
Bożym oraz że mówi tu o Królu z wysoka. Grzechów
bowiem nie może odpuszczać żadna inna władza prócz
tej, która jest tej samej istoty, co ta wspomniana. Skoro
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więc otrzymaliśmy tak wielki dar, czyńmy wszystko, by
nie pogardzać tym ogromnym dobrodziejstwem. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 4, 7).
Czego mędrcy dowiedzieli się na podstawie Jego
gwiazdy? Że jest królem żydowskim? Był królem, ale
nie takiego królestwa, jak sam oznajmił Piłatowi: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36). Nie wyróżniał się niczym podobnym: nie miał dokoła siebie
ani straży przybocznej, ani koni, ani zaprzęgu mułów,
ani niczego podobnego, ale prowadził życie skromne
i ubogie, mając wokół siebie dwunastu lichych mężów.
A choćby nawet mędrcy wiedzieli, że jest królem,
to dlaczego do niego przyszli? Przecież astrologia nie
uczy poznawania z gwiazd, kto się rodzi, lecz – jak
mówią – przepowiadania przyszłości na podstawie
daty urodzenia. Oni zaś ani nie byli obecni przy matce
w czasie porodu, ani nie znali daty Jego narodzin, ani
nie wnioskowali rzeczy przyszłych z ruchu gwiazd, lecz
przeciwnie, gdy już na długo przedtem ujrzeli w swym
kraju gwiazdę, udali się w drogę, aby zobaczyć tego,
kto się narodził.
To z kolei rodzi jeszcze większe trudności od powyżej wspomnianych. Jaka przyczyna oraz nadzieja
jakich dóbr skłoniła ich do tego, żeby oddawać pokłon
tak odległemu królowi? Gdyby miał nad nimi panować,
ale ku temu, żeby się tak miało stać, nie istniał żaden
rozumny powód. Jeśliby narodził się w królewskim paChrystusa Króla
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łacu, w którym by żył jego ojciec – król, to ktoś mógłby słusznie powiedzieć, że chcąc oddać cześć ojcu, oddali pokłon narodzonemu dziecięciu, by tym sposobem
zasłużyć sobie zawczasu na wielkie łaski. Tymczasem
oni nie spodziewali się, że Dziecię zostanie ich królem,
lecz narodu obcego i niezmiernie od nich oddalonego, ani nie słyszeli, by było już dojrzałym mężczyzną.
Dlaczego więc wyprawiają się w tak daleką podróż,
przynoszą dary (por. Mt 2, 11), choć to wszystko narażało ich na niebezpieczeństwo? Gdyż zarówno Herod
się przeląkł, jak i cały lud się zmieszał, usłyszawszy
od nich te słowa (por. Mt 2, 3). Może tego nie przewidywali? Lecz takie twierdzenie nie ma moim zdaniem
żadnej rozumnej podstawy. Chociażby nawet byli aż
tak ograniczeni, to przecież wiedzieliby, że przybywając do stołecznego miasta, głosząc takie rzeczy i wskazując na innego króla obok aktualnie tam panującego,
narażają się po tysiąckroć na niebezpieczeństwo śmierci. Czemuż więc oddali mu pokłon (por. Mt 2, 2. 11),
kiedy był w pieluszkach (por. Łk 2, 7. 12. 16)? Gdyby
był mężczyzną, to ktoś mógłby powiedzieć, że oczekując od niego pomocy, rzucili się w przewidywane niebezpieczeństwo. To zaś wskazywałoby na zupełny brak
rozsądku, by Pers, barbarzyńca, nie mający nic wspólnego z narodem żydowskim, chciałby opuścić dom,
rozstać się z ojczyzną, krewnymi oraz domownikami
i poddać się obcemu panowaniu. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 6, 1).
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Powiedzcie, czy gdyby jakiś ziemski król powiedział,
że bogacz nie może doznawać zaszczytów ani jaśnieć
w pałacu królewskim, nie gardzilibyście wszyscy bogactwami i nie odtrącalibyście ich od siebie? A zatem godne
są pogardy, gdy pozbawią nas zaszczytu w ziemskich pałacach. Czyż więc na głos króla niebieskiego, który codziennie woła i mówi, że trudno jest z bogactwami wejść
do świętych przedsionków (por. Mt 19, 23-24), nie porzucimy wszystkiego, czyż nie wyrzekniemy się swych
majętności, by swobodnie wejść do królestwa niebieskiego? (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 9, 5).
My zaś, choćby wszyscy poganie byli obecni,
krzyczmy i mówmy z wielką ufnością słowa: „Krzyż
jest naszą chlubą, zwieńczeniem wszystkich naszych
dóbr, całą naszą ufnością i koroną”. Chciałbym móc
powiedzieć razem z Pawłem: „Dzięki któremu świat
stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6,
14), ale nie mogę, bo jestem skrępowany rozmaitymi
namiętnościami. Dlatego wzywam was, a przedtem
samego siebie, abyśmy byli ukrzyżowani dla świata
(por. Ga 6, 14), nie mieli nic wspólnego z ziemią, ale
miłowali ojczyznę z wysoka i pochodzące z niej dobra
oraz chwałę. Jesteśmy bowiem wojownikami Króla
niebios i przywdzialiśmy duchową zbroję. Dlaczego
więc żyjemy jak przekupnie, jak żebracy, czy raczej jak
robaki? Gdzie jest król, tam powinien znajdować się
także jego wojownik. Przecież należymy do żołnierzy,
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i to nie do tych, którzy są daleko, ale do tych, którzy
są blisko. Ziemski władca by nie zniósł, aby wszyscy
znajdowali się w królewskim pałacu i u jego boku. Król
zaś niebios pragnie, by wszyscy byli blisko Jego królewskiego tronu.
„Ale jak to możliwe, ktoś powie, by będąc tutaj, stać
wokół tamtego tronu?” Paweł również, chociaż żył na
ziemi, znajdował się tam, gdzie Serafini, gdzie Cherubini, i był bliżej Chrystusa niż przyboczna straż króla. Oni
bowiem często odwracają swe oblicze, a Pawła nie rozpraszała ani nie odwracała żadna wyobraźnia, lecz cały
swój umysł miał zwrócony ku królowi. Dlatego będzie
to możliwe również dla nas, jeśli zechcemy. (Homilie
na Ewangelię św. Mateusza, 54, 5).
Bo jak królowie w hipodromach kładą przed stającymi do wyścigów korony, nagrody i szaty, tak samo
Chrystus kładzie swoje nagrody na środku stadionu
i słowami proroka rozkłada je jakby wieloma rękami.
Królowie, choćby tysiąckroć byli królami, jako ludzie,
mając przemijające bogactwo i wyczerpującą się hojność, pragną pokazać to, co jest małe jako wielkie. Dlatego każdy dar wręczają innemu słudze i w ten sposób
maszerują na środek. Natomiast nasz Król przeciwnie:
gromadzi wszystko razem, gdyż jest bardzo bogaty i nic nie czyni na pokaz, w ten sposób wystawia
na środku, a to, co wystawione jest tak bezgranicznie
wielkie, że potrzeba wielu rąk, ażeby to unieść. Abyś
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przekonał się o tym, obejrzyj dokładnie każde z wystawionych dóbr z osobna. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 54, 6).
Skoro także nasze życie jest wojną – i to wojną najbardziej ze wszystkich zaciętą – bitwą i walką, stójmy
w boju tak, jak przykazał nam nasz Król: przygotowani na rzeź, na krew, na śmierć, mając na uwadze ocalenie wszystkich, zachęcając stojących oraz podnosząc
upadłych. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 59, 5).
„Na podstawie tego, co uczyniłem i co znoszę, przekonaj się, że nie mówię tego na próżno. Bo Ja uczyniłem coś większego, gdyż będąc Królem mocy z wysoka,
chciałem stać się człowiekiem, przyjąłem na siebie to,
by być wzgardzonym i znieważonym. I nie poprzestałem na tym, ale posunąłem się aż do śmierci”. (Homilie
na Ewangelię św. Mateusza, 64, 4).
Poza tym spełnił jeszcze inne podwójne proroctwo:
jedno czynem, drugie słowami. Jedno zostało spełnione czynem, przez siedzenie na oślicy, drugie natomiast
poprzez słowa proroka Zachariasza. Przepowiedział
bowiem, że Król będzie siedzieć na oślicy (por. Za 9,
9). A siedząc na niej i spełniając proroctwo, daje znów
początek innemu proroctwu, oznajmiając poprzez swe
czyny rzeczy przyszłe. W jaki sposób? Oznajmia przyszłe powołanie „nieczystych ludów”: że spocznie mięChrystusa Króla
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dzy nimi, że ulegną Mu i pójdą za Nim; tak proroctwo
następuje po proroctwie. (Homilie na Ewangelię św.
Mateusza, 66, 2).
Widząc, jak ci „żołnierze” każdego dnia walczą za
ciebie z diabłem modlitwami i prośbami, pobieraj od
siebie samego ten piękny podatek: pożywienie dla nich.
Ten Król, będąc łaskawy, nie ustanowił ci poborców, ale
chce, byś sam płacił dobrowolnie. Przyjmuje, choćbyś
dawał małymi cząstkami. Choćbyś z powodu braku zapłacił po długim czasie, nie ponagla tego, kto nie ma.
(Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 66, 5).
Uczmy się zatem tak mówić, jak ma zwyczaj słuchać nasz Król; starajmy się naśladować ów język. Jeśli ogarnie cię smutek, zważ na to, aby jego gwałtowność nie pomieszała twoich ust, ale abyś przemawiał
jak Chrystus. On przecież ubolewał nad Łazarzem (por.
J 11, 33-38) i Judaszem (por. Mt 26, 24). (Homilie na
Ewangelię św. Mateusza, 78, 4).
Jeśli i ty pragniesz Go zaprosić, ozdób twój dom
jałmużną, modlitwą, błagalnymi prośbami, nieustannym czuwaniem. To są bowiem dary Króla
Chrystusa, tamte natomiast – mamony, Jego nieprzyjaciela. Niech się więc nie wstydzi nikt, kto ma ubogi
dom, skoro będzie mieć takie ozdoby. Niech się nie wynosi żaden bogacz, który ma wspaniały dom, ale niech
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się raczej wstydzi. Niech się stara o tamten, a porzuci
ten, aby zarówno tu przyjął Chrystusa do swego domu,
jak i tam dostał się do wiecznych przybytków (por. Łk
16, 9), z łaski i dobroci Pana naszego Jezusa Chrystusa,
któremu chwała i moc na wieki wieków. Amen. (Homilie na Ewangelię św. Mateusza, 83, 4).
O to zapytał Go wtedy również Piłat. Cóż odpowiedział na to Chrystus? „Tyś powiedział” – przyznał, że
jest królem, ale Królem niebieskim, co wyraził też jaśniej w innym miejscu, odpowiadając Piłatowi: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36), aby ani on,
ani tamci nie mieli wymówki dla stawiania podobnych
oskarżeń. I daje niezbity tego dowód, mówiąc: „Gdyby
królestwo moje było z tego świata, to słudzy moi biliby
się, bym nie został wydany Żydom” (J 18, 36). Aby usunąć podobne podejrzenia, zarówno sam zapłacił daninę,
jak i kazał płacić innym (por. Mt 22, 17-21) oraz uciekł,
gdy chcieli Go obwołać królem (por. J 6, 15). (Homilie
na Ewangelię św. Mateusza, 86, 1).
Św. Augustyn († 430)
O, aż po kres życia chroń mnie od wszelkiego zła! Tyś,
Panie, Królem moim, Tyś moim Bogiem. Tobie niechaj służy wszystko, czego się nauczyłem pożytecznego
w chłopięctwie. Tobie niech służy wszystko, cokolwiek
mówię, piszę, czytam, obliczam. Nawet wtedy, gdy się
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uczyłem głupstw, Ty mi swoich pouczeń nie szczędziłeś
i przebaczyłeś mi naganne upodobanie w rzeczach błahych. (Wyznania, I, 15).
Źle jest bowiem, kiedy część nie harmonizuje z całością, do której należy. Ale jeśli Bóg nakazuje coś
sprzecznego z obyczajami albo prawami jakiegoś społeczeństwa, to choćby nigdy przedtem tego nie czyniono, teraz trzeba uczynić; jeśli to jest coś, czego od dawna zaniechano, trzeba przywrócić; jeśli to dotychczas
nie było prawem, ma się teraz stać prawem. Król może
przecież w swoim państwie nakazać coś, czego nikt
przed nim ani on sam dotychczas nie nakazywał. Posłuszeństwo wobec jego rozkazów nie jest sprzeczne
z interesami ludzi żyjących w tym państwie; raczej
nieposłuszeństwo byłoby z tymi interesami sprzeczne,
gdyż jest w społeczeństwach ludzkich ogólnie przyjęta zasadą, że należy słuchać królów. O ileż bardziej
trzeba bez wahania spełniać wolę Boga panującego
nad wszechświatem, który stworzył! Jak w hierarchii
ludzkiego społeczeństwa każda niższa władza musi
podlegać wyższej, tak Bogu musi się podporządkować
wszystko. (Wyznania, III, 8).
Głos chwały niech usłyszę i niech Ciebie piję. Pragnę rozważać cuda Twego Prawa od samego początku,
gdy niebo i ziemię uczyniłeś, aż do nadejścia Twojego
królestwa, gdy będziemy na zawsze z Tobą w Twoim
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świętym mieście. Panie, ulituj się nade mną i wysłuchaj
mojej tęsknoty. Bo myślę, że nie tęsknię za rzeczami
ziemskimi, za złotem i srebrem, za drogimi kamieniami,
strojnymi szatami, zaszczytami i władzą, za rozkoszami
ciała. Nie tęsknię nawet za tym, co jest ciału potrzebne
w naszej wędrówce przez życie; to będzie nam dodane,
jeśli szukamy naprzód królestwa Twego i sprawiedliwości jego. (Wyznania, XI, 2).
Dwie miłości więc powołały dwa państwa: miłość
własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie; miłość Boga zaś posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie.
Pierwsze szuka chwały w sobie, drugie w Panu. Bo
pierwsze pragnie ją zdobyć u ludzi, dla drugiego zaś
najważniejszą chwałą jest świadek jego sumienia, Bóg.
Tamto w chwale własnej podnosi głowę; to mówi do
swojego Boga: „Ty jesteś moją chwałą”. Tamto w osobach władców swych lub w ujarzmionych przez siebie narodach opanowane jest przez żądzę panowania;
w tym wszyscy służą sobie w miłości wzajemnej: przełożeni sprawując pieczę, a poddani okazując posłuch.
Tamto miłuje moc swoją w swych możnych, to powiada do Boga swego: „Będę Cię miłowało, Panie, mocy
moja!”.
Dlatego też w ziemskim państwie mędrcy jego, żyjący według zasad ludzkich, zabiegają o dobra swego
ciała albo swego ducha, albo tych dwojga; ci zaś, co
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mogli poznać Boga, „nie złożyli Mu jako Bogu czci ani
dziękczynienia, ale znikczemnieli w swoich myślach
i zaćmione zostało ich bezrozumne serce. Podając się
za mądrych” (to znaczy wynosząc się ze swej mądrości,
gdyż owładnęła nimi pycha), „głupimi się stali. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo
i obraz śmiertelnego człowieka, ptaków, zwierząt czworonogich i płazów” (bo do uwielbienia tego rodzaju podobizn doszli albo przewodząc ludom, albo podążając
za nimi); „oddawali cześć i służyli stworzeniu, a nie
Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki”.
W państwie niebieskim natomiast nie ma innej
mądrości jak tylko pobożność, która oddaje prawdziwemu Bogu należną Mu cześć i oczekuje, by pośród społeczności świętych – nie tylko świętych ludzi, lecz także
aniołów – nagrodą stało się to, „aby Bóg był wszystkim
we wszystkich”. (O państwie Bożym, 14, 28).
Teodoret z Cyru († ok. 466)
„A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu cześć i chwała na wieli Amen”. Ponieważ stwierdził, że Szafarzem owych
dóbr był Chrystus Pan, chce powtórzyć, że dokonało
się to za przyzwoleniem Boga Ojca i przy współudziale Ducha Świętego; przechodzi więc od jednej Osoby
do wspólnej natury Trójcy i głosi hymn ku Jej chwale.
Pomijając imiona poszczególnych Osób wielbi naturę
76

Modlitewnik czcicieli

Bożą. Łatwo bowiem zrozumieć, że jego słowa odnoszą się nie tylko do Boga Ojca, lecz również do Syna
i do Ducha Świętego. „Królem wieków” jest przecież
nie tylko Ojciec, lecz również Jednorodzony Syn, który
wszak jest Stwórcą wieków; tak samo jest nim Duch
Święty. Przecież święty Apostoł również Jego nazwał
„wiecznym”, mówiąc: „który przez Ducha wiecznego”.
„Nieśmiertelny i niewidzialny” to również określenie
Syna i Ducha Świętego. Ze stwierdzeń tych wynika, że
określenie „Bóg” jest w rzeczy samej imieniem Jedynej
Trójcy. Oprócz Niej bowiem żadna inna istota nie jest
Bogiem. A zatem wspomniawszy o własnych sprawach
i wyśpiewawszy hymn wraca Apostoł do przerwanego
wątku. (Homilie na 1 List do Tymoteusza, 1, 17).
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Ikona
Chrystusa
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podstawie
szkicu Jana
Matejki w 1888 roku
przez
jego
ucznia
Władysława
Rosowskiego.
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Znajduje się w ikonostasie cerkwi greckokatolickiej
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Matejki w 1888 roku
Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wiślna 12 w Krakowie
przez jego ucznia
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Rossowskiego i za wskazówkami
samego mistrza. Znajduje

II. LITURGIA
„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność
Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”.
(Sobór Watykański II, Konstytucja o świętej liturgii „Sacrosanctum Concilium”, 10).

1. Liturgia Godzin z uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata
„Na tym więc polega wielkość modlitwy chrześcijańskiej: jest ona udziałem w miłości Jednorodzonego
Syna ku Ojcu i w modlitwie, którą Syn podczas swego
ziemskiego życia wyrażał ludzkimi słowami. Ta modlitwa trwa nieustannie w całym Kościele i wszystkich jego
członkach w imieniu całej ludzkości i dla jej zbawienia”
(Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 7).

I Nieszpory
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała
Ojcu. Jak była na początku. Alleluja.
Hymn
Ciebie, Chryste, wyznajemy
Królem czasu i wieczności,
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Władcą ludów całej ziemi,
Dusz i serc najwyższym Sędzią.
Tobie śpiewa chór aniołów
I majestat Twój wychwala;
Także my sławimy Ciebie
Jako Fana 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,
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.
Psalmodia
l ant. Nazwany będzie Królem pokoju, * a Jego tron
utwierdzę na wieki.
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Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
I dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Nazwany będzie Królem pokoju, / a Jego tron
utwierdzę na wieki.
2 ant. Królestwo Jego to królestwo wieczne, * służyć Mu będą wszyscy władcy.
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Psalm 117
Chwalcie Pana, wszystkie narody. *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Ant. Królestwo Jego to królestwo wieczne, / służyć
Mu będą wszyscy władcy.
3 ant. Chrystus otrzymał panowanie * i królewską
władzę; / wszystkie narody, ludy i języki będą Mu służyły na wieki.
Pieśń (Ap 4, 11; 5. 9. 10. 12)
Godzien jesteś. Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga,*
i będą panować na ziemi.
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Godzien jest Baranek zabity † wziąć potęgę,
moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Ant. Chrystus otrzymał panowanie i królewską władzę; / wszystkie narody, ludy i języki będą Mu służyły
na wieki.
Czytanie (Ef 1, 20-23)
Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po
swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem,
i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał
pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią
Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Responsorium krótkie
K. Twoja, Panie, jest wielkość i potęga, * Władza
królewska należy do Ciebie,
W. Twoja, Panie. K. Ty nad wszystkim panujesz,
W. Władza królewska. K. Chwała Ojcu. W. Twoja,
Panie.
Ant. do pieśni Maryi: Pan Bóg da Mu tron Jego ojca,
Dawida; * będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
/ a Jego panowaniu nie będzie końca.
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Pieśń Maryi
(Łk 1, 46-55)
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu. *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu…
Ant. Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida; * będzie panował nad domem Jakuba na wieki, / a Jego panowaniu nie będzie końca.
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Prośby
Błagajmy Chrystusa Króla, który jest przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie, i wołajmy:
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.
Chryste, nasz Królu i Pasterzu, zgromadź swój lud
ze wszystkich stron świata
– i obdarz go prawdą i życiem.
Wodzu nasz i Zbawicielu, odnów swój lud: uzdrów
chorych, odnajdź zagubionych, strzeż mocnych,
– wezwij tych, co są daleko, zgromadź rozproszonych, chwiejnych umocnij.
Wieczny Sędzio, kiedy przekażesz królowanie Bogu
Ojcu, weź nas do swojej chwały
– i daj nam posiąść królestwo przygotowane dla nas
od założenia świata.
Książę pokoju, zniwecz wojny
– i ogłoś swój pokój narodom.
Jezu Chryste, Pierworodny spośród umarłych,
– przyjmij zmarłych do chwały Twego zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, † spraw, aby cale stworzeChrystusa Króla
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nie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło
i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana.
Wezwanie
Ant. Uwielbiajmy Jezusa Chrystusa, / Króla nad królami.
Psalm 95
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
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Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.
Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt
we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie. *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.
Godzina czytań
Hymn
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.
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.
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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 zegna kolana
Przed naszym Bogiem. Amen.
Psalmodia
l ant. Bóg ustanowił Mnie królem na Syjonie, *
świętej górze swojej, / abym ogłosił Jego wolę.
Psalm 2
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
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Wyrok Pański ogłoszę: †
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie
na drogę zagłady, †
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Bóg ustanowił Mnie królem na Syjonie, / świętej górze swojej, / abym ogłosił Jego wolę.
2 ant. Oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą Mu służyły.
Psalm 72
I
Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,
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Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Niech góry przyniosą pokój ludowi, *
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu, †
będzie ratował dzieci biedaków *
i zmiażdży ciemiężycieli.
Będzie żył długo jak słońce, *
jak księżyc, z pokolenia na pokolenie.
Będzie jak deszcz spadający na trawę, *
jak rzęsista ulewa, co nawadnia ziemię.
Za dni jego sprawiedliwość zakwitnie *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wrogowie będą bić przed nim pokłony, *
a przeciwnicy pył będą lizali.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.
Ant. Oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie. /
wszystkie narody będą Mu służyły.
3 ant. W Nim będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi, * wszystkie narody oddadzą Mu chwałę.
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II
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Wybawi ich od krzywdy i przemocy, *
gdyż krew ich cenna jest w jego oczach.
Będzie żył i przyniosą mu złoto z Saby, †
zawsze będą się modlić za niego, *
nieustannie błogosławić mu będą.
Obfitość zboża będzie na ziemi, †
szczyty pagórków zaszumią kłosami jak Liban *
i rozmnożą się mieszkańcy miast jak polna trawa.
Niech jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, †
a Jego chwała niech wypełni ziemię. *
Niech się tak stanie, niech się stanie!
Ant. W Nim będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi, / wszystkie narody oddadzą Mu chwałę.
K. Ustanowię cię światłością dla pogan.
W. Aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.
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I czytanie
Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (1, 4-6. 10.
12-18; 2, 26. 28; 3, 5. 12. 20-21)
Widzenie Syna Człowieczego w majestacie
Łaska wam i pokój od Tego, Który jest i Który
był, i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które
są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka
Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów
ziemi. Temu, który nas miłuje, i który przez swa krew
uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby, ł obróciłem
się, by widzieć, co za glos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród
świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego,
obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy, białe jak biała
wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby
w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak glos wielu wód.
W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd – jak
słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. By92
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łem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam
klucze śmierci i Otchłani.
A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do
końca, dam władzę nad poganami, jak i Ja to wziąłem
od mojego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną. I z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego
przed moim Ojcem i Jego aniołami. Zwycięzcę uczynię
filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na
zewnątrz. I na nim imię Boga swojego napiszę i imię
miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba
zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on
ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak
i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
Responsorium (Mk 13, 26-27; Ps 98, 9)
W. Ujrzą Syna Człowieczego † przychodzącego
w obłokach z wielką mocą i chwałą. / Wtedy pośle On
aniołów * I zbierze swoich wybranych z czterech stron
świata, / od krańca ziemi aż do szczytu nieba,
K. Będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według
słuszności,
W. I zbierze.
II czytanie
Z dzieła Orygenesa, kapłana, O modlitwie (rozdz. 25)
Przyjdź królestwo Twoje
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Jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego „królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą:
oto tu jest albo tam; ale królestwo Boże jest w nas, bo
bliskie jest słowo, na naszych ustach i w naszym sercu”,
to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, owocowało i dopełniało. Bóg bowiem króluje
w każdym spośród świętych i każdy z nich posłuszny
jest duchowym przykazaniom Boga. W takim człowieku Bóg mieszka jakby w mieście dobrze uporządkowanym. Ojciec jest w nim obecny, a wraz z Ojcem króluje
w duszy doskonałej Chrystus, zgodnie ze słowami: „Do
niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy”.
To zaś królestwo Boże, które jest w nas, w miarę naszego ustawicznego postępu osiągnie doskonałość, gdy
się wypełnią słowa Apostoła, że Chrystus, pokonawszy
wszystkich swoich nieprzyjaciół, przekaże „królowanie
Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich”.
Dlatego modląc się nieustannie z przebóstwionym dzięki Słowu sercem, mówmy do Ojca naszego, który jest
w niebie: „Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo
Twoje”.
Co zaś dotyczy samego królestwa Bożego, należy
pamiętać, że jak „sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z niesprawiedliwością” ani też jak „nic wspólnego
nie ma światło z ciemnością”, ani wreszcie jak nie ma
„wspólnoty Chrystusa z Belialem”, tak też królestwo
Boże jest nie do pogodzenia z królestwem grzechu.
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Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, „niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele”,
ale raczej zadajmy śmierć „temu, co jest przyziemne
w naszych członkach”, by wydać owoce Ducha. Wtedy
Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym
raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem. On
to zasiądzie w nas po prawicy mocy duchowej, której
pragniemy dostąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy
Jego nieprzyjaciele w nas nie staną się „podnóżkiem
Jego stóp”, dopóki nie usunie spośród nas wszelkich
Władz, Panowań i Zwierzchności.
Wszystko to dokonać się może w każdym z nas,
a w końcu „jako ostatni wróg” ma być pokonana śmierć,
aby i w nas rzekł Chrystus: „Gdzie jest, o śmierci, twój
oścień, gdzie twe zwycięstwo, otchłani?” Odtąd to, co
zniszczalne w nas, przyodzieje się w świętość i „niezniszczalność”, i to, co „śmiertelne”, po usunięciu śmierci przyodzieje się w „nieśmiertelność” Ojca. W ten sposób Bóg
będzie królował nad nami, my zaś będziemy się radować
dobrodziejstwami odrodzenia i zmartwychwstania.
Responsorium (Ap 11, 15b; Ps 22, 28-29)
W. Nastało nad światem † królowanie naszego
Pana i Jego Pomazańca. * I będzie królować na wieki
wieków.
K. Oddadzą Mu pokłon wszystkie ludy, bo władza
królewska należy do Pana. W. I będzie królować.
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Hymn
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
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Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.
Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I rządź nimi.
i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie,
okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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Jutrznia
Hymn
Królu wieczności i czasu,
Stwórco niebiosów i ziemi,
Panie gwiaździstych przestworzy,
Bądź pochwalony na wieki.
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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1 ant. Chrystus, który jest światłością świata, * obejmie panowanie / i pokój ogłosi narodom.
Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwalę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posianiu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
Ant. Chrystus, który jest światłością świata, * obejmie panowanie / i pokój ogłosi narodom.
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99

Pieśń Dn 3, 57-88. 56
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)
2 ant. Rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi *
i On sam będzie pokojem.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
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Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu,
Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Ant. Rozciągnie swą potęgę aż. po krańce ziemi *
i On sam będzie pokojem.
3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę
i władzę, * a wszystkie narody, ludy i języki będą Mu
służyły.
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Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się
swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale. *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie narody, ludy i języki będą Mu służyły.
Czytanie (Ef 4, 15-16)
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Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi.
Z Niego całe Ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków
stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla
budowania siebie w miłości.
Responsorium krótkie
K. Święci Twoi, Panie, * Głoszą chwałę Twego królestwa.
W. Święci. K. I opowiadają o Twojej potędze. W.
Głoszą. K. Chwała Ojcu. W. Święci.
Ant. do pieśni Zachariasza: Chrystus, pierworodny
spośród umarłych * i Władca królów ziemi, / uczynił
nas królestwem dla Boga i Ojca swojego.
Pieśń Zachariasza (Łk l, 68-79)
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków.
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Chrystusa Króla

103

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi.
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu
śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu…
Prośby
Błagajmy Chrystusa Króla, który jest przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie, i wołajmy:
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.
Chryste, Zbawicielu, Panie nasz i Boże,
– prowadź Twój lud do zbawienia.
Dobry Pasterzu, który dałeś życie za owce,
– rządź nami, a niczego nam nie zabraknie.
Nasz Odkupicielu, Ty zostałeś ustanowiony Królem
całej ziemi,
– spraw, aby się wszystko odnowiło w Tobie.
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Królu wszechświata, który przyszedłeś na świat,
aby dać świadectwo prawdzie,
– niechaj wszyscy uznają Twoje najwyższe panowanie.
Nauczycielu nasz i wzorze. Ty nas przeniosłeś do
swego królestwa,
– daj nam dzisiaj trwać przed Tobą w świętości
i nieskazitelności.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.
Ojcze nasz.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło
i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana.
Modlitwa w ciągu dnia
Modlitwa przedpołudniowa
Hymn
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.
Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Chrystusa Króla

105

Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.
Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.
Psalmodia
Ant. Pan naszym sędzią, * prawodawcą i królem, /
On sam nas zbawi.
Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was budujących,
tym, który stal się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)
I
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
Niech wyznawcy Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
W ucisku wzywałem Pana, *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
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Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel. *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
II
Osaczyły mnie wszystkie narody,
lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pańska moc okazała, †
prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała!”
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Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
III
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło, †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
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Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Ant. Pan naszym sędzią, * prawodawcą i królem, /
On sam nas zbawi.
Czytanie (Kol l, 12-13)
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas
spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna.
K. Pan zasiada jako Król na wieki,
W. Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
Modlitwa jak w Jutrzni.
Modlitwa południowa
Hymn
Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.
Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.
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Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.
Psalmodia
Ant. Strumienie żywej wody wypłyną z Jeruzalem *
i Pan będzie Królem nad całą ziemią.
Psalmy jak w Modlitwie przedpołudniowej
Ant. Strumienie żywej wody wypłyną z Jeruzalem *
i Pan będzie Królem nad całą ziemią.
Czytanie (Kol l, 16b-18)
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam
zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
K. Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie,
W. Gdyż jest Królem całej ziemi.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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Modlitwa popołudniowa
Hymn
Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.
Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.
Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.
Ant. Potężne będzie Jego panowanie * i pokój stanie
się wieczny.
Psalmy jak w Modlitwie przedpołudniowej
Ant. Potężne będzie Jego panowanie * i pokój stanie
się wieczny.
Czytanie (Kol l, 19-20)
Zechciał Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą;
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
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K. Radujcie się wobec Pana, naszego Króla.
W. Bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Modlitwa jak w Jutrzni.
II Nieszpory
Hymn
Ciebie, Chryste, wyznajemy, jak w I Nieszporach.
Psalmodia
l ant. Chrystus zasiądzie na tronie Dawida * i będzie
królował na wieki.
Psalm 110, 1-5. 7
Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
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On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Ant. Chrystus zasiądzie na tronie Dawida / i będzie
królował na wieki.
2 ant. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, * przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Psalm 145, 1-13
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
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Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę,
Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Ant. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, / przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
3 ant. Na Jego szacie wypisane imię: * Król królów
i Pan panujących, / Jemu chwała i panowanie na wieki
wieków.
Pieśń (Ap 19. lc-2a. 5b. 7)
Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)
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którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).
Ant. Na Jego szacie wypisane imię: / Król królów i Pan
panujących, / Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.
Czytanie (l Kor 15, 25-28)
Trzeba, aby Chrystus królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg
zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod
stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane,
znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko*
poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy
i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał
wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
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Responsorium krótkie
K. Tron Twój, o Boże, * Trwa na wieki wieków.
W. Tron Twój. K. Berło Twego królestwa, berło
sprawiedliwe,
W. Trwa. K. Chwała Ojcu. W. Tron Twój.
Ant. do pieśni Maryi: Dana Mi jest wszelka władza
* w niebie i na ziemi.
Prośby
Błagajmy Chrystusa Króla, który jest przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie, i wołajmy:
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.
Chryste, nasz Królu i Pasterzu, zgromadź swój lud
ze wszystkich stron świata
– i obdarz go prawdą i życiem.
Wodzu nasz i Zbawicielu, odnów swój lud: uzdrów
chorych, odnajdź zagubionych, strzeż mocnych,
– wezwij tych, co są daleko, zgromadź rozproszonych, chwiejnych umocnij.
Wieczny Sędzio, kiedy przekażesz królowanie Bogu
Ojcu, weź nas do swojej chwały
– i daj nam posiąść królestwo przygotowane dla nas
od założenia świata.
Królu pokoju, zniwecz wojny
– i ogłoś swój pokój narodom.
Jezu Chryste, Pierworodny spośród umarłych,
– przyjmij zmarłych do chwały Twego zmartwychwstania.
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Ojcze nasz.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi
Twojemu, Królowi wszechświata, † spraw, aby całe
stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego
Pana.
2. Teksty Mszy świętej z uroczystości
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
„Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością
przez nią dokonuje się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich
innych dzieł Kościoła”.
(Sobór Watykański II, Konstytucja o świętej liturgii „Sacrosanctum Concilium”, 10).

Antyfona na wejście: Baranek, który został zabity,
godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc,
i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. (Por. Ap 5, 12; 1, 6).
Kolekta: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, † spraw, aby całe stworzeChrystusa Króla

117

nie, wyzwolone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez
końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana…
CZYTANIA W ROKU A
Pierwsze czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17)
Chrystus zna swoje owce.
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan
Bóg: „Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał
o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec,
tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze
wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne
i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę
je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną
opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał.
Będę pasł sprawiedliwie”. Do was zaś, owce moje, to
mówi Pan Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”. – Oto słowo Boże.
Psalm responsoryjny (Ps 23)
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach. R.
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Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę. R.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi. R.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy. R.
Drugie czytanie (l Kor 15, 20-26. 28)
Królestwo Boże.
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez
człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak
też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi
koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje
stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy
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już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg
był wszystkim we wszystkich. – Oto słowo Boże.
Śpiew przed Ewangelią (por. Mk 11, 10)
Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Ewangelia (Mt 25, 31-46)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości.
+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą
się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
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 Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo przygotowane wam 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”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przy120
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byszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu
i przyszliśmy do Ciebie?” Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu,
a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym,
albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im:
„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie
nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi
zaś do życia wiecznego. – Oto słowo Pańskie.
CZYTANIA W ROKU B
Pierwsze czytanie (Dn 7, 13-14)
Królestwo Syna Człowieczego.
Czytanie z Księgi proroka Daniela. Patrzyłem
w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu
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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. – Oto słowo Boże.
Psalm responsoryjny (Ps 93)
Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje. R.
Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi przystoi świętość
po wszystkie dni, o Panie. R.
Drugie czytanie (Ap 1, 5-8)
Chrystus jest władcą królów ziemi.
Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła.
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym
umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko
i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać
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wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa
i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który
przychodzi, Wszechmogący. – Oto słowo Boże.
Śpiew przed Ewangelią (por. Mk 11, 10)
Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Ewangelia (J 18, 33b-37)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata.
Słowa Ewangelii według świetego Jana. Piłat
powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie,
czy też inni powiedzieli ci o Mnie?” Piłat odparł: „Czy
ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi
Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo
moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było
z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?” Odpowiedział Jezus: „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”. – Oto słowo Pańskie.
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CZYTANIA W ROKU C
Pierwsze czytanie (2 Sm 5, 1-3)
Namaszczenie Dawida na króla.
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela. Wszystkie
pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie
i oświadczyły mu: „Oto my kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się
i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty
będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla
Izraela”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do
Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec
Pana w Hebronie. Namaścili wiec Dawida na króla nad
Izraelem. – Oto słowo Boże.
Psalm responsoryjny (Ps 122)
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem. R.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida. R.
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Drugie czytanie (Kol 1, 12-20)
Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna.
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas
spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by
w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla
Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to co na ziemi,
i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew
Jego Krzyża. – Oto słowo Boże.
Śpiew przed Ewangelią (por. Mk 11, 10)
Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
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Ewangelia (Łk 23, 35-43)
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa.
Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie
Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał,
niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem,
Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli
Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był
także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale
On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu
odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną
będziesz w raju”. – Oto słowo Pańskie.
Modlitwa nad darami: Panie, nasz Boże, składamy
Tobie Ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby
Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności
i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.
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Prefacja o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata
Chrystus, wiekuisty Kapłan i Król Wszechświata
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna
Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego – ofiarując siebie
samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania: i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy
i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty…
Antyfona na komunię: Pan zasiada na tronie jako Król
na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem. (Ps 29, 10-11).
Modlitwa po komunii: Wszechmogący Boże, Ty
nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw,
abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi
Wszechświata, i mogli z Nim żyć bez końca w królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Chrystusa Króla

127

I

J E Z U S A

kołu
nia

C H R Y S T U S A

K R Ó L A

W

P O L S C E

Otarz upamiętniający Tysiąclecie Chrztu Polski
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1000-lecie
Polski
z Figurą Chrystusa
KrólaChrztu
ukrzyżowanego
z figurą
Chrystusa
Króla Ukrzyżowanego
w kościele
św. Kazimierza
KrólewiczawwkoPruszkowie
ściele Świętego Kazimierza
Królewicza
Fot. Artur Jasiński w Pruszkowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 23,
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05-800 Pruszków. Motto: „Droga krzyżowa Polski
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III. MODLITWY
„[…] wiara osobista, wolna i z przekonania, objęta całym istnieniem; wiara eklezjalna, wyznawana i celebrowana w komunii z Kościołem; wiara przesycona modlitwą i adorująca, dojrzała w doświadczeniu komunii
z Bogiem; wiara solidna i zaangażowana, objawiająca
się w moralnej konsekwencji życia i w wymiarze służby.
Potrzebujemy właśnie takiej wiary…”.
(św. Jan Paweł II, List apostolski z okazji czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża „Magister in fede”, 7).

1. Akty uroczyste
Jubileuszowy Akt przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
(Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
Kraków-Łagiewniki, 19 XI 2016)
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
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
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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!
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!
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– 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!
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– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
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, 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 Królo132
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wej 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.
Akt poświęcenia rodziny ludzkiej
Najświętszemu Sercu Jezusa
P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć
chcemy.
P.: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu
odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami
Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca
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Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym,
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
W.: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co
prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
P.: Króluj tym, których albo błędne mniemania
uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do
przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi
Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od
końca do końca, jeden brzmiał głos:
W.: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało
się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
Akt oddania Jezusowi Chrystusowi
Królowi Wszechświata
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.
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Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się 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 prawdziwie 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 niechaj ogarnie całą nasza ziemię! Amen.
(Imprimatur abp. Adam Sapieha, 21 X 1927).

Lednicki akt wyboru Chrystusa 2000
Panie Jezu Chryste!
Ciebie wybieram jako mojego Pana
i za Apostołem Piotrem powtarzam:
Ty jesteś Chrystus, Boga Syn Zbawiciel!
Tobie oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy
i przyszłość oraz całą moją wieczność.
Ty jesteś moją Prawdą!
Ty jesteś moją Drogą!
Moim Życiem i moją Miłością!
Teraz i na wieki. Amen.
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Akt wyboru Chrystusa
Ja, NN., wspominając swój własny chrzest wierzę
i wyznaję, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego,
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 pragnę
żyć i pragnę być jej świadkiem wobec przyszłych pokoleń.
Panie Jezu Chryste! Poddaję siebie, moje życie
obecne i przyszłe pod Twoje panowanie. Tobie całkowicie się oddaję i przyrzekam każdego dnia odczytywać
Twoją wolę, i współpracując z Twoją łaską wypełniać
ją w miłości Boga i bliźniego. Przyrzekam dokładać
wszelkich starań, aby moja rodzina, środowisko i Ojczyzna coraz doskonalej stawały się Twoim królestwem
aż wypełni się ono w dniu Twego 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 jesteś
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.
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Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty
postanowiłeś wszystko poddać Chrystusowi, Królowi wszechświata; spraw, abyśmy wyzwoleni z niewoli
grzechu, napełnieni Duchem prawdy, sprawiedliwości
i miłości, godnie wypełniali wszystkie zobowiązania,
jakie podejmujemy, oddając dziś 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. Józefa Kowalczyka
na Lednicy 7 VI 2003 r.).

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 domów swoich i zechcą kierować się Twoim Boskim prawem. 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”. Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej
i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej.
Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był
prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.
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Postanawiamy walczyć ze złem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne
młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, niesprawiedliwością, nieczystością i brakiem
szacunku wobec dnia świętego.
Bądź dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednoczeniem 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, wielbiła 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 uznania Jezusa Chrystusa
Królem Wszechświata
Jezu Chryste, uznaję Ciebie za Króla całego świata.
Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest
stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje.
Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia
złożone na chrzcie, wyrzekając się szatana i spraw jego,
a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować
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dla zwycięstwa Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu
mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne uczynki moje w tej
intencji, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje Królestwo Święte. Niech w ten sposób Królestwo Twego
Pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen.
(Nihil obstat: bp Andrzej Czaja, 30 X 2013 r.).

Modlitwa do Jezusa Chrystus,
Króla Wszechświata,
Odkupiciela rodzaju ludzkiego
Panie, Jezu Chryste, Królu Wszechświata. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stojących przed
Twoim Majestatem – oddajemy Ci cześć i uwielbianie.
Przyrzekamy w swym życiu zabiegać o pomnożenie
Twojej Chwały i w ten sposób odpowiedzieć na Twoją
miłość oraz dziękować za nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
Uznajemy Ciebie, Jezu Chryste, za naszego Króla
i Pana, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas.
Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako naszą
Panią i Królową.
Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź Królem dla
nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech
przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na ziemi.
Amen.
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Akt intronizacji Jezusa Chrystusa Króla
w Rodzinie Radia Maryja
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, stajemy przed Tobą z hołdem
uwielbienia i wdzięczności za nieskończone Miłosierdzie, którym nas wciąż obdarzasz.
Królu nieba i ziemi, poddajemy się dobrowolnie
Twemu panowaniu i poświęcamy Ci naszą Ojczyznę,
nasze rodziny i nas samych.
Zobowiązujemy się rozszerzać Twoje królestwo – królestwo prawdy i życia, królestwo świętości
i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawiciela naszego, wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na
ziemi. A zatem zobowiązujemy się budować cywilizację życia i miłości.
Przed majestatem Twej potęgi i chwały, oddając cześć
Bogu w Trójcy Jedynemu, wołamy: „Króluj nam, Chryste!”
– w koronie Państwa Polskiego, króluj nam, Chryste!
– w sercach jego obywateli, króluj nam, Chryste!
– we wszystkich obszarach życia społecznego, króluj nam, Chryste!
– w środkach społecznego komunikowania, króluj
nam, Chryste!
– w trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży,
króluj nam, Chryste!
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– w szkołach i programach wychowawczych, króluj
nam, Chryste!
– w trosce o pracę i chleb powszedni, króluj nam,
Chryste!
– w budowaniu bezpieczeństwa i ładu społecznego,
króluj nam, Chryste!
– w opiece nad chorymi, pokrzywdzonymi i uzależnionymi, króluj nam, Chryste!
– w walce z wadami narodowymi, króluj nam,
Chryste!
– w rodzinach naszych, króluj nam, Chryste!
– w sercach naszych, króluj nam, Chryste!
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak
była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen!
2. Litanie
Litania do Najświętszego Serca Jezusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison,
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy
przez Ducha Świętego utworzone,
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Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo
zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie
skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,
którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
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Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę,
i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci
składa,† daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię
tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.
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Litania do Chrystusa Króla (I)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Chryste, Królu Przedwieczny,
Chryste, Królu najwyższy,
Chryste, Królu Mocy,
Chryste, Królu wielki,
Chryste, Królu potężny,
Chryste, Królu Światłości,
Chryste, Królu Chwały,
Chryste, Królu Niebios,
Chryste, Królu czasu,
Chryste, Królu wszechświata,
Chryste, Królu Życia,
Chryste, Królu Prawdy,
Chryste, Królu Łaski,
Chryste, Królu świętości,
Chryste, Królu ziemi,
Chryste, Królu narodów,
Chryste, Królu rodzin,
Chryste, Królu ubiczowany,
Chryste, Królu boleści,
Chryste, Królu zmartwychwstały,
144

Modlitewnik czcicieli

Chryste, Królu zwycięski,
Chryste, Królu Aniołów,
Chryste, Królu Świętych,
Chryste, Królu Patriarchów,
Chryste, Królu Proroków,
Chryste, Królu Apostołów,
Chryste, Królu Ewangelistów,
Chryste, Królu Kapłanów,
Chryste, Królu Męczenników,
Chryste, Królu Wyznawców,
Chryste, Królu Dziewic,
Chryste, Królu pracujących,
Chryste, Królu Prawa,
Chryste, Królu Sprawiedliwości,
Chryste, Królu Miłości,
Chryste, Królu radości,
Chryste, Królu łagodny,
Chryste, Królu miłosierny,
Chryste, Królu wierny,
Chryste, Królu pokoju,
Chryste, Królu królów,
P. Królestwo Jego rozszerzy się aż po krańce ziemi.
W. A Jego pokój trwać będzie do końca.
Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna
Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci TwoChrystusa Króla
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jej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez
grzech, poddały się słodkiej Twojej władzy. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje
i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Litania do Chrystusa Króla (II)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, pierworodny przed wszystkimi
stworzeniami,
Chryste Królu, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Chryste Królu, Wysłanniku niebios,
Chryste Królu, pragnienie Patriarchów,
Chryste Królu, oczekiwanie narodów,
Chryste Królu, Głowo Kościoła,
Chryste Królu, Chwało Kościoła,
Chryste Królu, Najwyższy Kapłanie i Ofiaro,
Chryste Królu, wieczny i nieśmiertelny,
Chryste Królu, Korono Wszystkich Świętych,
Chryste Królu, który berłami świata władasz,
Chryste Królu, Rządco dusz naszych,
Chryste Królu, Wodzu nasz,
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Chryste Królu, mocy, nadziejo i ucieczko nasza,
Chryste Królu, który ludziom dobrej woli pokój
na ziemi dajesz,
Chryste Królu, wszechmocą Bożą z martwych
powstały,
Chryste Królu, w obecności Apostołów wstępujący
do nieba,
Chryste Królu, który siedzisz na prawicy swojego
Ojca Niebieskiego,
Chryste Królu, pośredniku między niebem a ziemią,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić
żywych i umarłych,
Abyś królował w duszach naszych przez wiarę,
błagamy Cię, Panie!
Abyś królował w sercach naszych przez
miłość i nadzieję,
Abyś królował w rodzinach naszych
przez czystość obyczajów,
Abyś królował w narodach przez sprawiedliwość
i zgodę wzajemną,
Abyś królował w szkołach przez światło nauki Twojej,
Abyś królował w Kościele przez wierność kapłanów,
Abyś królestwo Twoje sprowadził z nieba na ziemię,
My, grzeszni, Ciebie, Chryste Królu, prosimy, usłysz
nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K. Pan zasiada na tronie jako Król na wieki.
W. Pan obdarzy swój lud pokojem.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty
postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe
stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie
służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
Litania do Chrystusa Króla (III)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość ze Światłości
przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat został stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
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Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pasterzy i mędrców,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,
Chryste Królu, któremu dana jest wszelka władza
na niebie i na ziemi, panuj nad nami!
Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu pokorny, dla wyszydzenia szatą
szkarłatną odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uznałeś
życie pokutne,
Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, który obdarzyłeś nas królewskim
darem Twej miłości – Eucharystią świętą,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca
i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który małżeństwo podniosłeś
do godności sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud
na weselu w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez ukryte życie
w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
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Chryste Królu, który własnym trudem uświęciłeś
pracę człowieka,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych
i oddałeś rodzicom młodzieńca z Naim, córkę Jaira
i wskrzesiłeś przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej
niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Władco nad władcami,
panuj nad narodami!
Chryste, Królu nieśmiertelny wieków,
Chryste, Królu wiecznej chwały,
Chryste Królu, Książę pokoju,
Chryste Królu, którego królestwo jest nieskończone,
Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami,
Chryste Królu, który ukazujesz miłość wszystkim
narodom, a szczególnie tym, które są Tobie wierne,
Chryste Królu, który strącasz władców z tronu,
a wywyższasz pokornych,
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 Świętych Twoich,
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Chryste Królu, przez Twoją pełną miłości modlitwę
na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą,
co czynią”,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
W. Pan zasiada jako Król na wieki.
O. Pan błogosławi swój lud pokojem.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, spraw, aby całe stworzenie,
wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Litania do Chrystusa Króla (IV)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Jezu Chryste Królu, Synu Boga,
przyjdź Królestwo Twoje!
Jezu Chryste Królu, Synu Maryi Dziewicy,
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Jezu Chryste Królu, Boże i Człowiecze,
Jezu Chryste Królu, przez którego wszystko,
zostało stworzone,
Jezu Chryste Królu, któremu Ojciec dał Królestwo,
Jezu Chryste Królu wszelkiego stworzenia,
Jezu Chryste Królu i Głowo Ciała Kościoła,
Jezu Chryste Królu, który jesteś Królem
i ośrodkiem historii,
Jezu Chryste Królu, któremu posłuszne są Niebo
i Ziemia, życie i śmierć,
Jezu Chryste Królu, któremu wszystkie ludy
zostaną poddane,
Jezu Chryste Królu, do którego przywiodą wszystkie
pokolenia ludzkie,
Jezu Chryste Królu, w którym wszystko
musi się odnowić,
Jezu Chryste Królu, prawodawco i nauczycielu,
Jezu Chryste Królu, który wszystkich pojednasz,
ze sobą,
Jezu Chryste Królu, który przywracasz pokój
za cenę Swojej krwi,
Jezu Chryste Królu, który wyrwałeś nas spod władzy
ciemności,
Jezu Chryste Królu, który przeniosłeś nas do królestwa
światła,
Jezu Chryste Królu, którego panowanie pełne
jest słodyczy,
Jezu Chryste, Królu łagodny i godny podziwu,
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Jezu Chryste, Królu dobry i chwalebny,
Jezu Chryste, Królu mocny i miłujący pokój,
Jezu Chryste, Królu łagodności i pokory,
Jezu Chryste, Królu ubóstwa i posłuszeństwa,
Jezu Chryste, Królu cierpliwości i czystości serca,
Jezu Chryste, Królu prawdy i życia,
Jezu Chryste, Królu świętości i łaski,
Jezu Chryste, Królu sprawiedliwości, miłości i pokoju,
Jezu Chryste Królu, pod którego sztandarami mamy
zaszczyt służyć,
Jezu Chryste Królu, z którym modląc się wypraszamy
królowanie,
Jezu Chryste Królu, którego Królestwo będzie
trwało na wieki,
Królowi wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu,
jedynie Bogu chwała i cześć
na wieki wieków. Amen.
Litania do Chrystusa Króla (V)
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,
Chrystusa Króla

153

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,
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,
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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,
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,
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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,
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.
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Módlmy się: Najwyższy, Wszechmocny, Dobry
Panie, Twoja jest Sława, Chwała i Cześć, i wszelkie
Błogosławieństwo. Tobie Jednemu, Najwyższy, one
przystoją, i żaden człowiek nie jest godny wymówić
Twego Imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, przez
tych, którzy przebaczają dla Twojej Miłości i znoszą
słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je
zniosą w Pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą uwieńczeni. Ty, Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
Litania do Króla Miłosierdzia
– Najmiłosierniejszego Zbawiciela
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, 					
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które wszystko się stało,
co się stało, ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas uświęcasz,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które tajemnicę
Trójcy Świętej nam objawiłeś,
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Jezu, Królu miłosierdzia, przez które wszechmoc
Boga okazałeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które duchy
niebieskie stworzyłeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas z nicości
do bytu powołałeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które świat cały
obejmujesz,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas życiem
nieśmiertelnym obdarzyłeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas przed
karami należnymi zasłaniasz,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas z nędzy
grzechu podnosisz,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które Mękę i Śmierć
za nas poniosłeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nam zawsze
i wszędzie towarzyszysz,
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas łaskami
swymi uprzedzasz,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w objawieniu
tajemnic Bożych okazałeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w ustanowieniu
Kościoła ujawniłeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w darowaniu nam
sakramentów wyświadczyłeś,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w chrzcie
i pokucie przede wszystkim nam okazujesz,
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Jezu, Królu miłosierdzia, które w Eucharystii
i kapłaństwie rozdajesz,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w powołaniu nas
do wiary ujawniasz,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w nawróceniu
grzeszników rozlewasz,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w uświęceniu
sprawiedliwych objawiasz,
Jezu, Królu miłosierdzia, które w oświeceniu
niewiernych okazujesz,
Jezu, Królu miłosierdzia, które z Ran Twoich wypływa,
Jezu, Królu miłosierdzia, które z Serca Twego wytryska,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest ulgą chorych
i cierpiących,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest pociechą
uciśnionych,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest nadzieją
rozpaczających,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest ostoją umierających,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest ochłodą
dusz w czyśćcu cierpiących,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest niewyczerpanym
źródłem cudów,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest radością niebian,
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest koroną
wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego,
Alleluja!
W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki
wychwalać będę, Alleluja!
Módlmy się: Najmiłosierniejszy Odkupicielu – Królu Miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz
by się nawrócił i żył, wejrzyj, prosimy, na nas i pomnóż
w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych
nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym
Miłosierdziem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem
i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
3. Codzienne modlitwy do Chrystusa Króla
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,
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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 podajemy się Twojemu 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 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 posłannictwo Kościoła.
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:
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królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz na wieki wieków. Amen.

(Modlitwa polecana przez Konferencję Episkopatu Polski w liście pasterskim z 16 X 2016 r.)

Hołd Królowi Wszechświata
O Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyjście królestwa Twego obdarz nas pokojem.
Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako Królowi wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało 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 zwycięstwa 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 uznały
Twoje Święte panowanie, by w ten sposób na całym
świecie nastało Królestwo Pokoju.
O Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w życiu
i w wieczności. Amen.
Króluj nam Chryste!
Króluj nam Chryste, bośmy Twoje syny,
Bośmy Najdroższą Krwią Twą odkupieni,
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Na łaski Twojej wzniesieni wyżyny,
I do wiecznego szczęścia przeznaczeni.
Króluj nam Chryste w 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 polskim 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!
ks. Mateusz Jeż
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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!
Koronka do Miłosierdzia Bożego

(Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 12 I 2002 r.,
wierni odmawiający Koronkę do Bożego Miłosierdzia na terenie
Polski mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

Rozważania wstępne
na podstawie Dzienniczka
św. Faustyny Kowalskiej*1
(do wyboru)
I. Panie, Jezu Chryste, objawiając się św. Faustynie
Kowalskiej, wiele razy przedstawiałeś się jako Król Miłosierdzia. Podczas jednej z wizji, w Wilnie w październiku 1934 roku, święta zapytała Cię, czy na obrazie,
który kazałeś wymalować, może być napis: „Chrystus,
Król Miłosierdzia”. Wtedy odrzekłeś: „Jestem Królem
Miłosierdzia” (por. Dz. 88).
Takim też często widziała Cię krakowska mistyczka. Trzy lata później (1 IX 1937) w swoim Dzienniczku
*1 Autor: ks. Marek Chmielewski.
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zapisała: „Ujrzałam Pana Jezusa jako Króla w wielkim
majestacie, który spoglądał na naszą ziemię wzrokiem
surowym, lecz dla prośby Matki swojej przedłużył czas
miłosierdzia” (Dz. 1261).
Wierzymy więc, że jesteś Królem Miłosierdzia. O to
Twoje przeobfite miłosierdzie dla nas i całego polskiego narodu pokornie prosimy, modląc się Koronką, jaką
sam nam zostawiłeś.
II. „Króluj nam, Chryste!” To zawołanie Twoich rycerzy i pokornych czcicieli, Chryste Królu. Wypowiadając te słowa, również ja wyrażam głębokie pragnienie,
abyś królował w moim sercu i w całym życiu. Razem
ze św. Faustyną Kowalską „dziś przygotowuję się na
przyjście Króla”. Jakże bliskie są mi jej słowa, które zapisała w swoim Dzienniczku: „Cóż ja jestem, a cóż Ty,
o Panie, Królu chwały – chwały nieśmiertelnej? O serce moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, kto dziś
przychodzi do ciebie? – Tak, wiem o tym, ale dziwnie
pojąć tego nie mogę. O, ale gdyby to tylko król, ale to
Król królów, Pan panujących. Przed Nim drży wszelka
potęga i władza. On dziś przychodzi do mojego serca.
Jednak słyszę, że się zbliża, wychodzę na Jego spotkanie i zapraszam” (Dz. 1810).
Powtarzając to zawołanie: „Króluj nam, Chryste!”,
razem ze świętą z Krakowa „dziś odnawiam poddaństwo swemu Królowi przez wierność natchnieniom wewnętrznym” (Dz. 1812).
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O tę wierność dla siebie i swoich bliskich pokornie
proszę, modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
III. Jezu Chryste, Panie mój i Królu! Przebywając
na ziemi w ludzkiej postaci przed dwoma tysiącami lat,
uczyłeś, że królestwo Boże jest pośród nas (por. Łk 17,
21), a więc przede wszystkim w ludzkim sercu, w duszy
człowieka. Dlatego za św. Faustyną wołam z ufnością:
„Królu miłosierdzia, kieruj duszą moją” (Dz. 3), niech
będzie Twoim tronem. „O Królu wiecznej chwały, panuj w mym sercu i króluj w nim jako w pałacu wspaniałym” (Dz. 1231).
Słowami apostołki Twojego miłosierdzia uwielbiam
Cię i proszę: „Miłości moja, króluj w najtajniejszych
głębinach serca mojego, tam gdzie się poczynają najtajniejsze myśli moje, gdzie tylko Ty sam, Panie, masz
wstęp, w tym najgłębszym sanktuarium, gdzie myśl
ludzka sięgnąć nie jest zdolna” (Dz. 1720).
Jeszcze raz słowami Twojej pokornej służebnicy powtarzam: „Królu mój, o nic Cię nie proszę, choć wiem,
że wszystko mi dać możesz. Proszę Cię tylko o jedno:
zostań Królem na wieki mojego serca, to mi wystarcza”
(Dz. 1811).
I o to właśnie żarliwie się modlę, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
IV. Jezu Chryste, Panie mój! Święty Mateusz zapisał Twoją przypowieść o sądzie ostatecznym. Ty, jako
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Syn Człowieczy, przyjdziesz wówczas razem z aniołami i zasiądziesz na swoim tronie pełnym chwały, aby
sądzić całą ludzkość. Jak pasterz oddziela owce od kozłów, tak Ty, sprawiedliwy Sędzia, oddzielisz dobrych
od złych. Ci pierwsi dostąpią chwały zbawienia, ci drudzy dramatu wiecznego potępienia, na które sami się
skazali brakiem miłości i miłosierdzia względem bliźnich (por. Mt 25, 31-33).
Przeraża mnie ta wizja, bo wiem, jak mizerne są
moje uczynki miłosierdzia, poprzez które buduje się
Twoje królestwo na ziemi. Pociechą są jednak Twoje
słowa, jakie wyrzekłeś do św. Faustyny: „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako
Król miłosierdzia” (Dz. 83). Przy innej okazji powiedziałeś do niej: „Jako Król miłosierdzia pragnę, obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć” (Dz. 367).
Zbawicielu mój, sprawiedliwy Sędzio! Wyznaję, że
i ja wiele razy zamykam się na obfitość Twojej łaski, której szczególnie udzielasz mi w sakramencie Pokuty i Eucharystii. „O miłosierny Boże, Ty nie pogardzasz nami,
ale ustawicznie obsypujesz nas swymi łaskami, czynisz
nas sposobnymi do królestwa swego i w dobroci swojej
zapełniasz ludźmi miejsca, które opuścili niewdzięczni
aniołowie” (Dz. 1339). Jakże wielkie jest Twoje miłosierdzie! Jak wielka tajemnica Twojego królestwa!
Daje o tym świadectwo święta z krakowskich Łagiewnik, gdy pisze w Dzienniczku: „Pragnie On, żeby
wiedzieli wszyscy o tym; nim przyjdzie powtórnie jako
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Sędzia, chce, aby wpierw dusze poznały Go jako Króla
miłosierdzia” (Dz. 378). Wyciąga ona z tego praktyczny
wniosek dla siebie. Pisze bowiem: „Dał mi Pan poznać,
że dopokąd serce w mej piersi bije, zawsze powinnam
starać się, aby królestwo Boże szerzyło się na ziemi.
Mam walczyć o chwałę swego Stwórcy” (Dz. 1548).
Także i ja, dopóki bije we mnie serce, mam starać
się o rozszerzanie królestwa Bożego na ziemi. Przez
uczynki miłosierdzia mam pomnażać chwałę swego
Stwórcy. Ufam, że nie dzięki moim zasługom, ale dzięki miłosierdziu Sędziego i Króla, na sądzie Bożym znajdę się po prawej stronie.
O to pokornie proszę dla siebie i moich bliskich słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.
V. Jezu Chryste! Do św. Faustyny powiedziałeś, że
„życie na ziemi jest walką, i to wielką walką o Twoje
królestwo”. Następnie dodałeś jej otuchy, mówiąc: „Nie
lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze,
a więc oprzyj się o ramię moje i walcz, nie lękając się
niczego” (Dz. 1488). Przy innej okazji powtórzyłeś niemal to samo wezwanie do budowania Twojego królestwa na ziemi. Do mistyczki z krakowskich Łagiewnik
powiedziałeś bowiem: „Jeszcze nie jesteś w ojczyźnie,
więc idź – wzmocniona mą łaską – i walcz o królestwo
moje w duszach ludzkich, a walcz jak dziecię królewskie i pomiataj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi
możność zbierania zasług na niebo” (Dz. 1489).
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Królu Miłosierdzia! Wiedząc, że szybko przemija
życie i czas zbierania zasług, aby wejść do nieba, pragnę za przykładem św. Faustyny niezmordowanie podejmować codzienny wysiłek dla budowania królestwa
Bożego w sobie, w swojej rodzinie, najbliższym otoczeniu, a zwłaszcza w miejscu pracy. Powtarzam więc za
nią: „O, jak słodko jest trudzić się dla Boga i dusz. Nie
chcę spoczynku w boju, ale walczyć będę do ostatniego
tchu życia o chwałę Króla i Pana swego. Nie złożę miecza, aż mnie wezwie przed tron swój” (Dz. 450).
Odmawiając teraz poleconą przez Ciebie, Jezu, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, proszę o odwagę i wytrwałość w walce o Twoje królestwo.
Modlitwa
Koronką do Miłosierdzia Bożego

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków).

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
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owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził
się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego
dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
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4. Akty strzeliste
Alleluja, zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący (Ap 19, 6).
Bliskie już jest królestwo niebieskie (Mt 10, 7).
Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach (Łk 19, 38).
Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie! (Ps 47, 8).
Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić
imię Twe na zawsze i na wieki (Ps 145, 1).
Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Chrystus Wodzem! Chrystus Królem! Chrystus Władcą nam!
Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla (Tb 13, 16).
Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Król izraelski! (J 12, 13).
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa (Łk 23, 42).
Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu,
Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków!
Amen (1 Tm 1, 17).
Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie!
Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju (Ps 24, 8-10).
Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki,
i królestwo Jego (Tb 13, 2).
Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą
Twoją potęgę (Ps 145, 11-13).
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola
spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie (Mt 6, 10).
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O, Chryste Królu, Władco świata.
Pan jest królem na zawsze, na wieki! (Wj 15, 18).
Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad
wszystkimi bogami (Ps 95, 3).
Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy! (Ps 97, 1).
Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja.
Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (J 1, 49).
Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Ciebie,
Boga, Zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię
Twoje (Syr 51, 1).
5. Nowenny przed uroczystym Aktem przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
(Do wykorzystania także przed uroczystością Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata).

Nowenna I*2
Dzień pierwszy
Uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla
i poddanie się Jego Prawu
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
*2
Opracował Zespół do spraw Ruchów Intronizacyjnych przy Konferencji Episkopatu Polski.
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Modlitwa
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.
Czytanie Słowa Bożego
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
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Medytacja
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 zawołać: Hosanna! Pragniemy słowami naszego 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.
Chryste, Królu pokorny, przybywający na osiołku
do Jerozolimy, naucz nas pokornie służyć Tobie i braciom – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu witany przez tłumy pielgrzymów,
daj nam łaskę godnego uznania Twojego Królowania
w Polsce – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu przychodzący w Imię Pańskie, pomóż nam uznać Twoje prawa i wypełniać je w codziennym życiu – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Pieśń
W Majestacie na niebieskim tronie * Siedzi Jezus,
wszelka moc na Jego łonie!
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Ref.: Cherubini, Serafini, * Też i Aniołowie inni *
Przed Nim się kłaniają * Radośnie śpiewają: * Święty,
Święty, Święty! – wołają.
Matka Jego i Patriarchowie, * Prorocy, Wyznawcy
i Apostołowie.
Ref.: Cherubini, Serafini, * Też i Aniołowie inni *
Przed Nim się kłaniają * Radośnie śpiewają: * Święty,
Święty, Święty! – wołają.
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.
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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!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
Dzień drugi
Pamiątka Chrztu Polski
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
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Czytanie Słowa Bożego
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.
Medytacja
Panie Jezu, Ty po Swej męce i chwalebnym zmartwychwstaniu posłałeś na świat apostołów, by pośród narodów szerzyli Twoje Królestwo. 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,
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świadczy dzisiaj i przez nadchodzące wieki, że Twoją
jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
Chryste, Królu, któremu dana jest wszelka władza
w niebie i na ziemi, rozciągnij swoje panowanie na
wszystkie sfery naszego życia narodowego – Ciebie
prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu, który jesteś z nami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata, pomóż nam w codziennym życiu postępować ze świadomością Twojej obecności – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu, który posłałeś apostołów, by nauczali i chrzcili wszystkie narody, pomóż Polakom wiernie
zachowywać wszystko, co nam przykazałeś – Ciebie
prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Pieśń:
Ref.: 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.
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Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie:
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
Dzień trzeci
Dziękczynienie za Miłosierdzie
Jezusa Chrystusa Króla
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
Czytanie Słowa Bożego
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
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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.
Medytacja
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 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.
Chryste, Królu Miłosierny, naucz nas dostrzegać potrzebujących i nieść im skuteczną pomoc – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
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Chryste, Królu Miłosierny, okaż Swą Łaskę wszystkim grzesznikom i udziel im łaski autentycznego nawrócenia – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu Miłosierny, okaż szczególne zmiłowanie nad naszą Ojczyzną i umocnij swoje Królestwo w naszym Narodzie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Pieśń
Cóż Ci Jezu damy – zob. niniejszy modlitewnik, s. 455.
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
Dzień czwarty
Dziękczynienie za matczyną opiekę
Maryi Królowej Polski
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Chrystusa Króla

181

Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
Czytanie Słowa Bożego
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”.
Medytacja
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
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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.
Chryste, Królu narodzony z pełnej łaski Panny Maryi, otaczaj swoją opieką Polskę, która od wieków jest
oddana pod panowanie Twojej Matki – Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu zasiadający na tronie swego ojca
Dawida, daj nam silną i niezachwianą wiarę w Twoje
obietnice, byśmy z nadzieją kroczyli przez trudy codzienności – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu, którego królestwo nie będzie miało
końca, pomóż nam na ziemi być Twoimi wiernymi sługami, a w wieczności pozwól uczestniczyć w radości Twego Królestwa – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Pieśń
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
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Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
Dzień piąty
Przeproszenie Jezusa Chrystusa Króla
za nasze narodowe grzechy
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
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Czytanie Słowa Bożego
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.
Medytacja
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).
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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.
Chryste, Królu wymagający nieskazitelności od
swoich sług, daj naszemu Narodowi łaskę nawrócenia
i siły do wytrwania na drodze zbawienia – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu i Sędzio sprawiedliwy, ustrzeż nas
przed popadaniem w obłudę, aby nasza miłość do Ciebie zawsze wyrażała się w pełnieniu woli Twojego
Ojca – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu i nasz jedyny Mistrzu, umacniaj nas
w pracy nad charakterem, byśmy przez zwalczanie wad
i utrwalanie cnót stawali się coraz lepszymi Twoimi
uczniami – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
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Dzień szósty
Wyrzeczenie się złego ducha
i wszystkich jego spraw
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
Czytanie Słowa Bożego
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.
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Medytacja
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, kogo pożreć”. Ty,
Panie Jezu, jesteś królewskim Lwem z pokolenia Judy, Ty
możesz obdarzyć nas pomocą w odważnym przeciwstawianiu się potędze przeciwnika. Dziś przyjmując Ciebie
w uroczystym akcie za naszego jedynego Króla i Zbawiciela, pragniemy wyrzec się szatana, pragniemy odrzucić
władzę uzurpatora, by służyć wyłącznie Tobie.
Chryste, Królu wyrzucający złe duchy, przegnaj
precz demony, które szkodzą naszemu Narodowi – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu, który nabyłeś nas Swoją drogocenną Krwią, wyzwól z więzów złego wszystkich zniewolonych przez grzech i uwikłanych w nałogi – Ciebie
prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu obdarzający ludzi wolnością dzieci
Bożych, pomóż nam żyć w prawdziwej wolności – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
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Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Pieśń
Jesteś Królem – zob. niniejszy modlitewnik, s. 456.
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
Dzień siódmy
Przyrzeczenie pełnienia woli
Jezusa Chrystusa Króla
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
Czytanie Słowa Bożego
Z Ewangelii według św. Jana (15, 9-17):
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
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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.
Medytacja
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
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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.
Chryste, Królu pełen miłości, pomóż nam trwać w przyjaźni z Tobą – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu, który sam nas wybrałeś, napełnij nas
Swoją Mocą, byśmy szli i owoc przynosili, i by owoc
nasz trwał – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu objawiający ludziom Wolę Boga
Ojca, spraw, by w naszym życiu osobistym i narodowym nigdy nie zabrakło wzajemnej miłości – Ciebie
prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Pieśń
Najświętsze Serce Boże – zob. niniejszy modlitewnik, s. 461.
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
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Dzień ósmy
Przyrzeczenie budowania Królestwa
Jezusa Chrystusa Króla w naszym Narodzie
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
Czytanie Słowa Bożego
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.
Medytacja
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
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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.
Chryste, Królu dający wzrost Swemu Królestwu,
błogosław jego rozwój w naszej Ojczyźnie – Ciebie
prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu przemieniający ludzką rzeczywistość, uświęcaj nas wszystkich, byśmy byli godni Twojego Królestwa – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu zapraszający ludzi do współpracy z sobą,
pomóż nam w rozszerzaniu Twego Panowania w Polskim
Narodzie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
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Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Pieśń
Nie rzucim Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 461.
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
Dzień dziewiąty
Chrystus Królem w całym Narodzie i Ojczyźnie
Pieśń na rozpoczęcie
Króluj nam Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 173.
Czytanie Słowa Bożego
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,
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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 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.
Medytacja
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.
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Chryste, Królu skarbu ukrytego w roli, pomóż
wszystkim Polakom dostrzec prawdziwą wartość Twojego Królestwa – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu drogocennej perły, umocnij w nas
wiarę i zaufanie, abyśmy nie obawiali się poświęcenia
dla zdobycia Twojego Królestwa – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu sieci zarzuconej w morze, pozwól
nam znaleźć się wśród dobrych ryb, wśród sprawiedliwych, którym obiecałeś wieczną nagrodę – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
Pieśń
My chcemy Boga, Panno Święta! – zob. niniejszy
modlitewnik, s. 460.
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – zob. niniejszy modlitewnik, s. 175.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana – zob. niniejszy modlitewnik, s. 129.
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Nowenna II*3
Dzień pierwszy
Z Bogiem Ojcem
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Ewangelii według Św. Łukasza (11, 2):
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie
Twoje Królestwo”.
Rozważanie
Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości ojcostwo
Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden
zna jako współistotny Ojcu Syn. Przyszedł więc, aby
wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też porządku i ładu, który ma
wymiar rodzinny jako podstawowy.
Opracował Zespół Wspólnot Intronizacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej pod kierunkiem ks.
dr hab. Wojciecha Medwida – Diecezjalnego Duszpasterza ds. Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.
Konsultacja – prof. dr hab. Mirosław Lenart.
*3

Chrystusa Króla

197

Czy objawić, znaczy tylko przypomnieć? Więcej – objawić, to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej
rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego
dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom
ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu
jako Ojcu. I to było Jego istotną misją. (Jan Paweł II,
Msza święta w Masłowie, Kielce, 3 VI 1991).
Modlitwa
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, że
w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi i 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 daj nam czcić i sławić Imię
Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę życia wiecznego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 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.
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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 (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
Pieśń
Cóż Ci, Jezu, damy… – zob. niniejszy modlitewnik, s. 455.
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica cierniem ukoronowania
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.
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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!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa końcowa
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 Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
Christus vincit (Chrystus Królem) – zob. niniejszy
modlitewnik, s. 454.
Dzień drugi
Przez Jezusa Chrystusa i w Nim
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Listu do Hebrajczyków (1, 1-2a):
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Rozważanie
Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, 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, Spotkanie
z młodzieżą na Błoniach, Kraków, 27 V 2006).
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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 istnienia. Nasz
Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale także miłośnikiem
każdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew.
Jezu, Królu dusz ludzkich, spraw aby wzrastała miłość we wszystkich duszach – zarówno tych, którzy Cię
znają, jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie
nasz, niech Twoje Serce będzie kochane i miłowane, bo
tylko „Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, chwały i uczciwości”. Przybliż, prosimy, panowanie
Twego Królestwa w duszach ludzi oddających Ci dzisiaj
hołd; w naszych rodzinach, parafiach 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. Ref.: Tobie chwała na wieki!
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Ref.
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje,
któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Ref.
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa,
Syna Twego. Ref.
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Litania do Jezusa Chrystusa Króla (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,
Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała, niech będzie chwała,
Tak, Jemu chwała i cześć.
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa końcowa
jak w pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
Idziesz przez wieki – zob. niniejszy modlitewnik, s. 456.
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Dzień trzeci
Umocnieni Duchem Świętym
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Listu do Rzymian (Rz 8, 26):
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami.
Rozważanie
Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje
o sobie znać – w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy.
Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest
obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie”
modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających,
raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele
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razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie
z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań,
a nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego. (Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem, 65).
Modlitwa
Boże, źródło życia i dawco wszelkich łask! Ty, który
mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz wszystko. Wejrzyj, Panie, na swój Kościół, który pragnie nieustannie 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 ofiary i poświęcenie pragną odnawiać
oblicze ziemi. Poślij nam, Panie, swojego Ducha, aby
nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były
skierowane 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
ślepemu 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 (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
Pieśń
1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku
woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. *
I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju
wam osłodzę czas.
Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę 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 miłosierdzie me!
Ref.: O pójdźmy…
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica Zesłania Ducha Świętego
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
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Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa końcowa
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
O Chryste Królu, Władco świata – zob. niniejszy
modlitewnik, s. 462.
Dzień czwarty
Oto Matka Twoja
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Ewangelii według świętego Jana (19, 26-27):
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto,
oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka
twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Rozważanie
Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa wszystkiego”. Ta, która przy zwiastowaniu nazwała
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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 posłannictwa: Syn
człowieczy „nie przyszedł, aby Mu służono, 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).
Modlitwa
Boże niepojęty w swej świętości! W Jezusie
Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryją związałeś
misję zbawienia człowieka, czyniąc ją Matką Jezusa
i jednocześnie naszą Matką. Wspomóż nas, abyśmy
poznali i uwierzyli, że Maryja jest dla nas wzorem
do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze życie będzie przeniknięte 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 Twoje208
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go Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a szczególnie dusze miłujące 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 wszechmogący nasz Królu w niebie.
l. 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.
Litania do Jezusa Chrystusa Króla (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
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!
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2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję
naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać mężnie prób
ziemskich 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.
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa końcowa
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
My chcemy Boga, Panno święta! – zob. niniejszy
modlitewnik, s. 460.
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Dzień piąty
Pod przewodnictwem świętego Józefa
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Ewangelii wg Św. Mateusza (1, 20):
…oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to,
co się w Niej poczęło”.
Rozważanie
Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu,
znajduje wytłumaczenie w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było
dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał
Józef rozwagę i siłę – właściwą duszom prostym i jasnym – dla swych wielkich decyzji, 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 miłoChrystusa Króla
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ści, z naturalnej 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 przejawów
cnoty religijnej. (Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris
Custos, 26).
Modlitwa
Boże niepojętej dobroci, który nieustannie powołujesz człowieka do życia w świętości. Ty powołałeś
Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opiekuna
Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wspomóż nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót
chrześcijańskich i uczyli się od niego wierności, sprawiedliwości, pozostania w ukryciu oraz odrzucenia
własnych ambicji.
Święty Józefie spójrz na wszystkie dusze pragnące
w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Jezusa i jego
Matkę, Maryję. Wypraszaj nam zdroje łask, abyśmy potrafili chronić czystości naszych dusz jak skarbu po to,
aby uczynić z nich godne mieszkanie dla Boga.
Święty Józefie, 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.
212

Modlitewnik czcicieli

Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty…
3. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, *
Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską
zdjęty.* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
Litania do Jezusa Chrystusa Króla (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
Pieśń
Cóż Ci, Jezu, damy – zob. niniejszy modlitewnik, s. 455.
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica dźwigania Krzyża
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
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Modlitwa końcowa
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
Idziesz przez wieki – zob. niniejszy modlitewnik, s. 456.
Dzień szósty
Wpatrzeni w Świętą Rodzinę
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Ewangelii według świętego Łukasza (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.
Rozważanie
Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę,
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
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zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest
przywrócenie jej zaufania do 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).
Modlitwa
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako czytelny znak
miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci. Spraw,
abyśmy ciągle na nowo uczyli się miłości oraz odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia, kontemplując
doskonałość Świętej Rodziny z Nazaretu.
Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś życie
w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy każdą rodzinę ludzką, zarówno tę, żyjącą z dala od prawdziwego szczęścia,
jak i tę, która cieszy się darami Bożej łaski. Prawdziwe
szczęście jest w wiernym pełnieniu woli Bożej oraz nazaretańskim klimacie serdeczności i cichości. Wejrzyj na
wszystkie rodziny polskiej ziemi, błogosław im i spraw,
aby odnalazły prawdziwe wartości, które rodzinę tworzą,
scalają i pozwalają odnaleźć Twój pokój. Niech spełni się
wołanie aby „Polska rodzina była Bogiem silna”. Amen.
Pieśń
Christus vincit – zob. niniejszy modlitewnik, s. 454.
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Litania do Jezusa Chrystusa Króla (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
Pieśń
1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku
woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. *
I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju
wam osłodzę czas.
Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę 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 miłosierdzie me! O pójdźmy…
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica narodzenia Pańskiego
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
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Modlitwa końcowa
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
Najświętsze Serce Boże – zob. niniejszy modlitewnik, s. 461.
Dzień siódmy
Idąc za przykładem Świętych
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła (1, 15-16):
…w całym postępowaniu stańcie się wy również
świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż
jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.
Rozważanie
Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła,
dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej,
rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów,
budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią
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prawo (por. Mdr 2, 12), przypominając ciągłą aktualność
słów proroka: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem,
a dobro 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).
Modlitwa
Boże Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich świętych nieustannie ukazujesz swoją niezmierzoną dobroć i opiekę
dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana
i Króla Jezusa Chrystusa wskazujesz świętym drogę do
doskonałości i pozwalasz im – już na ziemi – zakosztować owoców Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podążać do świętości.
Jezu Chryste, który cieszysz się każdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne życie. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych,
ubogich i prostych, cierpiących i znieważonych, wejrzyj na te dusze i uczyń je królestwem swojej miłości,
pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i obojętne dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pieśń
Cóż Ci, Jezu, damy – zob. niniejszy modlitewnik, s. 455.
Litania do Jezusa Chrystusa Króla (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
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Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty.
3. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, *
Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską
zdjęty.* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica ustanowienia Eucharystii
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa końcowa
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
Chrystusowi cześć i chwała – zob. niniejszy modlitewnik, s. 455.
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Dzień ósmy
Z następcami Chrystusa
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Listu do Hebrajczyków (7, 26):
Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana:
świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od
grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa.
Rozważanie
Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej
tożsamości w Chrystusie – Kapłanie. To nie świat potwierdza 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 otwiera się
dla kapłana wielka „przestrzeń” posługi wobec 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 życie. Bóg pragnie
zbawienia wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno
z tych małych (por. Mt 18, 14). „Kapłan winien zawsze
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być gotów odpowiedzieć potrzebom dusz”, mawiał Proboszcz z Ars. „On nie żyje dla siebie; żyje dla was”.
Kapłan żyje dla ludzi świeckich: ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych – tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykański – które polega na składaniu duchowej ofiary
z życia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na podejmowaniu zadań w świecie i na
uczestnictwie w ewangelizacji braci. Jednakże posługa
kapłana ma inny charakter. Został on wyświęcony, 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).
Modlitwa
Boże, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowił
święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, dla czci
i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzących. Z wielką czcią i pokłonem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od Chrystusa Pana i Króla,
polecać Tobie tych, których On ukochał aż do końca.
Panie Jezu Chryste, daj nam zrozumieć, jak bardzo
kapłaństwo jest święte, jak staje się posługą miłości
oraz jak jest wszczepione w Twoje Boskie Serce. Prosimy Cię Jezu – Najwyższy Kapłanie, abyś wejrzał dzisiaj na swoich wybranych wedle swego miłosierdzia. To
oni prowadzą dusze do świętości; okaż im Panie swoją miłość i udziel światła Ducha Świętego. Umacniaj
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ich swoją mocą, wspomagaj wiernością ludu i chroń od
wszelkiego zła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pieśń
1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się
w niebo unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie
chciej odrzucać 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
słodkich 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 (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,
Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała, niech będzie chwała,
Tak, Jemu chwała i cześć (x 3).
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica ukrzyżowania Pana Jezusa
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Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa końcowa
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
Chrystusowi cześć i chwała – zob. niniejszy modlitewnik, s. 455.
Dzień dziewiąty
Panie, przyjdź Królestwo Twoje
Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Czytanie Słowa Bożego
Z Pierwszego Listu świętego Pawła do Koryntian
(15, 24):
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Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekażę królowanie
Bogu i Ojcu i gdy pokonam wszelką Zwierzchność,
Władzę i Moc.
Rozważanie
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest
„miłość, która przynagla nas”. Mam obowiązek głosić
Jego imię: Jezus jest „Chrystusem, Synem Boga żywego”[…]. Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest
światłem, On prawdą, owszem, „drogą, prawdą i życiem”. On chlebem i źródłem wody żywej: zaspokaja
głód i gasi pragnienie […].
Oto Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście, owszem, większość z was należy do Niego, bo jesteście
chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus
Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości […]. (Paweł VI,
Homilia, Manila, 29 XI 1970).
Modlitwa
Boże, Ojcze miłosierdzia! Ty nieustannie szukasz
człowieka, który zgubił drogę powrotu do Ciebie – Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci. Daj mu świa224
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tło 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 wstawiennictwem Twojej
Matki prosimy, aby naród polski uwierzył, że z aktu obrania Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro.
Królu pełen miłosierdzia, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij także nasze hołdy, cześć, wierność oraz akt zawierzenia Tobie – 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.
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 (III) – zob. niniejszy modlitewnik, s. 148.
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Pieśń
Najświętsze Serce Boże – zob. niniejszy modlitewnik, s. 461.
Modlitwa różańcowa w intencji Intronizacji
Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 199.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie – zob. niniejszy modlitewnik, s. 459.
Modlitwa końcowa
jak pierwszego dnia – niniejszy modlitewnik, s. 200.
Błogosławieństwo. Pieśń na zakończenie
Nie rzucim Chryste – zob. niniejszy modlitewnik, s. 461.
Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana – zob. niniejszy modlitewnik, s. 129.
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IV. ROZWAŻANIA
„Takie nabożeństwa, jak Droga krzyżowa czy różaniec, ułatwiają poznawanie Pisma świętego, bo wyrażają się w gestach i modlitwach znanych na pamięć oraz
w ewangelicznych wydarzeniach z życia Jezusa, które
łatwo przyswaja sobie ludzka pamięć”.
(Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 89).

1. Rozważania różańcowe*1
„Różaniec, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą
o sercu chrystologicznym. W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem”.
(św. Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, 1).

Tajemnice radosne
Zwiastowanie

SŁOWO BOŻE: „Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 30-33).
*1Autor: ks. Marek Chmielewski.
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ROZWAŻANIE: Już w chwili zwiastowania Archanioł Gabriel zapowiedział, że Dziecię, które w tym momencie poczęło się w łonie Najświętszej Dziewicy z Ducha Świętego, będzie mieć królewską godność. Nie tylko
dlatego, że należy do królewskiego rodu Dawida, ale
przede wszystkim, że jest Synem Boga Najwyższego.
Nawiedzenie
SŁOWO BOŻE: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk
i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Ci od Pana»” (Łk 1, 41-45).
ROZWAŻANIE: Elżbieta, witając Maryję na progu
swego domu, jako pierwsza z ludzi uznała królewską
godność Chrystusa, zanim jeszcze się narodził. Nazwała bowiem Maryję „Matką swego Pana”. Dziecię Jezus – Pan, Król!
Narodzenie
SŁOWO BOŻE: „Lecz anioł rzekł do pasterzy: «Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która bę230
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dzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan»”
(Łk 2, 10-11).
ROZWAŻANIE: Narodzenie Chrystusa, który jest
Mesjaszem i Panem, w Betlejem – rodzinnym mieście
króla Dawida, to początek królestwa Bożego na ziemi.
To powód do wielkiej radości. Królestwo Boże zwiastowali aniołowie. Rozpoznali je prości pasterze owiec
i dostojni Mędrcy ze Wschodu. Gdy znaleźli Dziecię,
„upadli na twarz i oddali Mu pokłon”, a następnie ofiarowali Mu królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę (por.
Mt 2, 11).
Ofiarowanie
SŁOWO BOŻE: „Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego,
Izraela»” (Łk 2, 27-32).
ROZWAŻANIE: Zdumiewa wiara starca Symeona,
który w Dziecku, przyniesionym do świątyni jerozolimskiej przez ubogich Rodziców, rozpoznał Mesjasza
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i przyjął Je jako swego Pana i Władcę – przedwiecznego Króla. Taka heroiczna wiara i uległość wobec królewskiej władzy Chrystusa rodzi się jedynie z Ducha
Świętego.
Znalezienie
SŁOWO BOŻE: „Dopiero po trzech dniach Rodzice odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem
być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie
zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi
i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2, 46-51).
ROZWAŻANIE: Dwunastoletni Jezus pozostał
w świątyni wśród nauczycieli wiary i specjalistów od
Prawa Bożego. Zadawał im pytania i odpowiadał. Podejmował uczone dyskusje, dzieląc się swą królewską – odwieczną Mądrością, która jest w Bogu. Odnaleziony przez zmartwionych Rodziców, posłusznie
udał się z nimi do rodzinnego domu. Taki jest Chrystus
Król – pełen mocy oraz mądrości u Boga i ludzi, a zarazem posłuszny i pokorny w sercu.
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Tajemnice światła
Chrzest nad Jordanem
SŁOWO BOŻE: „Kiedy cały lud przystępował do
chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się
głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21-22).
ROZWAŻANIE: Głos Ojca z nieba w chwili, gdy
Jezus przyjmował chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, potwierdził, że jako Syn Boży, jest On Królem
i Panem Wszechświata. Jezus więc nie potrzebuje intronizacji ze strony ludzi, czyli wprowadzenia Go na tron.
Domaga się jednak przyjęcia Go jako Pana i Władcę
ludzkich serc, a więc wymaga posłuszeństwa wiary.
Objawienie w Kanie Galilejskiej
SŁOWO BOŻE: „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają
już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? […] Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie
wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselneChrystusa Króla
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mu! Oni zaś zanieśli. […] Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2, 1-4. 7-8. 11).
ROZWAŻANIE: Cudowna przemiana wody
w wino, jakiej dokonał Jezus z Nazaretu w odpowiedzi na prośbę Maryi zatroskanej o radość nowożeńców
i biesiadników, nie jest zwykłym zaspokojeniem doraźnej potrzeby. To pierwszy cud, który ujawnił, kim On
jest – że jest Panem i Królem, któremu posłuszna jest
natura oraz wszelkie stworzenia.
Głoszenie Królestwa i wezwanie do nawrócenia
SŁOWO BOŻE: „Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»” (Mk 1, 15).
ROZWAŻANIE: Pierwsze słowa, jakie Pan Jezus
wypowiedział rozpoczynając swą publiczną działalność, to między innymi zapowiedź zbliżającego się królestwa Bożego, które jest wieczne i powszechne. Jest to
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Przemienienie na Górze Tabor
SŁOWO BOŻE: „Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką,
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osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17, 1-3).
ROZWAŻANIE: Tylko trzej spośród Apostołów:
Piotr, umiłowany uczeń Jan i jego brat Jakub, mieli wyjątkowy przywilej oglądać królewski majestat Chrystusa Pana, gdy przemienił się wobec nich na Górze Tabor.
Głos Ojca, który rozległ się z obłoku, po raz kolejny potwierdził, że Jezus jako Umiłowany Syn Boży jest Królem. Świadczy o tym patriarcha Mojżesz, uosabiający
Prawo Boże Starego Testamentu, oraz prorok Eliasz, reprezentujący Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym.
Ustanowienie Eucharystii
SŁOWO BOŻE: „A gdy jedli, Jezus wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc:
«Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im… i rzekł do nich: «To
jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana»” (Mk 14, 22-24).
ROZWAŻANIE: Prawdziwy król, sprawując swą
władzę, nie tyle panuje, co służy. Chrystus powiedział
o sobie, że „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 10, 45). Jego
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235

królewska ofiara, jaką złożył ze Siebie za całą ludzkość,
jest stale ponawiana w Eucharystii, którą sprawuje się na
ołtarzach świata. Każdy człowiek, zaproszony na tę królewską Ucztę, może mieć udział w królestwie Bożym.
Tajemmice bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
SŁOWO BOŻE: „Potem Jezus wyszedł i udał się […]
na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy
przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście
nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość
jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi
słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak
gęste krople krwi, sączące się na ziemię” (Łk 22, 39-44).
ROZWAŻANIE: Oto Król, który nie wyręcza się
sługami i wojskiem, ale sam, jak zbrojna tarcza, staje
twarzą w twarz wobec nieuchronnego cierpienia. Jest
On Ofiarą i zarazem Kapłanem własnej Ofiary, na mocy
której dokonało się odkupienie ludzkości. Chrystus
Król jako Człowiek, „podobny do nas we wszystkim,
oprócz grzechu” (por. Rz 8, 3; Flp 2, 7), doznaje lęku.
Jednak posłuszeństwo Ojcu i miłość do ludzi każe Mu
przyjąć ciężar krzyża.
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Biczowanie
SŁOWO BOŻE: „Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści,
oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się
obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga
i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla
nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 2-5)
ROZWAŻANIE: Pan Jezus wyznał przed Piłatem,
że Jego królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było jak
ziemskie królestwa, Jego słudzy z pewnością stanęliby
w Jego obronie (por. J 18, 36). Tymczasem nawet najbliżsi uczniowie opuścili Go i uciekli. Zgodnie z proroctwem Izajasza, został „wzgardzony i odepchnięty
przez ludzi”, uznany za skazańca, chłostany i zdeptany.
Żadna ludzka pogarda i grzech nie mogą odebrać Mu
królewskiej godności.
Cierniem ukoronowanie
SŁOWO BOŻE: „Uplótłszy wieniec z cierni włożyli
Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem
przyklękli przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj
Królu Żydowski! przy tym pluli na Niego, brali trzcinę
i bili Go po głowie” (Mt 27, 29-30).
Chrystusa Króla
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ROZWAŻANIE: Cóż za okrutny paradoks?! Oto
naród wybrany przez Boga, a więc rodacy i ziomkowie
Jezusa wzgardzili Nim jako Królem, znienawidzili i odrzucili Go, zaciekle wołając do Piłata: „Precz, precz,
ukrzyżuj Go! […] Poza Cezarem nie mamy króla!” (J
19, 15). Tymczasem żołnierze, zaprawieni w zadawaniu
tortur skazańcom, drwiąc i szydząc z Niego, nieświadomie wyznali prawdę, że Jezus jest Królem.
Niesienie krzyża
SŁOWO BOŻE: „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił
na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam
się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53, 6-7).
ROZWAŻANIE: Krzyż – okrutne narzędzie tortur
w tamtych czasach – w rękach udręczonego Zbawiciela
stał się królewskim sztandarem, który niesiony na czele
wojska, wskazuje drogę i front walki. Współcześni ludzie, uciekając od Chrystusowego krzyża są jak zabłąkane owce bez pasterza (por. Mk 6, 34) – nie wiedzą,
dokąd podążać przez życie, dlatego tak często giną, idąc
na potępienie, marnując szansę na udział w królestwie
Bożym.

238

Modlitewnik czcicieli

Śmierć na krzyżu
SŁOWO BOŻE: „Gdy przyszli na miejsce, zwane
Czaszką, ukrzyżowali Jego i złoczyńców, jednego po
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. […] Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął
ducha” (Łk 23, 33. 46).
ROZWAŻANIE: W każdym momencie ziemskiego
życia, Pan Jezus – niezależnie od doznawanych upokorzeń, odrzucenia, tortur i męki na krzyżu – zachował
królewską godność i władzę. Także władzę nad śmiercią. To On sam zdecydował, w którym momencie oddać
swego ducha w ręce Ojca bogatego w miłosierdzie. Zanim to uczynił, spełnił prośbę jednego ze złoczyńców
ukrzyżowanych wraz z Nim i dał mu udział w swoim
królestwie.
Tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie
SŁOWO BOŻE: „Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma
zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor
15, 12-14).
Chrystusa Króla
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ROZWAŻANIE: Zmartwychwstanie Chrystusa Pana
jest Jego ostatecznym zwycięstwem nad śmiercią, grzechem, piekłem i szatanem. Tak więc w blasku wielkanocnego poranka w całej okazałości objawia się majestat
Nieśmiertelnego Króla Wieków, „Który był i Który jest,
i Który przychodzi” (Ap 4, 8).
Wniebowstąpienie
SŁOWO BOŻE: „Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które
jej towarzyszyły” (Mk 16, 19-20).
ROZWAŻANIE: Dopełniwszy ziemskiej misji głoszenia królestwa Bożego, Pan Jezus wstąpił do nieba
i „zasiadł po prawicy Boga” jako Przedwieczny Król
wszelkiego stworzenia. Tak oto prorok Daniel symbolicznym językiem opisuje ten moment, pełen majestatu:
„Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął
miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego
głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych
płomieni, jego koła – płonący ogień” (Dn 7, 9).
Zesłanie Ducha Świętego
SŁOWO BOŻE: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze
jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych
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siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.
Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6, 19-20).
ROZWAŻANIE: Jezus, zapytany przez faryzeuszów,
kiedy nadejdzie królestwo Boże, odparł, że „nie przyjdzie
ono dostrzegalnie”, gdyż „królestwo Boże pośród was
jest” (Łk 17, 21). A wszystko dzięki Duchowi Świętemu.
On jest Pocieszycielem, którego zesłał Chrystus Pan po
swoim wniebowstąpieniu. Każdy więc, kto pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu (por. Ga 5, 18) i kto nie
zasmuca Go (por. Ef 4, 30), lecz staje się Jego świątynią,
już tu na ziemi ma udział w królestwie Bożym.
Wniebowzięcie
SŁOWO BOŻE: „[…] wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia, nad tymi, którzy się Go
boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych” (Łk 1, 49-52).
ROZWAŻANIE: Chrystus Pan – „błogosławiony
i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących”
(1 Tm 6, 15), wziąwszy do nieba z duszą i ciałem Maryję, Swą Niepokalaną Matkę, jako pierwszej z ludzi dał Jej
pełny udział w swoim królestwie. W ten sposób uczynił
Jej „wielkie rzeczy” i „okazał moc Swego ramienia”.
Chrystusa Króla
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Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
SŁOWO BOŻE: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś
chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu.
Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się
Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech Cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!” (Jdt 15, 9-10).
ROZWAŻANIE: Te słowa, które wypowiedzieli Izraelici pod adresem zwycięskiej królowej Judyty,
Kościół święty odnosi do Maryi. Ona, wzięta do nieba, uczestniczy w królewskiej godności swego Syna
Chrystusa, sprawując królewską władzę nad tymi, których On Jej dał. Umierając na krzyżu, rzekł do Niej:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie zwracając się do
umiłowanego ucznia Jana, powiedział: „Synu, oto Matka twoja”. W odpowiedzi na to, „od tej godziny uczeń
wziął ją do siebie” (J 19, 26-27).
2. Droga Krzyżowa*2
„Wśród nabożeństw, w czasie których wierni oddają
cześć męce Pańskiej, mało jest tak lubianych jak Droga
krzyżowa. W czasie tego nabożeństwa wierni uczuciowo
idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich dni swego ziemskiego życia…”.
(Kongregacja do spraw Kultu i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 131).

*2Autor: ks. Marek Chmielewski.
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Wstęp
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – w jednej z pieśni
śpiewamy, że „idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę, startą od cierpień i bólu. Krzyż niesiesz ciężki, koisz
ból i trwogę”.
Chcemy rozważać Twoją drogę krzyżową, która
jest drogą królewską. Sam powiedziałeś o niej, że jest
to „ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do
życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7, 14).
Mocą Twej łaski pociągnij ku sobie nasze serca,
niech zapanuje w nich prawo miłości – prawo królestwa Bożego.
I. Wyrok na Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – gdy przyprowadzono Cię do Piłata, wtedy on jako sprawujący władzę
w imieniu cezara, poddał Cię drobiazgowemu przesłuchaniu. Postawił kilka istotnych pytań, między innymi
o to, czym jest prawda, i czy Ty jesteś Królem? Mimo
to, ulegając presji zmanipulowanego tłumu, skazał Cię
najpierw na ubiczowanie, a potem na śmierć przez
ukrzyżowanie.
W ten sposób Piłat – zwykły urzędnik państwowy
wydał wyrok na Króla Wszechświata… Jak nieograniczona jest pycha, która ośmiela człowieka do osądzania
swego Pana i Stwórcy.
Chrystusa Króla
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II. Krzyż – królewski ciężar
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – świat, w sprawowaniu władzy widzi jedynie zaszczyty, splendor, złote
korony i lśniące szaty. Dlatego wielu pragnie posiąść
władzę nie dla służby w imię dobra wspólnego, lecz
w celu zaspokojenia chorych ambicji i osiągnięcia własnych korzyści materialnych.
Ty, Panie, biorąc krzyż na swe ramiona, pokazałeś,
że władza i królewska godność oznacza przede wszystkim ciężar i brzemię. Twój sługa – św. Paweł przypomniał mieszkańcom Galacji, a także nam: „Jeden
drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo
Chrystusowe” (Ga 6, 2).
III. Upadek Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – człowiek współczesny, karmiony banalną reklamą, ceni tylko to, co
młode i piękne, a do tego zdrowe i mocne. Wybiera sobie idoli spośród sportowców, polityków, ludzi teatru
czy kina, albo show-biznesu. Natomiast ze wzgardą odrzuca słabych, starych, sponiewieranych przez życie ludzi. Odrzuca także Ciebie jako Króla, bo cierpisz i padasz na ziemię.
Królu Wszechświata, tym swoim upadkiem pod ciężarem krzyża, uczysz nas pokory. Pokazujesz, że nikt, bez
Twojej pomocy nie jest tak mocny, aby nie upadł pod na244
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porem własnej grzeszności. Dlatego tak cenna jest rada,
jaką daje św. Paweł Apostoł: „Niech przeto ten, komu się
zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10, 12).
IV. Maryja – Królowa i Matka
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – z tego, co zanotowali Ewangeliści odnośnie do Twojej publicznej działalności wynika, że zawsze blisko Ciebie była Twoja
Matka. Jako „pokorna Służebnica” Słowa Wcielonego, a zarazem Bogurodzica i Królowa – Matka Króla,
ukrywała się w tłumie ludzi słuchających Twoich słów.
Sercem jednak była bardzo blisko Ciebie w dramatycznych chwilach męki. Gdy dźwignąłeś się z pierwszego
upadku pod krzyżem, Jej czułe spojrzenie dodało Ci sił,
aby iść aż na Golgotę.
Jak dobrze, że dałeś nam Swoją Matkę. Ona bowiem
każdemu, kto potyka się ze słabości i pada w błoto grzechu, pomaga wstać i przez sakrament pokuty oraz nawrócenie odzyskać królewską godność dziecka Bożego.
V. Słudzy Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – owych Dwunastu, których wybrałeś, by chodzili za Tobą po palestyńskiej ziemi, gdy nauczałeś, błogosławiłeś, uzdrawiałeś,
wyrzucałeś demony i wskrzeszałeś umarłych, i których
podczas Ostatniej Wieczerzy nazwałeś swymi przyjaChrystusa Króla
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ciółmi (por. J 15, 14-15), w obliczu męki i śmierci, rozpierzchli się i zostawili Cię samego. Nie było nikogo,
kto zechciałby Cię wesprzeć.
Gdy zacząłeś tracić siły, żołnierze przymusili Szymona z Cyreny, który wracał z pola, aby pomógł Ci
dźwigać krzyż. Poniekąd wbrew swojej woli stał się
sługą i współpracownikiem Twojego królestwa.
Każdy z nas na różne sposoby wyznaje, że jesteś Panem i Królem. Wobec tego trzeba nam postawić sobie
pytanie, jakimi jesteśmy sługami Twego królestwa?
VI. Prawdziwe Oblicze Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – o Tobie św. Paweł
Apostoł napisał, że jesteś „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15). Dlatego św. Jan Paweł II wiele razy
w swoim nauczaniu zachęcał, aby kontemplować Twoje Oblicze, gdyż jest to Oblicze Ojca bogatego w miłosierdzie. Ty sam uczyłeś, że kto Ciebie widzi, to widzi
Ojca i całą Przenajświętszą Trójcę (por. J 12, 45). Takie
jest prawdziwe Oblicze Króla Wszechświata. Nie jest to
portret ziemskiego monarchy, obleczonego w purpurę,
którego głowę zdobi wykwintna korona.
Twoje Oblicze zostało splugawione podczas męki.
Jak głosi tradycja, pewna pobożna niewiasta, być może
korzystając z chwili zamieszania lub nieuwagi żołnierzy, podeszła i chustą, którą zdjęła z głowy, otarła Twoją
Boską twarz.
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Daj nam odwagę Weroniki, byśmy potrafili przywracać piękno Twego Oblicza w bliźnich, a tym samym
ich królewską godność.
VII. Moc w słabości się doskonali
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – Twój drugi upadek na drodze krzyżowej uświadamia nam, jak często
sami upadamy, licząc wyłącznie na własne siły. Trzeba
przyznać, że tyle razy buntowaliśmy się przeciw Twojej
królewskiej władzy, która jest samą miłością. Chcieliśmy realizować własny życiowy plan, nierzadko daleki
od logiki królestwa Bożego.
Jakże pokrzepiająco brzmią jednak Twoje słowa, które skierowałeś do św. Pawła: „Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). Gdy
upadamy i doświadczamy słabości, wówczas Twoja moc
działa w nas i dźwiga „z głębokości” (por. Ps 130, 1).
VIII. Chrystus Król i Jego poddani
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – kiedy wędrowałeś
po palestyńskiej ziemi, szły za Tobą tłumy, by słuchać
o królestwie Bożym. Wśród nich były pobożne niewiasty, których imiona odnotowali Ewangeliści: „Maria
z Magdali, Joanna, żona Chuzy zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które usługiwały Apostołom ze
swego mienia” (Łk 8, 3).
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Także na tej ostatniej ziemskiej drodze znaczonej krzyżem otaczały Cię tłumy. I nie zabrakło kobiet, które użalały się nad Tobą. Do nich skierowałeś słowa napomnienia:
„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23, 28).
To Twoi poddani, Panie, Twój lud, o którym św.
Piotr napisał: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem
Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2, 9).
IX. Nawracajcie się
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – pobożna tradycja
podaje, że na drodze krzyżowej pod ciężarem krzyża
upadałeś co najmniej trzy razy. Czy to możliwe, aby Król
Wszechświata – ten, który „przychodzi z mocą i ramię
Jego dzierży władzę” (Iz 40, 10) – uległ słabości?
Panie mój i Królu, te upadki to cenna lekcja dla nas,
jak mamy powstawać z grzechu i nawracać się. Zgodnie
z tym, jak uczyłeś, nawrócenie jest koniecznym warunkiem udziału w Twoim królestwie. Mówiłeś bowiem:
„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17).
X. Upokorzenie Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – według ziemskich
kryteriów, dostojeństwo władcy rozpoznaje się po ze248
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wnętrznych oznakach, na przykład po odpowiednim stroju. Tymczasem Ciebie – Króla Wszechświata prześladowcy upokorzyli w okrutny sposób, zdzierając strzępy
ubrania, które przykleiło się do zaschniętych ran. Nie to
bolało najbardziej, że otwierały się zewnętrzne rany, lecz
bólem przeszyła Cię wewnętrzna, niewidzialna rana, którą jest podeptanie godności osoby ludzkiej.
Każdy bowiem człowiek, stworzony na „obraz i podobieństwo Boże” (por. Rdz 1, 27), a więc na Twój obraz i podobieństwo, zasługuje na szacunek. To podstawa budowania królestwa Bożego w świecie.
XI. Ukrzyżowanie Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – przepowiadając Swoją mękę i śmierć na krzyżu, powiedziałeś do
uczniów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32). Gdy
teraz zrealizowało się to proroctwo, w pełni objawiło
się Twoje panowanie nad światem. Krzyż stał się Twoim królewskim tronem. I jak za czasów Mojżesza miedziany wąż przybity do wysokiego pala był znakiem
ocalenia dla Izraelitów kąsanych przez jadowite gady
(por. Lb 21, 9), tak Twój krzyż, górując nad światem,
stał się pewnym i czytelnym znakiem, który na moralnych bezdrożach świata wskazuje wąską i stromą
ścieżkę wiodącą do zbawienia – wskazuje drogę do
Twego królestwa.
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Oby każdy, kto zagubił się w życiu, umiał zapatrzeć
się na Twój krzyż. On jest Twoim królewskim berłem
w walce ze złem.
XII. Chrystus Król umiera
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – liturgia chrześcijańskiego pogrzebu przypomina, że „choć zasmuca nas
nieunikniona konieczność śmierci”, to jednak „znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności”.
Twoja śmierć na krzyżu stała się bowiem dla każdego,
kto w Ciebie wierzy, bramą do wiecznego królestwa – do
pełni życia w zjednoczeniu z Tobą i całą Boską Trójcą.
Naucz nas tak żyć, abyśmy przyczyniając się do budowania Twojego królestwa na ziemi, mogli po śmierci dostąpić udziału w chwale zbawionych. Oni bowiem
wraz z Tobą zasiadają na tronie wiecznej chwały (por.
Ap 20, 4).
XIII. Król zdjęty z krzyża
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – ziemscy monarchowie, władcy i politycy często abdykują, porzucają
swe wysokie urzędy i funkcje, usuwają się w medialno-społeczny niebyt, także po to, by uniknąć trudu sprawowania władzy czy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Ty, jako Władca nieba i ziemi, dysponując Boską
mocą, mogłeś bez trudu uniknąć krzyża. Jednak ten znak
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pogardy dla człowieka uczyniłeś narzędziem zbawienia. Pozostałeś na krzyżu aż do chwili, kiedy wszystko
się wykonało i skłoniwszy Głowę własnowolnie oddałeś Swego ducha w ręce Ojca (por. J 19, 30).
To cenna lekcja dla nas, że na krzyżu powierzonych
sobie obowiązków trzeba trwać do końca, aż spełni się
wola Boża.
XIV. Pogrzeb Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – choć jesteś Królem
Wszechświata i Panem ludzkich serc, to jednak Twój pogrzeb nie był królewski. Przeciwnie – był bardzo skromny, bez fotoreporterów i tych tłumów, które kilka dni
wcześniej wiwatowały na Twoją cześć, gdy wjeżdżałeś
do Jerozolimy. Nie było nawet zawodowych płaczek.
Twoje ciało złożono w cudzym grobie, bo choć „lisy
mają nory i ptaki powietrzne – gniazda” (Mt 8, 20),
Ty nie miałeś miejsca, gdzie mógłbyś oprzeć swą głowę – nawet po śmierci. Ostatnią posługę oddało Ci zaledwie kilka najbliższych osób. Z najbliższych uczniów
pozostał tylko Jan.
Świat nie rozumie, czym jest Twoje królestwo, bo
ono nie jest z tego świata. Mimo to, przechodząc przez
bramę śmierci, otwarłeś je dla każdego człowieka.
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XV. Triumf Króla
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – Ty jesteś Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana, który wyszedł z grobu rankiem trzeciego dnia. Jak wschodzące słońce zatriumfowałeś żywy nad światem. Nam, pogrążonym w śmierci
grzechu, kluczem krzyża otwarłeś bramy nieśmiertelności.
Takie jest Twoje „wieczne i powszechne Królestwo”. Jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo
świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju”.
Daj nam z Tobą powstać z martwych i dostąpić chwały królestwa Bożego z Maryją, aniołami i świętymi.
Zakończenie
Panie, Jezu Chryste, Królu mój – idąc za Tobą szlakiem krzyża, lepiej rozumiemy, czym w istocie jest królestwo Boże i na czym polega Twoje królowanie. To nie
władza siły i przemocy, rygorystyczne prawo i czujni
strażnicy porządku publicznego. Lecz Twoje królestwo
rządzi się prawem miłości, która uzdalnia do ponoszenia
ofiar, aż do złożenia ofiary z samego siebie za bliźnich.
Udziel nam Twej łaski, abyśmy naśladując Ciebie,
potrafili swe siły, czas i umiejętności ofiarować w służbie królestwa Bożego.
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3. Rachunek sumienia*3
„Nawrócenie dokonuje się w życiu codziennym przez
czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie
i obronę sprawiedliwości oraz prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień,
znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1435).

„Dekalog, Kazanie na Górze i nauczanie apostolskie opisują nam drogi prowadzące do Królestwa niebieskiego. Wspierani łaską Ducha Świętego, idziemy
nimi krok za krokiem przez codzienne czyny. Wzbogaceni słowem Chrystusa, powoli przynosimy owoce w Kościele na chwałę Bożą”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1724).

Rachunek sumienia według Dekalogu
I. „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”.
Jeśli dzięki łasce Bożej świadomie przyjąłem Jezusa
Chrystusa za mojego Pana i Króla, to znaczy, że wierzę
w Niego i miłuję „z całego swego serca, z całej duszy
swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5).
A zatem Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
*3Autorzy: ks. Marek Chmielewski i Jan Łopuszański.
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Skoro wierzę i wyznaję z pomocą Ducha Świętego,
że On jest moim Panem i Królem (por. 1 Kor 12, 3),
to jakie miejsce daję Mu w swoim życiu? Czy w moim
życiu Chrystus jest na pierwszym miejscu? Czy staram
się wszystko w swym życiu porządkować według nauki
Bożej?
Czy w podejmowaniu codziennych decyzji, a zwłaszcza dokonując życiowych wyborów, uwzględniam Jego
nauczanie zawarte w nauce Kościoła? Czy przed podjęciem ważnych decyzji pytałem Boga o radę? Czy jestem
wewnętrznie gotów przyjąć wszelkie rady Boże, także te
trudne dla mnie? Czy podejmując różne zadania prosiłem
Boga o błogosławieństwo? Czy prosiłem Ducha Świętego o światło, siłę i prowadzenie? Czy prosiłem o pomoc
Maryję, Aniołów i Świętych. Czy zawierzałem Bogu swe
sprawy, czyny i całe życie?
Jaka jest moja hierarchia wartości? Na czym głównie
skupiałem swoje myśli? O czym myślałem zwłaszcza po
przebudzeniu lub w wolnych chwilach? Komu lub jakiej
sprawie poświęcałem najwięcej czasu i uwagi?
Czy zgodnie ze słowami Chrystusa Pana: „Starajcie
się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33), mogę
uczciwie powiedzieć, że sprawy Królestwa Bożego są
dla mnie najważniejsze? Czy mając wpływ na sprawy
publiczne, na stanowienie prawa, na wymiar sprawiedliwości i inne decyzje dotyczące dobra wspólnego i dobra
mych bliźnich, kierowałem się nade wszystko prawem
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Bożym? Czy w imię ugody ze światem nie złożyłem
ofiary z prawdy i sprawiedliwości, choćby w jakiejś
sprawie drobnej?
II. „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego
nadaremno”.
W codziennym pacierzu, odmawiając „Ojcze nasz…”,
mówię: „święć się Imię Twoje”.
Czy wobec tego moje czyny i słowa, które wypowiadałem, służyły chwale Bożej i przyczyniały się do
budowania królestwa Bożego pomiędzy ludźmi?
Czy wulgaryzmami, złośliwościami, plotkami, kłamstwami, obelgami, obmowami i oczernianiem nie burzyłem ładu Bożego pomiędzy ludźmi?
Jak się modliłem: czy uważnie, w skupieniu, ze świadomością, że staję przed moim Panem? Czy moja modlitwa była świadomym uwielbieniem Chrystusa Króla?
Czy moja modlitwa była gorliwa?
Czy modliłem się także spontanicznie, idąc za poruszeniem serca? A czy modlę się też wbrew tym spontanicznym poruszeniom serca lub rozproszeniom, gdy duchowy przeciwnik atakuje i męczy, a modlitwa wytrwała
staje się cierpieniem i to tym większym, im bardziej staram się być jej wierny?
Czy modliłem się aktami strzelistymi przy okazji innych czynności, gdy nie miałem czasu na odmawianie
dłuższych modlitw? Czy moją pracę i walkę duchową
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czyniłem modlitwą? Czy nie opuszczałem modlitw, do
odmawiania których się zobowiązałem?
III. „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
Przejawem królewskiej wolności dzieci Bożych jest
świętowanie niedzieli – dnia Pańskiego, który jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa.
Czym jest więc dla mnie niedziela? Czy jedynie
dniem wolnym od pracy i okazją do zasłużonego wypoczynku lub zrobienia zakupów, sprzątania, pracy na
działce lub w polu, reperowania samochodu, albo ślęczenia przed komputerem lub telewizorem? Czy nie stałem
się niewolnikiem pracy i obowiązków zawodowych?
Czy niedziela i święta nakazane są dla mnie przede
wszystkim czasem przeznaczonym dla Pana – a więc
dniem Pańskim, a tym samym czasem na wyciszenie się,
na uczestnictwo w Eucharystii, na modlitwę, na poznawanie i rozważanie nauki Bożej, sposobnością do zacieśniania więzi rodzinnych i pełnienia uczynków miłosierdzia?
Czy przez obchodzenie świąt i uroczystości maryjnych uczciłem Matkę Bożą, która jest także moją Matką
i Królową?
IV. „Czcij ojca swego i matkę swoją”.
Pan Jezus w swoim ziemskim życiu, chociaż był Bogiem w ludzkim ciele i Królem Wszechświata, jednak
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okazywał cześć i posłuszeństwo Maryi oraz Józefowi,
a także tym, którym powierzono doczesną władzę. Przestrzegał także przepisów prawa religijnego i cywilnego.
Czy ja Go w tym naśladuję?
Czy i jak okazałem szacunek moim rodzicom, osobom starszym, zasłużonym, zwłaszcza nauczycielom
i wychowawcom, osobom pełniącym służbę publiczną,
sprawującym władzę, reprezentującym Kościół czy państwo?
Czy nie okazałem im lekceważenia lub pogardy? Ile
poświęciłem im czasu i uwagi? Kiedy ostatni raz ich odwiedziłem? Czy okazałem im szacunek i miłość?
Czy nie żywiłem żalu do zmarłych rodziców, np.
o podział majątku albo błędy wychowawcze względem
mnie? Czy modliłem się o szczęśliwą wieczność dla
nich? Kiedy ostatnio zamówiłem za nich Mszę świętą?
Kiedy nawiedziłem ich grób?
Czy okazałem miłość i wdzięczność Kościołowi, który jest mistycznym Ciałem Chrystusa i duchową Matką,
rodzącą mnie do życia wiecznego? Czy strzegłem wiary
świętej we własnym sercu? Czy nie odrzucałem nauki
Kościoła, choćby w niektórych sprawach? Czy nie przyczyniłem się do upadku wiary mojego bliźniego?
Czy zawsze trzymałem z Kościołem? Czy nie okazałem nieposłuszeństwa tym, którzy zostali ustanowieni przełożonymi w Kościele? Czy nie obmawiałem, nie
oczerniałem i nie znieważałem ich? Czy nie obmawiałem i nie oczerniałem Kościoła, zwłaszcza wobec świaChrystusa Króla
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ta? Czy broniłem dobrego imienia Kościoła? Czy broniłem praw Kościoła i praw współbraci w wierze, gdy tego
wymagała sytuacja, a zwłaszcza, gdy do tego zobowiązywał mnie mój urząd?
Czy modliłem się za Kościół, za współbraci w wierze, za osoby pełniące służbę Kościołowi, a zwłaszcza
za Ojca Świętego, za biskupów i kapłanów? Czy wspierałem dzieła Kościoła, a zwłaszcza misje i pomoc biednym? Czy nie uchylałem się od uczestnictwa w dziełach
Kościoła, gdy miałem możliwość uczestniczyć w nich
i wspierać je? Czy w intencji Kościoła i jego dzieł przyjmowałem krzyże i duchowe ofiary?
Czy okazałem miłość mojej Ojczyźnie, która jest
matką rodzącą mnie do dobrego życia? Czy nie uchylałem się od wypełniania obowiązków wobec niej? Czy
poznawałem dzieje ojczyste? Czy byłem wierny Chrystusowemu duchowi dziejów Polski? Czy nie lekceważyłem i nie niszczyłem kultury ojczystej? Czy nie niszczyłem, nie grabiłem i nie wyprzedawałem za bezcen
dóbr ojczystych? Czy biorąc udział w wyborach i referendach zawsze pamiętałem, że jestem współwładcą mej
Ojczyzny i przed Bogiem odpowiadam za to, co uczyniłem z moją Ojczyzną?
Czy nie uchylałem się od służby publicznej i służby w jej obronie, gdy tylko byłem w stanie ją pełnić?
Czy ponad dobra moralne, a zwłaszcza ponad prawo
naturalne i dobro Ojczyzny, nie stawiałem dążenia do
kariery, do władzy, majątku czy sławy? Czy broniłem
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sprawiedliwości w Ojczyźnie? Czy nie brałem udziału
w działaniach wywrotowych przeciw prawu lub przeciw prawowitej władzy? Czy nie zdradziłem Ojczyzny,
a zwłaszcza czy nie pracowałem przeciw niej dla obcych? Czy nie mówiłem źle o mojej Ojczyźnie, o moim
narodzie i państwie, zwłaszcza wobec innych narodów?
Czy broniłem Ojczyznę wobec napaści i potwarzy?
Czy z powodu moich zdrad i innych nieuczciwości
nie cierpieli moi rodacy? Czy nie szkodziłem moim rodakom? Czy nie dążyłem do objęcia urzędu nie mając do
tego przygotowania? Czy nie dążyłem do postawienia
na swoim wbrew dobru wspólnemu? Czy z powodu prywaty nie wprowadzałem zamętu w życie Ojczyzny i nie
prowokowałem podziałów? Czy nie głosiłem nieprawdy
i nie fałszowałem wyników głosowań?
Czy zabiegałem o pokój w Ojczyźnie, oraz pomiędzy
moją Ojczyzną a innymi narodami? Czy nie popychałem
mych rodaków do czynienia zła? Czy nie przyczyniałem
się do napięć na tle narodowościowym i etnicznym? Czy
modliłem się za Ojczyznę i za rodaków, a zwłaszcza za
rządzących Ojczyzną? Czy modliłem się o sprawiedliwy ład w Ojczyźnie i dobre jej relacje z innymi narodami? Czy w intencji Ojczyzny ofiarowałem Bogu krzyże,
a zwłaszcza te, których zaznałem w Ojczyźnie i z rąk rodaków?
Czy byłem wierny Maryi, Królowej Polski? Czy zabiegałem, aby moja Ojczyzna w pełni należała do Jezusa
Chrystusa?
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V. „Nie zabijaj”.
W prefacji mszalnej na uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata słyszymy słowa, że Jego królowanie, to
„królestwo prawdy i życia”. Zatem troska o każdy przejaw życia, to udział w budowaniu Chrystusowego królestwa.
Czy szanowałem zdrowie i życie innych ludzi? Czy nie
zadałem komuś ran lub bólu fizycznego? Czy nie pochwalałem napaści na drugiego człowieka lub zabójstwa? Czy nie
przyłożyłem ręki do zabicia dziecka w łonie matki? Czy nie
stosowałam lub nie zalecałem stosowania środków wczesnoporonnych?
Czy nie lekceważyłem życia ludzi starych i chorych? Czy nie popierałem eutanazji? Czy nie korzystałem lub nie popierałem praktyk in vitro, które prowadzą
do nieodpowiedzialnego powoływania i niszczenia wielu istnień ludzkich? Czy nie popierałem wyjątków w powszechnej ochronie prawa człowieka do życia?
Czy nie odmówiłem pomocy człowiekowi, którego
życie lub zdrowie było zagrożone? Czy dbałem o życie,
zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich,
jak również osób powierzonych mojej opiece?
Czy nie jestem uzależniony od alkoholu, narkotyków
i innych środków psychoaktywnych, lekarstw itp.? Jakie podjąłem działania, aby wyzwolić się z nałogu? Czy
modlę się o pomoc łaski Bożej w zwycięstwie nad własną słabością i o królowania Chrystusa w moim sercu?
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Czy nie chowam w sobie gniewu i nienawiści do kogokolwiek? Czy nie pragnąłem czyjejś śmierci lub nieszczęścia? Czy świadomie nie prowokowałem bliźniego
do gniewu, nienawiści lub napaści?
Czy przez nieodpowiedzialne zachowania (na przykład podczas prowadzenia pojazdu) nie narażałem życia
i zdrowia bliźnich i swego?
Czy szanowałem Boże dzieła? Czy nie niszczyłem
przyrody powierzonej przez Stwórcę trosce ludzi? Czy
nie niszczyłem dobrych dzieł ludzkich, które nie powstałyby bez łaski Bożej? Czy nie powodowałem w ten
sposób cierpienia bliźnich? Czy pamiętałem, że natura
i kultura tworzą niezbędne każdemu człowiekowi środowisko życia i rozwoju?
VI. „Nie cudzołóż”.
Chrystus Pan mówi: „Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani
pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6, 9-10).
Czy zachowuję czystość według mojego stanu?
Jak traktowałem moje ciało: czy jako świątynię Ducha
Świętego, czy też jako źródło łatwej i szybkiej przyjemności? Czy dopuściłem się aktów zaspokojenia seksualnego niezgodnego z naturą? Czy dopuszczałem się masturbacji?
Chrystusa Króla
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Czy nie odnosiłem się z pogardą do swego ciała z powodu niezadowalającego mnie wyglądu lub kondycji?
A może – przeciwnie – zbytnio troszczyłem się o swój
wygląd, chcąc zwrócić uwagę innych na siebie? Czy zachowywałem umiar w wydawaniu pieniędzy na ubrania
czy kosmetyki?
Czy swoim wyglądem, nieodpowiednim strojem lub
zachowaniem nie byłem przyczyną grzechów nieczystych innych ludzi?
Czy i jak często dopuszczałem do siebie myśli, wyobrażenia i pragnienia pożądliwe? Jeśli tak, to kto i dlaczego jest przedmiotem tych nieczystych, wstydliwych
pragnień – takich, których nigdy nie chciałbym ujawnić? Z kim najczęściej i najchętniej dzielę się swymi radościami, przeżyciami i problemami? Jeśli żyję w małżeństwie, a nie jest to współmałżonek, to dlaczego nie
obdarzyłem go swoją uwagą i zaufaniem?
Czy pamiętam, że grzechy nieczyste często prowadzą do zniewoleń duchowych i społecznych, które utrudniają pełnienie służby Bogu i bliźnim? Czy dopuściłem
do takiego zniewolenia samego siebie? Czy nie stałem
się przyczyną takich zniewoleń innych ludzi? Czy nie
wykorzystywałem wiedzy o cudzych grzechach i zniewoleniach dla manipulowania bliźnimi?
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VII. „Nie kradnij”.
Chrystus Król przestrzega: „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne,
kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa” (Mt 15,
19). Oznacza to, że podobnie jak nieczystość, tak i kradzież jest przejawem nieuporządkowanej pożądliwości.
Czy umiem zadowalać się tym, co mam i co mi wystarcza na co dzień? Czy nie pożądam posiadania wciąż
czegoś nowego? Czy w sumieniu stawiam granice moim
pragnieniom i dążeniom? Czy nie jestem chciwy? Czy
nie zazdrościłem innym, że mają coś, czego ja nie mam?
Jakie są rozumne racje, że i ja powinienem posiadać to
samo? Czy dziękowałem codziennie Bogu za to, co mam
i co zaspokaja moje podstawowe potrzeby?
Czy w sposób umyślny nie uchylałem się od płacenia należnych opłat i podatków lub nie opóźniałem ich płacenia?
Czy troszczyłem się o dobro wspólne i strzegłem go, gdy
tylko miałem taką możliwość? Czy nie zagarnąłem cudzego mienia, a zwłaszcza rzeczy stanowiących dobro wspólne?
Czy byłem sumiennym i uczciwym pracownikiem?
Czy wypełniłem wszystko, co należało do mnie na podstawie prawa i umowy? Czy nie załatwiałem prywatnych spraw kosztem pracodawcy? Czy nie działałem
świadomie na szkodę mego pracodawcy?
Czy nie uwikłałem się w środowisko ludzi nieuczciwych, czerpiących korzyści kosztem dobra bliźnich,
a zwłaszcza kosztem dobra wspólnego? Czy nie przyjmoChrystusa Króla
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wałem łapówek, albo innych nieuczciwych korzyści? Czy
sam nie korumpowałem moich bliźnich, a zwłaszcza osób
pełniących urzędy publiczne? Czy nie ułatwiałem korupcji innym osobom? Czy nie zamykałem oczu na zło dziejące się obok mnie? Czy nie uczestniczyłem w niegodziwej zmowie przeciw moim bliźnim, a zwłaszcza przeciw
dobru wspólnemu? Czy nie pochwalałem nieuczciwości,
a zwłaszcza czy nie czyniłem tego publicznie?
VIII. „Nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu”.
Ucząc o Królestwie Bożym, Pan Jezus upomina:
„Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że
usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki
w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw
belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć
drzazgę z oka swego brata” (Łk 6, 42).
Czy nie oczerniłem bliźniego mówiąc o nim poniżającą
go nieprawdę? Czy nie plotkowałem i nie obmówiłem kogoś, niepotrzebnie powtarzając złe wieści o nim? Czy nie
znieważyłem bliźniego obelgą? Czy nie zakrywałem prawdy, do której moi bliźni mieli prawo, zwłaszcza w życiu
publicznym? Czy nie przekazywałem innym tajemnic, do
których znajomości nie mieli oni prawa? Czy nie zastępowałem prawdy półprawdami, zwłaszcza w wypowiedziach
publicznych i w celu manipulacji ludźmi? Czy nie uczestniczyłem w upowszechnianiu fałszywych informacji i nauk?
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Czy przeprosiłem tych, których skrzywdziłem swymi wypowiedziami? Czy starałem się ćwiczyć w milczeniu, aby nie krzywdzić bliźnich złym słowem? Czy
formułując i wyrażając swe poglądy dbałem, by były
one zgodne z prawdą?
Czy dołożyłem najwyższej staranności, by sprawdzić informacje o ludziach i zdarzeniach zanim przekazałem je innym? Czy powstrzymałem się od przekazania
informacji niesprawdzonych?
Czemu służyło moje zabieranie głosu: zbudowaniu i podniesieniu innych na duchu, czy wyładowaniu
swych złości, zazdrości, albo zaspokojeniu próżnej ciekawości?
Czy polemizując z innymi czyniłem to z miłością i posługując się prawdą? Czy krytykując innych,
a zwłaszcza pełniących służbę, jednocześnie modliłem
się o dary Ducha Świętego dla nich?
IX. „Nie pożądaj żony bliźniego twego”.
Chrystus, mój Pan i Zbawca zwracał się do słuchających Go: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już
się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28).
Czy patrząc na inne osoby, mężczyzn i/lub kobiety,
starałem się dostrzegać w nich „obraz i podobieństwo
Boże” (Rdz 1, 27)?
Czy dostrzegałem w nich odbicie Bożego piękna
i uwielbiałem Stwórcę? Czy swoim przykładem pomoChrystusa Króla
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głem bliskim i znajomym dorastać do życia w czystości?
A może, przeciwnie, dostrzegałem jedynie anatomiczne detale, znajdując w tym przyjemność i zaspokojenie
skrywanych żądz?
Jak dużo czasu poświęciłem na oglądanie telewizji i surfowanie w Internecie? Czego tam szukałem i co najchętniej
i/lub najdłużej oglądałem? Czy sięgałem po obrazy i treści
pornograficzne? Kiedy ostatnio?
Jak reagowałem na publiczne eksponowanie nagości
w czasopismach, witrynach sklepowych, reklamach? Jeśli wewnętrznie się z tym nie zgadzam, to czy i jak wyraziłem swój sprzeciw? Czy sprawując służbę publiczną
podjąłem walkę z propagandą nieczystości i wynaturzeń?
Jakie były moje spontaniczne wypowiedzi i żarty?
Czy nie było w nich wulgarności, ośmieszania cnoty
czystości, dwuznacznych aluzji do sfery erotycznej?
X. „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.
Św. Paweł, wierny sługa Chrystusowego Królestwa, upomina współbraci w wierze, pisząc do Rzymian:
„Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym
ciele, poddając was swoim pożądliwościom” (Rz 6, 12).
Czy dochowałem wierności nawet w rzeczach drobnych, na przykład w wykonywanej pracy, rozliczeniach
finansowych? Czy byłem punktualny i dotrzymałem danych słów?
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Czy w ustalonym terminie oddałem rzeczy pożyczone od innych? Czy szanowałem je i nie zniszczyłem?
Czy nie przywłaszczyłem cudzych pomysłów lub
praw autorskich (plagiatu)? Czy nie ściągałem z Internetu filmów, muzyki, oprogramowania i innych dóbr
kulturalnych w sposób piracki, bez wnoszenia należnej
zapłaty? Czy nie upowszechniałem ich w sposób nieuprawniony?
Czy nie marnowałem czasu innych ludzi, który jest
najcenniejszym darem, jaki Bóg nam dał i jaki możemy
innym przekazać (np. przez spóźnianie się i zmuszanie
innych do czekania na mnie, albo przez niedotrzymywanie umówionych terminów)? Czy nie zabierałem im czasu zwłaszcza z powodu zajmowania się błahymi, a nawet grzesznymi sprawami?
Czy nie zawłaszczyłem rzeczy znalezionych,
a zwłaszcza rzeczy cennych? Czy podjąłem wysiłek odnalezienia właścicieli tych rzeczy?
Rodzinny rachunek sumienia
według przykazania miłości
Ucząc o królestwie Bożym, Pan Jezus rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10, 27).
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I. Miłość do Boga
Przez ślub, złożony przed ołtarzem w obecności kapłana i wspólnoty Kościoła, jesteśmy jako małżonkowie
sakramentem – wzajemnie dla siebie i dla innych jesteśmy znakiem i uobecnieniem Boga, który jest Miłością
(1 J 4, 8. 16).
Czy o tym pamiętałem na co dzień, że w miłości mojej żony/mojego męża kocha mnie Bóg i że ta Jego miłość w nas i poprzez nas ma przybliżać Królestwo Boże?
Czy i jak często dziękowałem Bogu, który jest Miłością, za miłość mojego współmałżonka i dzieci do mnie?
Czy świętowaliśmy kolejne rocznice naszego małżeństwa, a zwłaszcza jubileusze?
Czy przy tej okazji odnawialiśmy przymierze małżeńskie, by coraz bardziej „królestwo Boże” było wśród
nas? (por. Łk 17, 21).
Czy nasze małżeństwo i rodzina są środowiskiem,
w którym uobecnia się Boże królestwo?
Czy naprawdę Chrystus króluje w naszym codziennym życiu?
Czy On jest Tym, który stanowi centrum życia naszego małżeństwa i rodziny?
II. Miłość do bliźniego
Chrystus Król opisując w przypowieści naturę swego Królestwa, powiedział: „Wszystko, co uczyniliście
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jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25, 40). Przejawem miłości bliźniego
i znakiem królestwa Bożego jest „balsam miłosierdzia”
(papież Franciszek), którym są uczynki miłosierne co
do duszy i co do ciała.
Grzeszących upominać.
Czy przez obojętność lub lekceważenie nie stałem się uczestnikiem grzechu mojego współmałżonka,
zwłaszcza jeśli chodzi o intymne pożycie? Jeśli wspólnie zgrzeszyliśmy, czy zadbaliśmy wzajemnie o to, aby
przez sakrament pokuty pojednać się z Bogiem?
Czy nie stałem się uczestnikiem grzechu dzieci,
wnuków, rodzeństwa? Czy pomogłem im wydobyć się
z tego grzechu?
Czy miałem odwagę zwrócić uwagę współmałżonkowi, dzieciom lub innym członkom rodziny na błędy,
jakie popełniają?
Nieumiejętnych pouczać.
W jaki sposób, jakimi słowami i tonacją głosu zwracałem uwagę mojemu współmałżonkowi, dzieciom
i członkom rodziny? Czy nie stosowałem nacisku lub
przymusu tam, gdzie potrzebny był rozumny argument?
Czy rozmawiałem z dziećmi i wnukami o niebezpieczeństwie grzechu? Czy podpowiadałem im co czynić,
by unikać grzechu? Czy uczyłem ich zwłaszcza modlitwy i rachunku sumienia?
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Wątpiącym dobrze radzić.
O czym w ostatnim czasie rozmawiałem z bliźnimi,
zwłaszcza bliskimi i przyjaciółmi?
Co dominowało w moich wypowiedziach: bezowocne narzekanie czy też podnosząca na duchu nadzieja?
Czy do rozmowy w poważnej sprawie starałem się dobrze przygotować, zwłaszcza przez poznanie nauki Bożej i modlitwę? Czy nie udzielałem rad lub sugestii do
złego?
Strapionych pocieszać.
Kiedy i kogo w ostatnim czasie pocieszyłem, to znaczy sprawiłem mu ulgę i radość w strapieniu?
Czy starałem się współprzeżywać ból i cierpienie
bliźniego, wspomóc go w miarę swych możliwości, czy
jedynie ograniczyłem się do wzruszenia i litości?
Czy angażuję się w pomoc na rzecz poszkodowanych w wyniku kataklizmów lub innych nieszczęść?
Krzywdy cierpliwie znosić.
Jeśli w ostatnim czasie ktoś sprawił mi przykrość,
to czy okazałem cierpliwość wobec krzywdziciela? Czy
nie wybuchnąłem gniewem? Czy staram się zapomnieć
o przykrych dla mnie słowach, gestach, czynach, nawet
jeśli były niesprawiedliwe?
Czy nie obmyślałem sposobu odwetu, zamiast starać się wyprowadzić dobro z przykrego doświadczenia?
W jaki sposób chcę to uczynić?
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Urazy chętnie darować.
Czy nie reagowałem niecierpliwością, gniewem
i obrażaniem się na przykre zachowania bliskich? Czy
sam nie sprowokowałem napięć i kłótni w rodzinie? Czy
kłótnie zakończyłem formalnym przeproszeniem?
Co uczyniłem, aby usunąć przyczyny sporów
w moim małżeństwie, z dziećmi i wnukami, z rodzeństwem? Czy nie unikałem kontaktów z bliskimi, z którymi kiedyś doszło do konfliktu?
Modlić się za żywych i umarłych.
Kiedy i za kogo spośród moich bliskich, żywych lub
zmarłych, modliłem się? Kiedy i za kogo zamówiłem
Mszę świętą? Kiedy i za kogo ofiarowałem komunię świętą? Kiedy i za kogo przyjąłem jakąś dobrowolną pokutę?
Czy chciałbym, aby za mnie za życia i po śmierci
modlono się w taki sam sposób, w jaki ja modlę się za
moich bliskich?
Głodnych nakarmić.
Czy z powodu moich zaniedbań moi bliscy nie cierpieli głodu lub innego niedostatku? Czy nie odmówiłem
posiłku głodnemu, zwłaszcza, gdy mnie o to prosił? Czy
to ja pierwszy zasiadałem do wspólnego stołu i jadłem
nie oglądając się na innych?
Czy nie kupowałem żywności bez potrzeby lub
w nadmiernych ilościach? Czy potem nie zmarnowałem
lub nie wyrzuciłem jedzenia?
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Czy wiem, jak sam bym się czuł, gdybym nie jadł od
co najmniej dwóch dni?
Spragnionych napoić.
Czy nie odmówiłem wody spragnionemu? Czy wody,
bez której nie ma życia na ziemi, używałem tyle, ile naprawdę potrzeba, bez marnotrawstwa?
Czy bez specjalnej okazji nie częstowałem bliskich
i przyjaciół alkoholem i czy nie czyniłem tego w nadmiarze, przyczyniając się do ich uzależnienia? Czy nie
podawałem alkoholu nieletnim, oraz osobom uzależnionym od alkoholu?
Nagich przyodziać.
Czy i kiedy ofiarowałem potrzebującemu ubranie?
Czy nie odmówiłem okrycia proszącemu o to?
Czy w mojej garderobie są rzeczy, których od dawna
nie używam? Po co je trzymam i co mam zamiar z nimi
zrobić? Ile rocznie wydaję na nowe ubrania, a jaki procent tej kwoty przeznaczyłem na ubogich?
Podróżnych w domu przyjąć.
Czy i kiedy bezinteresownie przyjąłem kogoś pod
swój dach? Czy gościłem bliskich i przyjaciół? Czy nie
odmówiłem dachu nad głową osobie w nagłej potrzebie?
Czy byłem dla niej uprzejmy, uczynny i opiekuńczy?
Czy sam podróżując i korzystając z gościny byłem
dla innych uprzejmy, uczynny, opiekuńczy, czy może
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zamknięty w sobie, opryskliwy i samolubny? Czy okazałem wdzięczność udzielającym mi pomocy?
Czy jadąc własnym autem zabrałem jakiegoś pasażera (z zachowaniem roztropnej ostrożności) czy wolałem
pozostać sam dla własnej wygody?
Więźniów pocieszać.
Czy choćby tylko w myślach nie wynosiłem się ponad
ludzi pozbawionych wolności w śledztwie lub na skutek
wyroku za przestępstwo? Czy pamiętałem o pouczeniu
Pańskim: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni? Czy nie
żywiłem wobec nich pogardy i nie osądzałem za los, który sami sobie zgotowali? Czy okazałem im współczucie
i pomoc, zwłaszcza w duchowym nawróceniu?
Kiedy ostatnio modliłem się za więźnia? Czy wiem,
gdzie jest najbliższy areszt lub więzienie i jak wielu ludzi tam cierpi?
Chorych nawiedzać.
Czy chorobę w mojej rodzinie lub wśród przyjaciół
traktowałem jako karę Bożą i wielki, denerwujący kłopot, czy raczej przyjmowałem ją ze spokojem i ufnością,
wiedząc, że wszystko jest w ręku Boga?
Czy pomogłem choremu? Czy troszczyłem się o potrzeby jego duszy i ciała? Jak często odwiedzałem chorych, a zwłaszcza rodziców lub osoby terminalnie chore? Czy pamiętałem, że choroba bliskiego może być
darem dla mnie, na przykład nauką właściwej perspektyChrystusa Króla
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wy rzeczy doczesnych, wezwaniem do nawrócenia, lekcją krzyża, okazją do uczynków miłosiernych? Czy nie
porzuciłem kogoś bliskiego z powodu choroby?
Umarłych pogrzebać.
Czy nie uchylałem się od uczestnictwa w pogrzebie osoby bliskiej? W czyim pogrzebie uczestniczyłem
ostatnio? Czy uczyniłem to z wewnętrznej potrzeby czy
raczej wypadało mi tam być?
Jak uczestniczyłem w tym pogrzebie? Czy byłem na
Mszy świętej w intencji zmarłego? Czy przyjąłem komunię świętą w jego intencji? Czy modliłem się za niego w czasie pogrzebu i później? Czy nie uchylałem się
od uczestnictwa w organizacji i kosztach pogrzebu, gdy
było to moim moralnym obowiązkiem? Czy i jak wsparłem osoby mi bliskie, cierpiące z powodu tej śmierci?
III. Miłość do samego siebie
Ojcowie Soboru Watykańskiego II stwierdzają, że
„człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się
w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar
z siebie samego” (Gaudium et spes, 24). Jestem więc
darem dla innych.
Czy swoją postawą i działaniem starałem się być budującym przykładem dla bliźnich, a zwłaszcza dla bliskich i przyjaciół? Czy nie zgorszyłem kogoś?
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Czy nie porzuciłem spoczywających na mnie obowiązków?
Jak odpowiedziałem na czyjąś prośbę o pomoc i zaangażowanie?
Jaka była moja odpowiedź zwłaszcza na prośbę ze
strony najbliższych: współmałżonka, dzieci, wnuków,
rodzeństwa? Czy nie odmawiałem im pomocy w trosce
o własne dobro? Czy była to odmowa usprawiedliwiona,
a nie zwykły egoizm?
Ile czasu i uwagi poświęcam swoim bliskim i przyjaciołom?
Co uczyniłem, by rozwijać swą wiedzę i umiejętności, aby w ten sposób stawać się dla innych coraz pełniejszym i cenniejszym darem?
Czy nie zmarnowałem danych mi szans rozwoju?
Czy i jaką książkę lub artykuł przeczytałem w ostatnim
miesiącu?
Czy i jak troszczę się o swoje zdrowie? Czy pamiętam, że życie i zdrowie to dary Boże, dane mi, abym służył Bogu i bliźnim?
Czy modliłem się dla siebie o dobre przygotowanie
do śmierci? Czy przygotowałem już testament?
Jak wyobrażam sobie własną śmierć i swój pogrzeb?
Czy moje życzenia odnośnie do własnego pogrzebu dotyczą jego istoty, a więc modlitwy Kościoła o moje zbawienie, czy raczej rzeczy nieistotnych, jak na przykład
oprawa muzyczna?
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Czy naprawdę chcę życia wiecznego z Bogiem twarzą w twarz? Czy chcę tam żyć wspólnie ze wszystkimi
moimi bliźnimi, a zwłaszcza z osobami mi bliskimi?
Czy starałem się tak żyć, by zasłużyć na to życie z Bogiem w królestwie niebieskim? Czy nie lekceważyłem
sprawiedliwości Bożej? Czy nie grzeszyłem zuchwale
w nadziei Miłosierdzia Bożego? Czy „grzech mój jest zawsze przed mymi oczami” (por. Ps 51, 5)? Czy rozważałem, że wstyd przed bliźnimi z powodu moich grzechów
może okazać się niczym, wobec wstydu przed Bogiem?
Czy wyobrażałem sobie spotkanie z moim Panem
i Królem, który będzie mnie sądził? Czy wobec nieuniknionego sądu Bożego nade mną liczę na jakieś swoje zasługi w życiu doczesnym czy na Miłosierdzie Boże oraz na
miłosierne wstawiennictwo mieszkańców nieba i ziemi?
Czy prawdziwie ufam Miłosierdziu Bożemu? Czy
nie wątpiłem, że to, co Bóg przygotował dla prawdziwie
miłujących Go, nieskończenie przekracza najwspanialsze wyobrażenia ludzkie?
Społeczno-narodowy rachunek sumienia
osób publicznych
według Błogosławieństw ewangelicznych
„Kazanie na Górze jest programem dla całego Kościoła. Wspólnota Nowego Przymierza urzeczywistnia
się, gdy opiera się na prawie miłości wpisanym w każde
ludzkie serce (por. Jr 31, 31-33; Hbr 10, 16-17). Ewan276
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geliczne błogosławieństwa stanowią niejako konkretyzację tego prawa, a zarazem dają gwarancję prawdziwego i trwałego szczęścia wynikającego z czystości i pokoju
serca, które są owocami pojednania z Bogiem i ludźmi”.
(św. Jan Paweł II, Warszawa, 11 VI 1999).

I. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3).
Czy pamiętałem, że cokolwiek posiadam, ma służyć
wzrastaniu do życia z Bogiem? Czy do tego, co posiadam
(zdrowie czy siła, rzeczy czy pieniądze, wykształcenie czy
umiejętności, władza czy sława), nie przywiązałem się nadmiernie? Czy nie przykładałem do tego wagi większej, niż
to w istocie jest warte? Czy nie unosiłem się pychą z powodu tego, co posiadam – przecież nie bez daru łaski Bożej?
Czy z powodu braku lub niedostatku nie buntowałem
się przeciw Bogu? Czy dotykający mnie brak lub niedostatek ofiarowałem Chrystusowi jako mój krzyż i prosiłem, by złączył go ze swoim krzyżem?
Czy to, co mam, używałem na większą chwałę Bożą,
a także dla pożytku bliźnich? Czy ofiarowałem im także
modlitwę i duchową ofiarę?
Czy pamiętałem, że od tego, co sądzą o mnie inni,
a nawet od tego, co ja sam o sobie sądzę, nieskończenie ważniejsze jest to, co Bóg sądzi o mnie? Co uczyniłem, aby Bóg miał jakąkolwiek pociechę ze mnie? Czy
starałem się być sługą choć odrobinę użytecznym? Czy
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pomagając bliźnim nie zabiegałem o nagrody doczesne?
Czy nie przedkładałem ich ponad nagrodę Bożą?
Co ja i moje środowisko uczyniłem, aby ograniczyć
nędzę i materialne ubóstwo rodaków? Co uczyniłem aby
zapobiec ubóstwu moralnemu i duchowemu? Co uczyniliśmy, aby ubogacić i bronić kulturę narodową, która
jest przecież niezbędną przestrzenią duchowego wzrostu
tak wielu naszych bliźnich? Co uczyniliśmy, aby strzec
majątek polski przed rozgrabieniem?
Jak traktowałem ludzi, którym się nie powiodło,
a zwłaszcza proszących o pomoc? Czy choćby w myślach nie wynosiłem się ponad nich z powodu mego powodzenia? Czy nie traktowałem ich pogardliwie? Czy
pamiętałem, że bez łaski Bożej sam nie posiadałbym
tego, co posiadam? Czy pamiętałem, że Bóg darmo daje
swoje dary i pragnie byśmy przy ich pomocy okazywali
sobie miłość braterską?
Jaką część swoich dochodów wielkodusznie i bez
rozgłosu (por. Mt 6, 3), przeznaczyłem na rzecz potrzebujących materialnego wsparcia, a zwłaszcza osób z mojego
najbliższego otoczenia? Czy pamiętałem, że więcej znaczy „bardziej być” aniżeli „więcej mieć”?
II. „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni” (Mt 5, 4).
Czy nie uchylałem się od udzielenia pomocy bliźniemu, gdy jej potrzebował? Czy ta pomoc była konkretna
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i czy rzeczywiście pomogła mu w rozwiązaniu jego kłopotów? Czy bliźniego w kłopotach podtrzymałem także na duchu? Czy strapionemu nie dodawałem ciężaru,
okazując mu własny smutek i strapienia? Czy dbałem
o okazanie bliźnim pogodnej twarzy?
Czy zauważając bliźniego w potrzebie rozważyłem,
czy tej jego potrzeby nie ukazuje mi Chrystus? Czy pomagając bliźniemu pamiętałem, że w ten sposób pomagam Chrystusowi i przyczyniam się do budowania Jego
królestwa na ziemi?
Co zrobiłem, przykładowo, dla ograniczenia różnych zniewoleń, a zwłaszcza plagi alkoholizmu i narkomanii, które są przyczyną wielu nieszczęść doczesnych
i wiecznych? Co zrobiłem, przykładowo, dla ludzi starych, samotnych, chorych, bezdomnych? Co zrobiłem,
przykładowo, dla ludzi doznających prześladowań? Czy
swoim działaniem nie pogorszyłem ich losu? Czy swoim zaniedbaniem nie odebrałem im szansy na ratunek,
gdy miałem możliwość udzielenia im pomocy?
III. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię” (Mt 5, 5).
Czy zabierając głos, zwłaszcza publicznie, lub podejmując działanie społeczne, nie zachowywałem się w sposób niegodny ucznia Chrystusa? Czy nie uraziłem moich bliźnich?
Czy nie okazałem komuś swego gniewu? Czy nie wywierałem na niego niegodziwej presji i nie manipulowałem nim?
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Czy w milczeniu i z poczuciem godności dziecka
Bożego znosiłem niesprawiedliwe ataki na mnie, a także
porażki i niepowodzenia w pracy lub działalności społecznej?
Czy nie milczałem, gdy powinienem był zająć jednoznaczne stanowisko, np. w obronie prawdy i sprawiedliwości, w obronie dobrego imienia Ojczyzny czy drugiego człowieka, w obronie Kościoła i jego nauki? Czy
nie było to tchórzliwe milczenie, podyktowane konformizmem albo rodzajem gry?
Czy zawsze pamiętałem, że „królować znaczy służyć” (por. Mt 20, 28; Mk 10, 45)?
Czy byłem uczciwym podwładnym, respektującym
prawo i zawarte umowy, wspierającym przełożonych,
dyskretnym, zdyscyplinowanym, punktualnym i dokładnym?
IV. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6).
Czy jako obywatel, a zwłaszcza pełniąc służbę publiczną, nie stałem się złym przykładem dla moich bliźnich? Czy
nie zgorszyłem ich, choćby lekceważeniem prawa, marnotrawstwem, kradzieżą, korupcją, nadużywaniem tego, co
wspólne i publiczne do realizacji celów prywatnych?
Czy każdemu oddałem to, co jemu należne? Czy nie
działałem przeciw dobru wspólnemu, a zwłaszcza przeciw dobru mego Państwa?
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Czy nie sprzeciwiłem się obowiązkom wynikającym
z pełnionego urzędu czy zajmowanego stanowiska?
Czy nie zaniechałem obrony sprawiedliwości? Czy
sprawiedliwie sądziłem i podejmowałem decyzje w sprawach dobra wspólnego, gdy było to moim obowiązkiem?
Czy uczciwie i sprawiedliwie wynagradzałem pracowników?
V. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
Czy nie okazałem bliźniemu braku miłosierdzia? Czy
nie ominąłem kogoś, komu powinienem był pomóc?
Czy nie gnębiłem bliźniego, a zwłaszcza słabszego
lub pozostającego w zależności ode mnie? Czy nie nadużywałem posiadanej władzy lub majątku, wiedzy lub
siły dla okazania swej wyższości i upokorzenia kogoś?
Czy nie nadużywałem stanowienia prawa, wymiaru sprawiedliwości, pełnionego urzędu, posiadanego majątku
lub siły do „odegrania się” na kimś i wywarcia zemsty?
Czy nie odrzuciłem wyrazów żalu i przeprosin bliźniego,
który szczerze przepraszał? Czy wybaczyłem mu?
Czy w dążeniu do okazania miłosierdzia innym nie
zapomniałem, że miłosierdzie wobec duszy jest ważniejsze od miłosierdzia wobec ciała? Czy w dążeniu do
okazania miłosierdzia nie zapomniałem nieroztropnie,
że wprawdzie miłosierdzie jest ponad sprawiedliwością,
ale nie ma miłosierdzia wbrew sprawiedliwości?
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VI. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
Czy nie zanieczyszczałem mego serca tym, co odwodzi od Boga, a zwłaszcza niegodziwymi pożądliwościami? Czy nie wciągnąłem kogoś w to, co odwodzi od
Boga? Czy nie odciągałem od Boga mej Ojczyzny?
Czy nie dążyłem do poznawania rzeczy z natury
fałszywych i niegodziwych? Czy nie przyjmowałem
zwłaszcza nauk sprzecznych z nauką Bożą? Czy ponad
Boga prawdziwego nie wynosiłem jakichkolwiek fałszywych „bóstw”?
Czy nie ulegałem grzechom nieczystym, a zwłaszcza tym przeciw naturze ludzkiej i czy nie sięgałem po
pornografię? Czy nie podejmowałem działań, o których
wiem, że prowadzą do powstawania nałogów?
Czy nie szukałem upodobania w brzydocie, choćby pod pozorem zainteresowania rzekomą sztuką? Czy
nie niszczyłem ładu swego otoczenia, zwłaszcza piękna
przyrody i narodowej kultury? Czy nie przyczyniałem
się do upowszechnienia złych obyczajów? Czy nie posługiwałem się wulgaryzmami lub obelgami?
Czy w myślach lub mowie nie upodlałem człowieczeństwa, będącego obrazem i podobieństwem Bożym?
Czy nie ulegałem zwłaszcza ideologii gender i wpływom środowisk l-g-b-t (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transwestytów)?
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VII. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9).
Czy moje czyny, a zwłaszcza te podejmowane w rzeczach publicznych, nie stały się zarzewiem konfliktów,
podziałów i chaosu? Czy moje dążenie do postawienia
na swoim za wszelką cenę nie stało się powodem zniszczenia ładu społecznego?
Czy nie dążyłem do postawienia na swoim wbrew
prawu Bożemu – temu objawionemu przez Boga i temu,
które rozum ludzki poznaje jako właściwe naturze człowieka i rzeczy ludzkich? Czy nie dążyłem do postawienia
na swoim wbrew postanowieniom prawowitej władzy?
Czy broniłem ładu społecznego? Czy dla obrony ładu
społecznego oraz wolności i bezpieczeństwa Ojczyzny
potrafiłem rezygnować z własnych korzyści czy ambicji?
Czy dopuściwszy się błędu lub niegodziwości, prawdziwie nawróciłem się i starałem się zadośćuczynić bliźnim i społeczności za krzywdy oraz naprawić szkody?
Czy Boga i bliźnich prosiłem o wybaczenie? Czy podjąłem pokutę za uczynione zło? Czy sam chętnie wybaczałem doznane krzywdy? Czy wziąłem odpowiedzialność
cywilną, zwłaszcza w sytuacji, gdy dopuściłem się zła
z nadużyciem praw obywatelskich i pełnionego urzędu?
Czy odnosiłem się z szacunkiem do osób, z którymi znalazłem się w sporze?
Czy modliłem się o pokój w Ojczyźnie i na świecie? Czy składałem ofiary w intencji pokoju? Czy paChrystusa Króla
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miętałem, że prawdziwy pokój nie jest możliwy wbrew
Bogu? Czy pamiętałem, że najważniejszym źródłem pokoju między ludźmi jest błogosławieństwo Boże?
VIII. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 10).
Czy nie usiłowałem „zastąpić” Boga i prawowitej
władzy doczesnej w wymierzeniu sprawiedliwości?
Czy moich bliźnich, a zwłaszcza Ojczyzny, nie popychałem do sporów z innymi narodami, do gwałtów
i wojny?
Czy współczułem z cierpiącymi, a zwłaszcza z rodakami, z cierpiącym Kościołem i z cierpiącą Ojczyzną?
Czy w obliczu cierpienia pamiętałem, że nikt nie cierpiał
bardziej niewinnie, niż Jezus Chrystus, który dobrowolnie przyjął to cierpienie za nas, grzesznych ludzi, abyśmy mieli życie?
Czy w obliczu cierpienia pamiętałem, że kto zadaje
cierpienie bliźniemu, ten sam jest ofiarą zła? Czy pragnąłem, aby mój prześladowca nawrócił się i żył kiedyś z Bogiem w niebie? Czy choćby w myślach nie żądałem dla
niego potępienia wiecznego? Czy nie złorzeczyłem prześladowcom? Czy nie pragnąłem zemsty? Czy w imię męki
Chrystusa prosiłem Boga o wybaczenie win moich prześladowców? Czy doznane z ich ręki cierpienie ofiarowałem Chrystusowi w intencji ich nawrócenia? Czy doznane
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cierpienia ofiarowałem w intencji Kościoła i Ojczyzny?
Czy dla świadectwa prawdy i sprawiedliwości, dla
miłości Boga i bliźnich, dla Chrystusowego Kościoła
i Ojczyzny, jestem gotów zrezygnować z korzyści materialnych, kariery, władzy i sławy, z intratnych stanowisk
i prestiżowych funkcji?
Czy pamiętałem, że gdyby Aniołowie mogli zazdrościć, to zazdrościli by nam komunii świętej i właśnie
cierpienia (Dzienniczek, 1804), bo ono łączy nas z krzyżem Chrystusa? Czy zatem wraz z Maryją chętnie stawałem pod krzyżem Chrystusa z miłości do Niego? Czy
wielbiłem Boga Ojca za krzyż Jego Syna i za możliwość
współcierpienia z Chrystusem?
„Modliłem się, aby powszednie dzieło ludzi żyjących
duchem błogosławieństw zaowocowało pomyślnością
wszystkich w tym kraju”.
(św. Jan Paweł II, Kraków, 17 VI 1999).

„Potrzeba tego świadectwa ludzi żyjących według
błogosławieństw. Potrzeba go także dzisiaj”.
(św. Jan Paweł II, Kraków, 18 VIII 2002).
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Obraz „Chrystus Król” w Kościele Bożego Ciała –

Obraz „Chrystus
Król”
w kościele
Bożego
gotyckiej
bazylice
rzymskokatolickiej
kanoników
regularnych
w Krakowie
Ciała – gotyckiej
bazyliki
rzymskokatolickiej
Fot. http://www.pijarzy.pl
Kanoników Regularnych
Laterańskich,
ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków. Modlitewnik czcicieli
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V. NAUCZANIE KOŚCIOŁA –
LEKTURA DUCHOWA
„W obecności Bożej, podczas spokojnego czytania
tekstu, dobrze jest zapytać, na przykład: «Panie, co
mnie mówi ten tekst? Co chcesz zmienić w moim życiu
przez to przesłanie? Co mnie denerwuje w tym tekście?
Dlaczego mnie to nie interesuje?», albo «Co mi się podoba, co mnie inspiruje w tym Słowie? Co mnie pociąga? Dlaczego mnie pociąga?»
Gdy człowiek stara się słuchać Pana, normalną rzeczą jest mieć pokusy. Jedną z nich jest po prostu czuć
się niewygodnie lub czuć się przygnębionym i zamykać
się. Inną bardzo powszechną pokusą jest zacząć myśleć
o tym, co tekst mówi innym, by uniknąć zastosowania go
do własnego życia”.

(Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we
współczesnym świecie „Evangelii gaudium”, 153).

1. Leon XIII
Encyklika Humanus genus
o masonerii (20 IV 1884)
Gdy rodzaj ludzki, stając się ofiarą nienawiści szatana, nieszczęśliwie odpadł od swego Stwórcy i Dawcy
wspaniałych darów, podzielił się wtedy na dwa obozy,
różniące się miedzy sobą i wzajemnie sobie nieprzyjaChrystusa Króla
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zne; jeden z nich bezustannie walczy w obronie prawdy
i cnoty, drugi natomiast walkę prowadzi o to, co się cnocie i prawdzie przeciwstawia. Pierwszy to Królestwo
Boże na ziemi, to jest Kościół Jezusa Chrystusa, ci
zaś, którzy chcą całym sercem do niego należeć, powinni z gotowością i poddaniem rozumu i woli służyć Bogu i Jego Jednorodzonemu Synowi. Drugi
obóz – to królestwo Szatana, pod którego władzą i panowaniem znajdują się wszyscy, co naśladując zgubny przykład swego przywódcy i pierwszych rodziców,
odmawiają posłuszeństwa wiekuistemu prawu Bożemu
i – wzgardziwszy Bogiem – pracują zapamiętale przeciw Bogu.
Dwojakie to królestwo, podobne do dwóch
państw, które wprost przeciwnymi rządząc się prawami do wprost przeciwnych zmierzają celów, dokładnie oglądał w duchu i opisał św. Augustyn i obu
idee ożywiającą zwięźle i trafnie ujął w tych słowach:
„Dwa państwa powołały do istnienia dwie miłości, mianowicie ziemskie – miłość własna, posunięta aż do
wzgardzenia Bogiem, państwo zaś Boże – miłość Boga
posunięta aż do wzgardzenia sobą” (De civitate Dei, 1,
14, 17). Różnymi rodzajami tak oręża, jak walki przez
wszystkie wieki ścierało się jedno z drugim, chociaż nie
zawsze z tym samym napięciem i z tą samą gwałtownością.
W czasach zaś obecnych zdaje się, że ci wszyscy,
którzy są po stronie zła, łączą siły i sprzysięgają się do
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najzaciętszej walki, a to za sprawą i przy współdziałaniu szeroko rozpowszechnionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia tzw. masonów. Wcale już bowiem
nie ukrywając swych zamiarów, zuchwale zachęcają
się oni do walki przeciw majestatowi Bożemu, całkiem
otwarcie godzą na zgubę Kościoła, a to w tym celu, by
ludy chrześcijańskie, jeśliby to było możliwe, ograbić
do szczętu z tych wszystkich dóbr, które nam wysłużył
nasz Zbawca, Jezus Chrystus.
Ubolewając nad tymi nieszczęściami i powodowani miłością, musimy nieraz wołać do Boga: „Oto burzą
się Twoi wrogowie i nienawidzący Cię podnoszą głowę. Przeciw ludowi Twojemu spiskują i zmawiają się
przeciw tym, których Ty strzeżesz. «Pójdźcie» – mówią – «i wytraćmy ich»” (por. Ps 82, 2-4).
Wśród tak bliskich zagrożeń, wśród tak zuchwałych i uporczywych napaści na chrześcijaństwo jest
naszą powinnością odsłonić niebezpieczeństwo,
wskazać nieprzyjaciół i z całą mocą stawić opór ich
zamiarom oraz podstępom, aby wieczną śmiercią nie
ginęli ci, których zbawienie nam jest poruczone, aby
królestwo Jezusa Chrystusa naszej pieczy powierzone nie tylko trwało i pozostało nienaruszone, lecz aby
wciąż wzrastając rozszerzało się po całym świecie
(Wstęp).
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Encyklika Annum sacrum
o poświęceniu się ludzi
Najświętszemu Sercu Jezusa (25 V 1899)
Indywidualne poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa „będzie najpełniejszym i najlepszym wyrazem hołdu, który się należy w zupełności Jezusowi
Chrystusowi jako najwyższemu Władcy i Panu. Władza
Jego bowiem rozciąga się nie tylko na narody katolickie czy na tych, którzy ochrzczeni w należyty sposób,
należą prawnie do Kościoła, chociażby na skutek błędu
i niezgody żyli z dala od prawdy i miłości. Dotyczy ona
także tych wszystkich, którzy jeszcze nic nie wiedzą
o wierze chrześcijańskiej. Tak więc we władaniu Jezusa pozostaje cały rodzaj ludzki. I słusznie. Ten bowiem,
który jest Jednorodzonym Synem Boga Ojca i posiada
jedną z Nim naturę, będąc „odblaskiem chwały i odbiciem istoty Jego” (Hbr 1, 3), z konieczności musi też
mieć wszystko inne wspólne z Ojcem, a więc i najwyższą władzę nad całą rzeczywistością stworzoną. Dlatego
to Syn Boży mówi o sobie przez usta proroka: „Ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem, górą
świętą jego, bym głosił przykazania jego. Pan rzekł do
mnie: Tyś jest Synem moim, jam Ciebie dziś zrodził.
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w Twe dziedzictwo,
a w posiadłość Twą krańce ziemi” (Ps 2, 6-8). Słowami tymi stwierdza On, że otrzymał od Boga władzę
zarówno nad całym Kościołem, który symbolizuje
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góra Syjon, jak i nad resztą świata, dokądkolwiek
sięgają jego granice. Podstawy owej władzy wskazują
dość wyraźnie słowa: „Tyś jest Synem moim”. Przez to
bowiem, że Chrystus jest Synem Króla wszechrzeczy, jest równocześnie dziedzicem całej Jego potęgi,
co wyrażają znowu słowa: „dam Ci narody w Twe dziedzictwo”. Tymi samymi wyrażeniami posługuje się św.
Paweł Apostoł, gdy mówi: „…ustanowił Go dziedzicem
wszelkich rzeczy” (Hbr 1, 2).
Szczególnie jednak należy wziąć pod uwagę to, co
o swojej władzy powiedział sam Jezus Chrystus własnymi ustami, a więc nie za pośrednictwem apostołów
czy proroków. Zapytany mianowicie przez rzymskiego namiestnika; „A więc jesteś królem?”, odpowiedział
bez wahania: „Ty mówisz, że Ja jestem królem” (J 18,
37). Wielkość swojej potęgi i nieskończoność swego
królestwa potwierdza jasno w słowach skierowanych
do apostołów: „Dana mi jest wszelka władza na niebie
i na ziemi” (Mt 28, 18). Jeżeli więc Chrystusowi została dana wszelka władza, z tego niedwuznacznie
wynika, że Jego panowanie musi być najwyższe, absolutne, od nikogo niezależne i z niczym nie porównywalne. Ponieważ władza ta została Mu dana na niebie i na ziemi, niebo i ziemia winny Mu być posłuszne.
Chrystus Pan wprowadził rzeczywiście w czyn te swoje szczególne uprawnienia, gdy wydał apostołom nakaz
szerzenia Jego nauki, łączenia ludzi w jedno ciało Kościoła poprzez chrzest święty, nakładania na nich praw,
Chrystusa Króla

291

których nie wolno odrzucać bez narażenia się na utratę
wiecznego zbawienia.
Ale to nie wszystko. Chrystus jest władcą nie tylko
na mocy praw wynikających z natury rzeczy jako Jednorodzony Syn Boga. On również te prawa do władania
nabył przez to, że wyrwał nas „spod władzy ciemności”
(Kol 1, 13) i „wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 6). W ten sposób „ludem nabytym” (1 P
2, 9) dla Niego są nie tylko katolicy i ci wszyscy, którzy przyjęli chrzest, lecz każdy poszczególny człowiek
i cała społeczność ludzka. Trafnie w tej materii wyraża się św. Augustyn: „Pytacie, co kupił? Patrzcie, jaką
cenę zapłacił, a zrozumiecie, co kupił. Zapłatą jest krew
Chrystusa. Cóż ma tak wielką cenę, że takiej wymaga
zapłaty? Cóż, jeśli nie świat cały, jeśli nie wszystkie narody? Tym co zapłacił, miał prawo nabyć wszystko”
(Tract. 120 In Ioan.).
Św. Tomasz również podaje racje, dla których nieochrzczeni podlegają władzy i panowaniu Jezusa
Chrystusa. Mówiąc mianowicie o Jego władzy sędziowskiej pyta, czy rozciąga się ona na wszystkich ludzi i odpowiada twierdząco, uzasadniając to tym, „że
władza sędziowska wynika z królewskich uprawnień
Chrystusa”. Stąd wyciąga wniosek, że „Chrystusowi
wszystko jest podległe z tytułu władzy, jaką posiada,
chociaż władzy tej nie sprawuje jeszcze faktycznie nad
wszystkimi, których ona dotyczy” (Summa theol., III,
q. 59, a. 4 ad 2.). Władzę zaś swoją i panowanie nad
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ludźmi wykonuje Chrystus Pan poprzez prawdę,
sprawiedliwość, szczególnie zaś miłość.
Do dwóch tytułów tej władzy pozwala nam On
w swojej łaskawości dodać jeszcze trzeci, jeśli tego
pragniemy, a mianowicie dobrowolne poświęcenie się
Jemu. Jest rzeczą oczywistą, że Chrystus Pan, Bóg
i Zbawiciel posiada wszystkie rzeczy w doskonałej pełni. My zaś jesteśmy tak biedni i ubodzy, że nie możemy
Mu zgoła nic zaofiarować. Dobroć Jego wszakże i miłość jest tak wielka, że nie wzbrania się On przyjąć od
nas tego, co faktycznie do Niego należy, a co my Mu
dajemy, jakby to było nasze. Co więcej, nie tylko nie
wzbrania się przyjąć, ale wręcz żąda i prosi: „Synu, daj
mi serce swoje” (Prz 23, 26). Możemy Mu zatem sprawić przyjemność ofiarą z naszej woli i poruszeń serca. Poświęcając Mu się bowiem, nie tylko uznajemy
i przyjmujemy chętnie Jego panowanie, lecz wykazujemy również, że gdyby dar, który Mu dajemy, należał do
nas, z największą ochotą ofiarowalibyśmy go Jemu. Aktem tym wyrażamy równocześnie prośbę, by nie wzbraniał się przyjąć od nas rzeczy, która w istocie jest Jego
własnością. Taka jest doniosłość sprawy, o której mówimy i takie jest nasze o niej zdanie.
Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemnienia się również miłością. Dlatego
jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie
się temu Najświętszemu Sercu. Poświęcenie zaś taChrystusa Króla
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kie nie jest niczym innym, jak oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wszelki objaw czci, hołdu
i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa” (nr 2).
Encyklika Libertas
o wolności człowieka (20 VI 1888)
[…] możność grzeszenia nie jest wolnością, ale
niewolą. […] pisze [św. Tomasz z Akwinu] o słowach
Chrystusa Pana: „Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34): „Każda rzecz jest tym, czym
jej z natury być wypada. Kiedy zatem wolę porusza
coś z zewnątrz, nie działa już według siebie, ale wedle parcia cudzego, a to jest niewolniczym. Człowiek
zaś z natury swej jest rozumnym. Kiedy porusza się według rozumu, porusza się własnym ruchem i według siebie działa i to jest wolnością. Kiedy zaś grzeszy, działa
obok rozumu, a wtenczas porusza nim jakby coś innego, wiążą go cudze względy. Stąd kto popełnia grzech,
jest niewolnikiem grzechu”.
[…] Skoro taki jest stan wolności w człowieku, należało wzmocnić ją stosownymi obronami i pomocami,
które by kierowały ku dobremu wszystkie jej poruszenia i odciągały od złego. Inaczej wolność woli szkodziłaby człowiekowi. Najpierw zatem potrzebne było prawo, czyli norma, co czynić, a czego wypada zaniechać.
Nie mogą posiadać jej zwierzęta, które działają z ko294
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nieczności i cokolwiek robią, robią to z popędu natury
i nie mogą inaczej kierować się w działaniu. Lecz ci, co
korzystają z wolności, mogą działać i nie działać, działać tak lub inaczej. To, co chcą, dopiero wtedy wybierają, kiedy poprzedziło je to, co nazwaliśmy sądem rozumu. Sąd ten z natury stanowi o tym, co jest uczciwym,
a co podłym, o tym, co jest dobrym i co istotnie wypada
czynić, a co złym i co omijać należy. Rozum bowiem
wskazuje woli, ku czemu ma się skłaniać, a od czego
stronić, aby człowiek mógł zdążać do swego najwyższego celu, do którego wszystkie czynności zmierzać
powinny. Właśnie to postanowienie rozumu nazywa się
prawem.
Stąd pierwszej przyczyny, z powodu której prawo
jest dla człowieka nieodzowne, szukać należy w samej
jego wolnej woli, jakby w korzeniu, aby nasze chcenia nie mijały się ze zdrowym rozumem. Nic nie może
być bardziej przewrotnym i niedorzecznym, jak mówić
lub myśleć, że człowiek nie powinien znać prawa dlatego, że jest wolny. Gdyby tak było, to należałoby też
utrzymywać, że wolność koniecznie wymaga tego, by
nie pozostawała w związku z rozumem. Tymczasem
przeciwnie, dlatego należy ulegać prawu, gdyż jest się
wolnym. Prawo jest zatem przewodnikiem w działaniu,
które nagrodami i karami zachęca do czynienia dobra,
a odstrasza od grzeszenia.
Na czele wszystkich stoi prawo naturalne, które wyryte jest w sercach pojedynczych ludzi, jest ono bowiem
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rozumem człowieka, nakazującym dobrze czynić, a zakazującym grzeszyć. Ten zaś przepis ludzkiego rozumu
dlatego ma znaczenie prawa, że jest głosem i tłumaczem
rozumu wyższego, któremu umysł i wolność nasza podlegać powinny. Siła bowiem prawa […] opiera się jedynie na powadze, to jest na prawdziwej władzy stanowienia obowiązków i określania praw, oraz na otaczaniu
nakazów sankcją nagród i kar. To wszystko oczywiście
nie mogłoby być w człowieku, gdyby sam sobie jako
prawodawca najwyższy nadawał regułę swych czynów.
Prawo natury jest zatem samym prawem wiecznym,
wszczepionym istotom rozumnym i nakłaniającym je
do należytego czynu i celu. Tym samym jest rozumem
wiecznym Stwórcy i Boga, całym światem rządzącego.
Do tej reguły działania, do wędzideł dla grzechu,
dobrotliwość Boża dodała szczególne wsparcia, odpowiednie, by wolę człowieka umacniać i kierować. Spośród nich pierwsze […] zajmuje moc łaski Bożej, która
umysł oświeca, a wolę, wzmocnioną zbawienną wytrwałością, zawsze pobudza do moralnego dobra, czyni
posługiwanie się wrodzoną wolnością sprawniejszym
i bezpieczniejszym. […] wpływ łaski Bożej przyjaznym
jest człowiekowi i zgodnym z naturalną skłonnością, bo
pochodzi od samego Twórcy naszej duszy i woli, a On
porusza przecież wszystkie rzeczy zgodnie z ich naturą” (nr 6-8).
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2. Pius XI
Encyklika Ubi arcano Dei
o pokoju (23 XII 1922)
[…] pokój w prawdziwym znaczeniu tego słowa,
pokój Chrystusowy, tak bardzo upragniony, żadną miarą zapanować nie może, jeśli nauki Chrystusowe, Jego
przykazania i przykłady nie będą przez wszystkich
przestrzegane tak w życiu publicznym jak i prywatnym; wtedy to po uregulowaniu społeczności ludzkiej
Kościół będzie mógł spełnić swoje zadanie, zlecone mu
przez Boga i stać będzie na straży prawa Bożego tak
względem jednostek, jak względem państw.
Na tym właśnie polega Królestwo Chrystusowe. Jezus
Chrystus bowiem króluje w umysłach jednostek przez
swoją naukę, króluje w duszach przez miłość, króluje
w całym życiu człowieka, przestrzegającego Jego prawa i naśladującego Jego przykład; Chrystus Pan króluje w rodzinie, gdy oparta na sakramencie małżeństwa istnieje jako rzecz święta i nierozerwalna, w której
władza rodzicielska wskazuje na ojcostwo Boże, biorąc od
Boga początek i nazwę (por. Ef 3, 15), w której dzieci wzorują się na posłuszeństwie Dziecięcia Jezusa, cały sposób
życia tchnie świętością Rodziny Nazaretańskiej. Chrystus
Pan króluje w końcu w społeczności państwowej, gdy
najwyższą cześć oddaje się Bogu a z Boga wyprowadza się pochodzenie władzy i wszystkie jej prawa, ażeChrystusa Króla
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by tym samym nie było nadużycia ze strony rządzących ani braku rozumnego posłuszeństwa ze strony
poddanych i aby Kościół cieszył się tym stanowiskiem,
jakie mu sam Zbawiciel wyznaczył, to jest był uznany
jako organizacja niezależna, jako nauczyciel i przewodnik
państw, i narodów, nie w tym znaczeniu, jakoby miał władzę państwową zmniejszać – albowiem państwa posiadają w swoim porządku pełność władzy – ale na to, aby je
udoskonalić podobnie jak łaska udoskonala naturę ludzką.
W ten sposób staną się państwa dla ludzi walną pomocą
w osiągnięciu najwyższego celu, którym jest szczęśliwość
wieczna, a równocześnie dadzą trwałą podstawę dla pomyślności doczesnej.
Z tego wszystkiego wynika, że nie ma pokoju
Chrystusowego poza Królestwem Chrystusowym
i stąd nie możemy skuteczniej pracować nad utwierdzeniem pokoju Chrystusowego, jak właśnie wznawiając
Królestwo Chrystusowe.
Encyklika Quas primas
o ustanowieniu święta naszego Pana
Jezusa Chrystusa Króla (11 XII 1925)
Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie!
1. Odstępstwo i nawrócenie. W pierwszej encyklice,
wydanej na początku Naszego Pontyfikatu, do wszyst298

Modlitewnik czcicieli

kich biskupów, kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie
wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła nie tylko
dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo
z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego
i publicznego; lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje
pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego. Przeto wezwaliśmy,
by pokoju Chrystusowego szukano w królestwie
Chrystusowym i zapowiedzieliśmy, iż to zamierzamy uczynić, o ile to nam będzie dane: a mianowicie,
iż w królestwie Chrystusa nie można, naszym zdaniem,
przyczynić się skuteczniej do przywrócenia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana Naszego. I zaiste jaśniejszą nadzieję lepszych czasów obudził
w nas czy to dopiero powstały, czy też silniej rozbudzony, ów prąd wśród ludów ku Chrystusowi i Kościołowi Jego, w którym jedyne zbawienie: stąd też można
było dostrzec, iż wielu z tych, co wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali się jak gdyby wygnańcami
z Jego królestwa, przygotowują się spiesznie i dojrzewają, by wrócić do obowiązków posłuszeństwa.
2. Rok Święty zwiastunem święta Chrystusa-Króla.
A czyż to, co w ubiegłym Roku Świętym działo się i doChrystusa Króla
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konało, a co zaprawdę godne jest trwałego wspomnienia i upamiętnienia, nie przyniosło bardzo wiele czci
i chwały Założycielowi Kościoła, Panu i Najwyższemu
Królowi?
3. Wszak publiczna wystawa misyjna, jakże głęboko poruszyła umysły i serca ludzkie, dając z jednej strony poznać dzieła, jakie wciąż podejmuje Kościół dla
rozszerzania się codziennie coraz to bardziej królestwa
Oblubieńca na wszystkie ziemie i nawet na najodleglejsze wyspy oceanu; z drugiej strony dała poznać wielką
liczbę krain, pozyskaną dla wiary katolickiej z ogromnym mozołem, nawet krwią przez dzielnych i niezwyciężonych misjonarzy – a wreszcie pokazała wystawa,
ile jeszcze zostaje rozległych przestrzeni, które trzeba
pozyskać dla zbawienia i łaskawego władztwa Naszego Króla.
Następnie ci wszyscy, którzy w ciągu roku jubileuszowego przybyli zewsząd do Rzymu pod przewodnictwem biskupów i kapłanów, czyż nie ten cel mieli
na oku, aby oczyścić należycie swe dusze i przed grobem Apostołów i wobec nas wyznać, że są i pozostaną
w Królestwie Chrystusowym?
4. A i samo królestwo Zbawcy Naszego zdało się jakimś nowym zabłysnąć światłem wówczas, kiedy sześcioro wyznawców i dziewic, po stwierdzeniu ich heroicznych cnót policzyliśmy w poczet świętych. O jakże
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radowało się serce nasze, ileż pociechy doznaliśmy, kiedy we wspaniałej Bazylice Świętego Piotra, po ogłoszeniu dekretu uroczystego, niezliczone rzesze wiernych,
wśród hymnu dziękczynnego śpiewały: Tu Rex gloriae,
Christe – Tyś Królem chwały, Chryste!
Albowiem, podczas gdy wzniecone żagwie nienawiści i wewnętrzne prądy pędzą do upadku i zguby ludzi i państwa oddalone od Boga – Kościół Boży, hojnie
udzielając pokarmu ludziom do życia duchowego, rodzi
i wychowuje coraz to nowe zastępy świętych mężów
i niewiast, a Chrystus, tych którzy w królestwie doczesnym byli Mu wiernymi i posłusznymi poddanymi, bezustannie powołuje do wiekuistej szczęśliwości w królestwie niebieskim.
5. Poza tym w roku jubileuszowym przypadła tysiąc
sześćsetna rocznica Soboru Nicejskiego, które to zdarzenie dziejowe, tym chętniej poleciliśmy uroczyście obchodzić i sami o nim w Watykańskiej Bazylice wspomnieliśmy ponieważ Sobór ten określił i jako dogmat wiary
katolickiej podał, że Jednorodzony Syn jest współistotny
z Ojcem – a zarazem włączając do Symbolu czyli składu wiary, słowa: „którego królestwu nie będzie końca”,
stwierdził królewską godność Chrystusa.
6. Ponieważ więc Rok ten święty nie jedną nastręczył
nam sposobność do wyjaśnienia królestwa Chrystusowego – zdaniem naszym – uczynimy rzecz szczególChrystusa Króla
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nie odpowiadającą naszemu apostolskiemu urzędowi,
jeżeli przychylimy się do próśb bardzo wielu spośród
kardynałów, biskupów i wiernych, zanoszonych do nas
pojedynczo i zbiorowo, i ten właśnie rok jubileuszowy zakończymy zaprowadzeniem w liturgii kościelnej
osobnego święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla.
Sprawa zaś tego święta taką sprawia nam radość, iż pragniemy o niej do was, czcigodni bracia nieco pomówić;
a następnie waszą to już będzie rzeczą, to co powiemy
o czci Chrystusa Króla, wyłożyć przystępnie ludowi
w tym duchu, aby ta doroczna uroczystość przyniosła
im jak najobfitsze korzyści w przyszłości.
7. Nauka o królowaniu Chrystusa. Od dawna już
powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego
stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie
stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus
króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że On sam jest prawdą,
a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją
przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli
ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola
ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do
najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus
tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę,
iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie
uznajemy Chrystusa jako Króla serc, dla Jego „prze302
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wyższającej naukę miłości” (Ef 3, 19) i dla łagodności
i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz, jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy,
iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla, należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku
można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć
i królestwo” (Dn 7, 14); Chrystus bowiem, jako Słowo
Boga, będąc współistotnym Ojcu wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone
władztwo nad wszystkim stworzeniem.
8. Chrystus jako Król w Piśmie Świętym. Czyż nie
czytamy w wielu miejscach Pisma Świętego, iż Chrystus
jest królem? On to bowiem nazwany jest Panem, który
z Jakuba będzie (Lb 24, 19), który od Ojca postanowiony jest Królem nad Syjonem, górą świętą Jego i otrzyma
narody, dziedzictwo swoje i w posiadłość swoją krańce
ziemi (por. Ps 2, 6-8) – pieśń zaś weselna, w której pod
figurą i podobieństwem najbogatszego i najpotężniejszego monarchy, przedstawiano przyszłego prawdziwego
Króla Izraela, te słowa zawiera: „Stolica Twoja, Boże, na
wieki wieków; laska prawości, laska Twego królestwa”
(Ps 45, 7). Pomijając wiele tego rodzaju powiedzeń na innym znów miejscu, jakby dla jaśniejszego uwypuklenia
rysów Chrystusa, przepowiedziano, iż królestwo Jego, nie
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będzie miało granic i obfitować będzie w dary sprawiedliwości i pokoju: „Wzejdzie za dni Jego sprawiedliwość
i obfitość pokoju… I będzie panował od morza aż do morza i od rzeki aż do krajów okręgu ziemi” (Ps 72, 7-8).
9. Tu dodajmy jeszcze liczne proroctwa, a przede
wszystkim owo najbardziej znane Izajasza: „Maluczki…
narodził się nam i Syn jest nam dany i stało się panowanie na ramieniu Jego i nazwą imię Jego: Przedziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Przyszłego Wieku, Książe Pokoju. Rozmnożone będzie państwo Jego, a pokoju
nie będzie końca: na stolicy Dawidowej i na królestwie
Jego siedzieć będzie, aby je utwierdził i umocnił: w sądzie i sprawiedliwości, odtąd i aż na wieki” (Iz 9, 5-6).
Podobnie jak Izajasz także i inni prorocy przepowiadają: Jeremiasz, przepowiadający „nasienie sprawiedliwe”, mające powstać z rodu Dawida; a potomek
ów Dawida „będzie królował” jako „król i mądrym
będzie i będzie czynił sąd na ziemi” (Jr 23, 5), a dalej przepowiednia Daniela o ustanowieniu przez Króla
niebios królestwa „które się na wieki nie rozproszy…
stać będzie na wieki” (Dn 2, 44) i nieco dalej dodaje:
„Patrzyłem tedy w widzeniu nocnym, a oto z obłokami niebieskimi jako Syn Człowieczy przychodził i aż
do Przedwiecznego przyszedł i stawili Go przed oblicze
Jego. I dał Mu władzę i cześć i królestwo i wszystkie narody, pokolenia i języki służyć Mu będą; władza Jego,
władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo
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Jego, które się nie skazi” (Dn 7, 13-14). Owo zaś proroctwo Zachariaszowe o królu łagodnym, który „wsiadający na oślicę i na źrebię, syna oślicy” miał wejść
do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków rzesz, jako
„Sprawiedliwy i Zbawiciel” (Za 9, 9) – czyż Ewangeliści święci nie uznali i nie potwierdzili, iż się to spełniło?
10. A zresztą ta sama nauka o Chrystusie-Królu,
której z lekka dotknęliśmy na podstawie ksiąg Starego
Testamentu, bynajmniej nie zanika na kartach Nowego Testamentu, lecz przeciwnie, znajduje tam wspaniałe i pełne blasku potwierdzenie. Wypada tu wspomnieć
tylko poselstwo Archanioła, który poucza Dziewicę, iż
porodzi Syna, któremu da Pan Bóg stolicę Dawida ojca
Jego i który będzie królował w domu Jakubowym na
wieki, a królestwu Jego nie będzie końca (Łk l, 32-33).
11. Sam Chrystus świadczy o swoim panowaniu:
czy to bowiem w ostatnim kazaniu do ludu, przedstawiając nagrody i kary, które spotkają sprawiedliwych
i winnych, czy też dając odpowiedź na publiczne zapytanie namiestnika rzymskiego, czy jest królem, czy
także, gdy po zmartwychwstaniu powierza Apostołom
urząd nauczania i chrzczenia wszystkich narodów, korzystając z nadarzającej się sposobności sam się nazwał
Królem (Mt 25, 31-40) i jawnie stwierdził, iż jest Królem (J 18, 37) i uroczyście oświadczył, iż dana Mu jest
wszystka władza na niebie i na ziemi (Mt 28, 18): a słoChrystusa Króla
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wa te cóż innego oznaczają, jak nie wielkość Jego potęgi i nieskończoność królestwa?
Zatem, cóż dziwnego, jeżeli ten, którego Jan nazywa
księciem królów ziemi (Ap l, 5), skoro ukazał się temu
Apostołowi w widzeniu rzeczy przyszłych, „ma na szacie i biodrze swoim napisane: Król nad królami i Pan
nad panami” (Ap 19, 16). Oto bowiem Ojciec „postanowił Chrystusa dziedzicem wszystkiego” (Hbr l, 2); a ma
królować, ażeby przy końcu świata położyć wszystkich
nieprzyjaciół pod nogi Boga i Ojca (1 Kor 15, 25).
12. Chrystus jako Król w liturgii. Wskutek tej wspólnej nauki ksiąg świętych musiało zaiste wyniknąć, żeby
Kościół katolicki, to królestwo Chrystusa na ziemi, mające się rozszerzyć na wszystkich ludzi i na wszystkie
krainy, uwielbił sprawcę swego i założyciela, pomnażając oznaki swej czci w dorocznym cyklu świętej liturgii,
jako Króla i Pana i Króla królów. Zaiste Kościół tych
oznak czci, wyrażających jedną i tę samą myśl, choć
w pięknej różnorodności, używał tak w starej psalmodii
i starożytnych księgach liturgicznych, jak i dziś używa
w codziennie zanoszonych modłach publicznych przed
Boży majestat i przy sprawowaniu niepokalanej ofiary;
w tym zaś nieustannym wysławianiu Chrystusa-Króla,
łatwo można zauważyć prześliczną harmonię między
naszymi, a wschodnimi obrzędami, tak, że tym razem
sprawdza się powiedzenie: modlitwa Kościoła jest prawidłem wiary.
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13. Fundamenty królewskiej godności Chrystusa. Na
czym zaś polega ta godność i władza Pana Naszego, trafnie określa Cyryl Aleksandryjski: „Dzierży On, jednym
słowem, panowanie nad wszystkim stworzeniem, nie
siłą wymuszone, ani od nikogo z zewnątrz, ale na mocy
swej istoty i natury” (In Luc. 10); znaczy to, że władza
Jego opiera się na tym przedziwnym zjednoczeniu, które zwiemy hipostatycznym. Stąd wniosek, że Chrystusowi należy się uwielbienie od ludzi i od aniołów, nie tylko jako Bogu, lecz zarazem aniołowie i ludzie mają być
posłuszni i ulegli Jego władzy, jako Człowieka, mianowicie, iż na mocy samego zjednoczenia hipostatycznego
Chrystus panuje nad całym stworzeniem.
Zatem cóż może być dla nas piękniejszego lub milszego do pomyślenia jak to, że Chrystus panuje nad
nami nie tylko z prawa natury, lecz także i z prawa,
które Sobie nabył, mianowicie przez dzieło odkupienia? Oby wszyscy ludzie, zapominający o tym, rozważyli to, jak drogo kosztowaliśmy Zbawcę naszego: „nie
skazitelnym złotem albo srebrem jesteście wykupieni…
ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego Chrystusa (1 P l, 18-19). Nie należymy już do
siebie, skoro Chrystus „zapłatą wielką” (1 Kor 6, 20)
nas kupił; same nawet ciała nasze „są członkami Chrystusowymi” (1 Kor 6, 15).
14. Trojaka władza panowania Chrystusa. Aby zaś
teraz określić pokrótce moc i istotę tego panowania,
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wystarczy wspomnieć, że obejmuje ono trojaką władzę,
bez której nie można pojąć panowania. Dowodzą tego
aż nadto świadectwa zaczerpnięte i podane z Pisma
Świętego o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela i należy wierzyć jako w dogmat, iż Jezus Chrystus
dany jest ludziom jako Odkupiciel, aby weń wierzyli, a równocześnie jako prawodawca, aby Go słuchali.
Ewangelie zaś opowiadają o Nim, nie tyle, że ustanowił prawa, ile przedstawiają Go, jako ustanawiającego
prawo: którzykolwiek zaś zachowują Jego przykazania, o tych mówi Boski Mistrz w różnych okolicznościach i w różnych wyrażeniach, iż dadzą oni dowód
swej ku Niemu miłości i w tej miłości wytrwają (J 14,
15; 15, 10). O władzy zaś sędziowskiej, którą otrzymał
od Ojca, Sam oznajmił Żydom, kiedy ci oskarżali Go
o naruszenie spoczynku szabatu przez cudowne uzdrowienie człowieka chorego: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi,
lecz wszystek sąd oddał Synowi” (J 5, 22). W tym zaś,
jako rzecz nieodłączną od sądu zawiera się także i to,
by jako sędzia miał prawo nagradzać i karać ludzi jeszcze za ich życia. Chrystusowi ponadto należy przyznać
władzę, zwaną wykonawczą, ponieważ wszyscy powinni słuchać Jego rozkazów i to pod groźbą kar, jakich
uparci nie mogą ujść.
15. Królestwo Chrystusa jest głównie duchowe. Że
jednak królestwo to jest głównie duchowe i do duchowych rzeczy się odnosi, tego bardzo jasno dowodzą
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tak słowa Pisma Świętego, wyżej przytoczone, jak i sam
Chrystus Pan potwierdza to swoim sposobem postępowania. Albowiem przy wielu sposobnościach, ilekroć
Żydzi, a nawet sami Apostołowie błędnie mniemali, iż
Mesjasz wywalczy ludowi wolność i przywróci królestwo izraelskie, On zbijał ich czcze mniemania i odbierał im nadzieję; gdy otaczająca i podziwiająca Go rzesza,
miała obwołać Go królem, uszedł i ukrył się i tak uchylił
się od tytułu i godności; a wobec namiestnika rzymskiego oświadczył, iż królestwo Jego nie jest z tego świata.
A królestwo to, jak je przedstawiają Ewangelie,
jest tego rodzaju, iż chcący weń wejść, przygotowują się przez pokutę, nie mogą zaś inaczej wejść, jak
przez wiarę i chrzest, który choć jest zewnętrznym obrzędem, jednak oznacza i sprawia wewnętrzne odrodzenie: to królestwo przeciwstawia się jedynie królestwu
szatana i mocom ciemności, a od swych zwolenników
wymaga nie tylko, aby oderwali się od bogactw i rzeczy
ziemskich i wyżej cenili nad nie skromność obyczajów
i łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, lecz także, aby się
zaparli samych siebie i nieśli swój krzyż.
16. Ponieważ zaś Chrystus, jako Odkupiciel, krwią
swoją nabył Kościół, a jako Kapłan, złożył z Siebie
ofiarę za grzechy i ustawicznie ją składa – któż nie widzi, iż królewska Jego władza ma charakter obu tych
urzędów i w nich uczestniczy?
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17. Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał
Chrystusowi Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek
sprawami doczesnymi, kiedy On od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem tak, iż wszystko
poddane jest Jego woli. Jednakże dopóki żył na ziemi,
wstrzymywał się zupełnie od wykonywania tejże władzy i jak niegdyś wzgardził troszczeniem się i posiadaniem rzeczy ludzkich, tak wówczas pozwolił i pozwala dziś na nie tym, którzy je posiadają. Przepięknie to
wyrażają słowa: „Nie odbiera rzeczy ziemskich Ten,
co daje Królestwo niebieskie” (Hymn na Uroczystość
Trzech Króli).
18. Przeto królestwo naszego Odkupiciela obejmuje wszystkich ludzi; jak o tym mówi poprzednik
nasz, nieśmiertelnej pamięci Leon XIII, którego słowa chętnie przytaczamy: „Panowanie Jego mianowicie
rozciąga się nie tylko na ludy katolickie, lub jedynie na
tych, którzy obmyci w sakramencie chrztu, w rzeczywistości prawnie należą do Kościoła, chociaż albo błędne
mniemania uwiodły ich na bezdroża albo niezgoda rozdziela od miłości: lecz obejmuje ono także wszystkich
niechrześcijan, tak że cały ród ludzki prawdziwie należy do królestwa Jezusa Chrystusa” (encyklika Annum
Sacrum).
I nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami,
rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni
w społeczeństwie niemniej podlegają władzy Chrystu310
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sa, jak jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia dla
pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu: „I nie masz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod niebem
inne imię dane ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12), On sam jest sprawcą pomyślności
i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa: „Nie skądinąd bowiem szczęście dla państwa, a skądinąd dla człowieka: ponieważ
państwo, to nic innego, jak zgodny zespół ludzi” (św.
Augustyn, List do Macedończyków, 3).
Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się
sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu
Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności
swej ojczyzny. Wszak to, co na początku naszego pontyfikatu pisaliśmy o wielkim zmniejszeniu się powagi
prawa i poszanowania władzy, to jeszcze bardziej stosuje się do obecnej chwili: „Ponieważ usunięto Boga
i Jezusa Chrystusa – tak się żaliliśmy – z dziedziny
praw i spraw państwowych, ponieważ nie od Boga już,
ale od ludzi wywodzono początek władzy, dlatego stało
się, że… zburzono fundamenty pod tą władzą, ponieważ usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają
prawo rozkazywać, a drudzy obowiązek słuchać. Dlatego społeczność ludzka musiała doznać wstrząśnięcia,
bo nie ma już żadnej trwałej i silnej podstawy” (encyklika Ubi Arcano).
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19. Dobrodziejstwa królestwa Chrystusa. Przeto gdyby ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak
i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas
musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne
niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, ład i uspokojenie, zgoda i pokój.
Albowiem jak królewska godność Pana naszego,
ludzką powagę książąt i władców przyobleka pewnym
urokiem religijnym, tak też uszlachetnia obowiązki
i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to Apostoł Paweł,
choć nakazał żonom, aby w mężu swym, a sługom, aby
w swych panach czcili Chrystusa, jednak upomniał, aby
nie jako ludziom byli im posłuszni, lecz jedynie dlatego,
ponieważ oni zastępują Chrystusa, gdyż nie przystoi,
ludziom odkupionym przez Chrystusa, służyć ludziom:
„Za wielką cenę zostaliście kupieni, nie stawajcie się
niewolnikami ludzkimi” (1 Kor 7, 23).
Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, to
niezawodnie święcie i mądrze używać będą swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych, skoro wydawać będą prawa
i domagać się ich wypełnienia. Wtedy zaiste, po usunięciu wszelkiej przyczyny zamieszek zakwitnie spokój i ład: chociaż bowiem obywatel patrzeć będzie
na władców i innych rządców państw, jako na ludzi
podobnych do siebie, lub nawet z jakiejś przyczyny
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niegodnych i zasługujących na naganę, to jednak nie
odrzuci ich rozkazów, skoro w nich będzie widział
obraz i powagę Chrystusa Boga i Człowieka.
Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jest
to pewną rzeczą, że im szerszym jest królestwo i obejmuje cały ród ludzki, tym więcej ludzie stają się świadomi tej łączności, która ich wzajem jednoczy; ta zaś
świadomość, z jednej strony usuwa i rozprasza często
zatargi, z drugiej strony zaś zmniejsza i osładza gorycze tychże.
20. Dlaczegóż więc, gdyby królestwo Chrystusowe objęło wszystkich ludzi w rzeczywistości tak,
jak ich z prawa obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym
pokoju, który przyniósł na ziemię Król pokój czyniący, On, który przyszedł „pojednać wszystko”, który
„nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył” i który będąc Panem wszystkich, dał z siebie przykład pokory i ustanowił prawo szczególnej miłości; który powiedział też: „Jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje
lekkie”?
O jakiejże szczęśliwości zażywalibyśmy, gdyby tak
jednostki, jak rodziny i państwa pozwoliły, by Chrystus
nimi kierował. „Wtedy dopiero – że użyjemy słów, jakie przed 25 laty wypowiedział do wszystkich biskupów, poprzednik nasz Leon XIII – będzie można uleczyć tyle ran, wtedy wszelkie prawo odzyska swą dawną
powagę, powróci pokój, wypadną z rąk miecze i broń,
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kiedy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa
i będą Mu posłuszni, kiedy wszelki język wyznawał będzie, iż Pan Nasz Jezus Chrystus jest w chwale Boga
Ojca” (encyklika Annum Sanctum).
21. Powody ustanowienia święta Chrystusa Króla.
Otóż, aby te upragnione korzyści tym obficiej odnieść
i tym trwałej zakorzenić je w społeczeństwie chrześcijańskim, ponieważ potrzeba rozszerzać jak najbardziej znajomość królewskiej godności naszego Zbawiciela, wydaje się nam, iż nic się tak nie przyczyni
do tego, jak ustanowienie własnego i osobnego święta
Chrystusa Króla. Albowiem, aby pouczyć lud w prawdach wiary, a przez nie podnieść ich do wewnętrznych
radości życia, daleko skuteczniejsze są doroczne obchody świętych tajemnic, niż jakiekolwiek, choćby nawet
bardzo poważne dowody nauczania kościelnego; te bowiem najczęściej stosowne są dla nielicznych i to bardziej wykształconych, tamte poruszają i uczą wszystkich wiernych; teraz, tamte corocznie i wciąż, że się
wyrazimy, przemawiają; te działają zbawiennie głównie na umysł, tamte zaś na umysł i na serce, czyli na
całego człowieka. I słusznie, bo skoro człowiek składa
się z duszy i ciała, powinny go zewnętrzne uroczystości
świąteczne tak poruszyć i pobudzić, aby się przejął coraz obficiej boskimi naukami przez rozmaitość i piękno
świętych obrzędów i aby one przemknąwszy całą jego
istotę, pomogły mu do postępu w życiu duchowym.
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22. Pomniki historyczne stwierdzają, iż uroczystości tego rodzaju zaprowadzane były w ciągu wieków
jedna po drugiej wówczas, kiedy zdała się ich domagać
konieczność lub potrzeba wiernych: mianowicie, kiedy
było potrzeba wzmocnić lud w ogólnym niebezpieczeństwie, czy to uchronić go od szerzących się błędów herezji, czy też aby zachęcić go żywiej i zapalić do rozważania z większą pobożnością jakiejś tajemnicy wiary
lub dobrodziejstwa boskiej dobroci. Przeto od pierwszych już wieków, kiedy to chrześcijanie najokrutniej
byli prześladowani, zaczęto czcić pamięć męczenników
w uroczystych obrzędach, aby – za świadectwem św.
Augustyna (Kazanie 47, de Sanctis) – uroczystości męczenników były zachętą do męczeństwa; ta zaś cześć
liturgiczna, którą potem oddawano świętym wyznawcom, dziewicom i wdowom przyczyniła się przedziwnie do zachęcenia wiernych do gorliwości w cnotach,
potrzebnych także w czasach pokoju. Szczególnie zaś
święta, ustanowione ku czci Najświętszej Panny nie tylko sprawiły, iż lud chrześcijański począł najpobożniej
czcić Bogarodzicę, najłaskawszą Opiekunkę, lecz także
goręcej ukochał tę Matkę, którą Zbawiciel testamentem
nam przekazał.
Do dobrodziejstw zaś, które wypłynęły z obchodów
publicznych i liturgicznych ku czci Bogarodzicy i Świętych Pańskich, nie na ostatnim miejscu należy zaliczyć
to, iż Kościół zwycięsko zawsze odpierał od siebie zarazę herezji i błędów. I w tym podziwiamy mądrość
Chrystusa Króla
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Opatrzności Bożej, która kiedy nawet ze zła zwykła
wyprowadzać dobro, dozwoliła często, aby wiara i pobożność ludzi osłabła, albo, aby fałszywe nauki nastawały na prawdy wiary katolickiej w tym jednak celu,
aby prawda nowym jakimś zajaśniała blaskiem, a wiara
i pobożność, zbudzone ze snu, do wyższych i świętych
rzeczy zdążały.
23. Podobnie również powstały i nie mniejsze owoce wydały uroczystości włączone do roku liturgicznego
w mniej odległych czasach: i tak, kiedy osłabło poszanowanie i cześć Najświętszego Sakramentu, ustanowiono święto Bożego Ciała w ten sposób obchodzone,
aby wspaniałe obrzędy i modlitwy przez całą oktawę
odprawiane, wzywały lud do publicznego wielbienia
Boga; a kiedy dusze ludzkie, osłabione i zniechęcone
pełną smutku i przesadną surowością jansenistów, zupełnie ostygły i odstraszały się od miłości Bożej i ufności w zbawienie, wówczas zaprowadzono uroczystość
Najświętszego Serca Jezusowego.
24. Święto Chrystusa Króla jako środek zaradczy
przeciw laicyzmowi. Jeżeli więc teraz nakazaliśmy,
aby cały katolicki świat czcił Chrystusa jako Króla, to
przez to chcemy zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tzw.
laicyzm, czyli zeświecczenie, jego błędy i niecne dąże316
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nia: a zbrodnia ta, jak wam wiadomo czcigodni bracia,
nie naraz dojrzała, lecz od dawna już kryła się wśród
państw. Zaczęto bowiem od zaprzeczenia panowania
Chrystusa nad wszystkimi narodami; 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 powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi fałszywymi i stawiać ją
niegodziwie wprost w tym samym rzędzie; a następnie
poddano ją władzy świeckiej i wydano ją prawie na samowolę panujących i rządów; dalej jeszcze poszli ci,
którzy sądzili, iż należy zastąpić religię Boską jakąś religią naturalną, naturalnym jakimś poruszeniem duszy.
Nie brakło też państw, które uważały, że mogą obejść
się bez Boga i że ich religia, to bezbożność i lekceważenie Boga.
Jakże gorzkie wydało owoce tak częste i długotrwałe odstępstwo od Chrystusa tak jednostek, jak
i państw – na to skarżyliśmy się w encyklice Ubi Arcano, a dziś znów nad tym bolejemy – a są to: nasienia niezgody wszędzie porozsiewane, żagwie zawiści
i nieprzyjaźni, rozniecone wśród narodów, co tak bardzo opóźnia pojednanie ludów; niepowściągliwa chciwość, która nierzadko ukrywa się pod płaszczykiem dobra publicznego i miłości ojczyzny, z których powstaje
rozdwojenie wśród obywateli i ów ślepy i niepohamowany egoizm, który na nic innego nie zważa, jak tylChrystusa Króla
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ko na prywatne korzyści i wygody, i tą miarą wszystko
mierzy; dalszy owoc, to zburzony zupełnie spokój domowy, bo zapomniano o obowiązkach i zlekceważono
je; łączność i trwałość rodziny zachwiana; wreszcie całe
społeczeństwa wstrząśnięte i ku zgubie idące.
Stąd wielką żywimy nadzieję, że święto Chrystusa
Króla, odtąd corocznie obchodzone, rychło sprowadzi
z powrotem społeczeństwo do Najukochańszego Zbawcy. Oczywiście byłoby to rzeczą katolików przygotować i przyspieszyć pracą swą i działalnością ten powrót;
jednakowoż wielu z nich, zda się ani nie zajmują w życiu społecznym stanowiska, ani nie mają tej powagi,
co przystoi tym, którzy niosą pochodnię prawdy. Może
to niekorzystne położenie należy przypisać opieszałości lub bojaźliwości dobrych, którzy wstrzymują się od
walki lub zbyt miękko się sprzeciwiają; skutkiem czego wrogowie Kościoła nabierają większej zuchwałości
i odwagi. Zatem gdyby wszyscy wierni zrozumieli, że
mają obowiązek pod sztandarami Chrystusa Króla
odważnie i wciąż walczyć, wtedy by z apostolską gorliwością starali się pojednać z Bogiem zabłąkanych
i nie oświeconych i aby prawa Boże były nienaruszone.
25. A ponadto, czyż święto Chrystusa Króla, obchodzone corocznie na całej ziemi, nie przyczyni się walnie
do oskarżenia i zarazem do naprawienia tego publicznego odstępstwa, któremu zeświecczenie dało począ318
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tek z wielką szkodą dla społeczeństwa. Albowiem im
więcej niegodnie pomija się milczeniem na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach najsłodsze Imię
Zbawcy naszego, tym głośniej należy Je wielbić i dobitniej stwierdzać prawa królewskiej godności i władzy
Chrystusa.
26. Przygotowania do ustanowienia święta Chrystusa Króla. I cóż to widzimy, co od końca zeszłego stulecia, szczęśliwie i znakomicie przygotowało drogę do
ustanowienia tego uroczystego święta? Wiemy to bowiem wszyscy, jak mądrze i jasno broniono tego kultu
w licznych książkach, wydanych w różnych językach na
całym świecie; do uznania panowania i władzy Chrystusa przyczynił się również ów pobożny zwyczaj,
iż niezliczone rodziny poświęciły się i oddały Najświętszemu Sercu Jezusowemu. A nie tylko rodziny
to czyniły, ale także państwa i królestwa: a nawet cała
ludzkość została szczęśliwie poświęcona temuż Sercu
Bożemu za sprawą i pod przewodnictwem Leona XIII
podczas Roku Świętego 1900. Nie należy też pominąć
milczeniem, że do uroczystego uznawania tej królewskiej władzy nad ludzkością dziwnie przyczyniły się tak
częste w naszych czasach kongresy eucharystyczne, które zmierzają do tego, by wierni czy to z pojedynczych
diecezji czy krajów czy narodów lub z całego świata,
zwołani dla uczczenia i uwielbienia Chrystusa Króla,
ukrytego pod zasłonami eucharystycznymi, złożyli hołd
Chrystusa Króla
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Chrystusowi, jako Królowi z nieba danemu, przez przemówienia na zebraniach i w świątyniach, przez wspólną
adorację Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego i przez wspaniałe procesje. Z całą słusznością
można by powiedzieć, iż lud chrześcijański, jakby poruszony natchnieniem Boskim, pragnie tego Jezusa, którego niegodziwi ludzie, gdy przyszedł do swoich, nie
chcieli przyjąć, wyprowadzić z zacisza świętych przybytków, jak gdyby z ukrycia i wiodąc Go w triumfalnym pochodzie po ulicach miast pragnie Mu przywrócić
wszystkie prawa królewskie.
27. Rok Święty najsposobniejszy do ustanowienia
święta Chrystusa Króla. Oto do spełnienia powyższego naszego zamiaru szczególną daje nam sposobność,
nad którą nie widzimy lepszej, Rok Święty, właśnie dobiegający do końca, ponieważ Bóg najłaskawszy, podniósłszy dusze i serca wiernych do dóbr niebieskich,
przewyższających wszelki zmysł, albo ich obdarzył
z powrotem darem swej łaski, albo też – pobudziwszy
ich na nowo do starania się o wyższe rzeczy – umocnił
ich na drodze cnoty. Czy to więc weźmiemy pod uwagę przedłożone nam liczne prośby, czy też rozważymy
to, co działo się w czasie wielkiego Jubileuszu, starczy to zaiste za powód, iż nadszedł wreszcie upragniony przez wszystkich dzień, w którym możemy ogłosić,
iż należy uczcić Chrystusa, jako Króla całej ludzkości, własnym i szczególnym świętem. W tym bowiem
320
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Roku, jak na początku powiedzieliśmy, ów Boski Król,
prawdziwie dziwny w świętych swoich, nowym zastępem bojowników, wyniesionych do godności świętych,
został uwielbiony chwalebnie; w tym Roku również,
patrząc na niezwykłą wystawę przedmiotów i prawie
samych prac, mogli wszyscy podziwiać zwycięstwa odniesione przez zwiastunów Ewangelii dla rozszerzania
królestwa Chrystusowego; na koniec w tym Roku obchodziliśmy uroczyście pamiątkę Soboru Nicejskiego,
który obronił dogmat współistotności Słowa Wcielonego z Ojcem, na którym opiera się, jakby na fundamencie, panowanie Chrystusa nad wszystkimi narodami.
28. Ustanowienie święta Chrystusa Króla. Przeto
powagą naszą apostolską, ustanawiamy święto Pana
naszego Jezusa Chrystusa Króla, które ma być obchodzone na całym świecie corocznie, w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę poprzedzającą
uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również,
aby w tym dniu corocznie odnawiano poświęcenie całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,
które poprzednik nasz, świętej pamięci Pius X, nakazał
powtarzać każdego roku; w tym jednak tylko roku pragniemy obchodzić to święto dnia 31 bieżącego miesiąca, którego to dnia sami odprawimy pontyfikalne nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla i zarządzimy, by to
poświęcenie odbyło się w naszej obecności. Albowiem
sądzimy, że nie możemy lepiej i stosowniej zakończyć
Chrystusa Króla
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Roku Świętego i Chrystusowi nieśmiertelnemu Królowi wieków serdeczniej wyrazić Naszej wdzięczności – w czym jesteśmy tłumaczami uczuć wdzięczności
całego katolickiego świata – za dobrodziejstwa, jakich
udzielił w tym czasie jubileuszowym Nam, Kościołowi
i całemu światu katolickiemu.
29. Nie ma też powodu, czcigodni bracia, długo
i wiele pouczać was, dlaczego postanowiliśmy, by święto Chrystusa Króla obchodzono oddzielnie od innych
świąt, które poniekąd oznaczają i czczą królewską Jego
godność. Wystarczy bowiem zwrócić uwagę na jedno,
że chociaż we wszystkich uroczystościach Pańskich
przedmiotem głównym jest Chrystus, jednak w powodach tej czci nie jest wcale uwzględniona władza
i imię królewskie Chrystusa. To święto zaś ustanowiliśmy na niedzielę dlatego, aby nie tylko duchowieństwo
przez ofiarę Mszy Świętej i w pacierzach kapłańskich ze
swej strony oddało cześć Boskiemu Królowi, lecz także
by i lud, wolny od zajęć codziennych, dał Chrystusowi w duchu świętej radości chwalebne świadectwo posłuszeństwa i uległości swojej. A do obchodzenia tego
święta wydała się najodpowiedniejsza spośród innych
ostatnia niedziela października, która prawie zamyka
okres roku kościelnego; w ten sposób rozpamiętywanie
w ciągu roku tajemnic życia Jezusa Chrystusa zakończy
się niejako i pomnoży świętem Chrystusa Króla i zanim
obchodzić będziemy chwałę Wszystkich Świętych, wy322
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sławiać i głosić będziemy chwalę Tego, który triumfuje
we wszystkich świętych i wybranych.
Niechaj więc waszym to będzie obowiązkiem i waszą troską, czcigodni bracia, aby w oznaczonych dniach
przed tą doroczną uroczystością w poszczególnych parafiach wygłaszano do ludzi kazania, w których by lud dokładnie zaznajomiono z istotą, znaczeniem i ważnością
tego święta i zachęcono go, aby urządził i ułożył swe życie w ten sposób, by ono stało się godnym tych, którzy
wiernie i gorliwie słuchają rozkazów Boskiego Króla.
30. Błogosławieństwa święta Chrystusa Króla. Pozwólcie jeszcze, czcigodni bracia, że przy końcu encykliki, pokrótce zaznaczymy, jakich korzyści życzymy
sobie i jakich się spodziewamy z tej publicznej czci
Chrystusa Króla, tak dla dobra Kościoła i społeczeństwa świeckiego, jak i dla poszczególnych wiernych.
31. Zaiste kiedy będziemy oddawać cześć królowaniu Pańskiemu, powinniśmy przypomnieć to ludziom,
że Kościół, jako społeczność doskonała, ustanowiona
przez Chrystusa, domaga się i to z prawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu nauczania, rządzenia
i prowadzenia do wiecznego szczęścia tych wszystkich,
którzy należą do królestwa Chrystusa, Kościół nie może
zależeć od czyjejś woli.
Chrystusa Króla
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Zarazem tę samą wolność winno państwo zostawić
zakonom i zgromadzeniom, męskim i żeńskim, które są
bardzo dzielnymi pomocnikami pasterzy Kościoła i jak
najbardziej przyczyniają się do rozszerzenia i utrwalenia królestwa Chrystusowego, już to zwalczając świętymi ślubami zakonnymi potrójną pożądliwość świata,
już to przez dążenie do doskonalszego życia sprawiają, iż świętość owa, która według woli boskiego Założyciela ma zdobić i czynić znanym Kościół, wiecznie
i wciąż, coraz to wspanialszym blaskiem promienieje
i jaśnieje przed oczami wszystkich.
32. Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni
także państwa, że tak jednostki, jak i władze i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego
słuchać; przywiedzie im bowiem na myśl ów sąd ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia
publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony
i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga,
aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich.
33. A nadto ileż przedziwnej mocy i cnót będą mogli zaczerpnąć wierni z rozważania tych rzeczy, aby dusze swoje kształtować według prawideł życia chrześci324
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jańskiego. Albowiem jeżeli Chrystusowi Panu dana jest
wszelka władza na niebie i na ziemi, jeżeli ludzie najdroższą Jego Krwią odkupieni, na mocy nowego niejako prawa podlegają Jego władzy; jeżeli wreszcie ta władza obejmuje całą naturę człowieka, to jasną jest rzeczą,
że nie ma w nas żadnej władzy, która by wyjęta była
spod tego panowania.
Przeto powinien On królować w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się, niezachwianie i stale uznawać prawdy objawione i naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje
w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech króluje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami przyrodzonymi, winno nade wszystko
Boga kochać i do Niego jedynie należeć; niechaj króluje Chrystus w ciele i jego członkach, które jak narzędzia, lub – że użyjemy słów św. Pawła Apostoła (Rz
6, 13) jako „zbroja sprawiedliwości Boga”, mają służyć
do wewnętrznego uświęcenia dusz. A to wszystko, jeżeli zostanie wiernym gruntownie i jasno przedstawione
do rozważania, o wiele łatwiej będzie można pociągnąć
ich do najwyższej doskonałości.
Oby się to stało, Czcigodni Bracia, iżby także i ci,
którzy są poza Kościołem, zapragnęli słodkiego jarzma Chrystusowego i przyjęli je dla swego zbawienia,
a my wszyscy, którzy z miłosierdzia Opatrzności Bożej
jesteśmy w Kościele, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, z miłością i święcie, nosili to jarzmo; dostosowawChrystusa Króla
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szy zaś życie nasze według praw Królestwa Bożego,
abyśmy się radowali obfitością zbawiennych owoców
i uznani przez Chrystusa jako dobrzy i wierni słudzy,
stali się uczestnikami wiecznej wraz z Nim szczęśliwości i chwały w królestwie Jego niebieskim.
34. To życzenie i pragnienie, niech będzie dowodem
Naszej ku Wam, Czcigodni Bracia, ojcowskiej miłości przy zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pana
naszego Jezusa Chrystusa; i jako zapowiedź łask Bożych przyjmijcie apostolskie błogosławieństwo, którego wam, czcigodni bracia, duchowieństwu i ludowi waszemu, najmiłościwiej udzielamy.
Dan w Rzymie u Świętego Piotra dnia 11 grudnia
w roku świętym 1925, w czwartym naszego pontyfikatu.
Pius XI
Encyklika Miserentissimus Redemptor
o wspólnym zadośćuczynieniu
Najświętszemu Sercu Jezusowemu (8 V 1928)
Kiedy w ubiegłem stuleciu i nawet w naszych czasach intrygi bezbożników doprowadziły do tego, że nie
uznano panowania Chrystusa Pana i otwarcie wypowiedziano wojnę Kościołowi, uchwalając ustawy i rozporządzenia, przeczące prawu boskiemu i przyrodzonemu, posuwając się aż do zwoływania zebrań, na których
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wołano: „Nie chcemy, by Ten nad nami panował” (Łk
19, 14), wtedy z tego poświęcenia odezwał się głos,
jakby jeden wszystkich, i jak najbardziej stanowczo zaprotestował w imieniu wierzących w Najświętsze Serce, by wywalczyć Jego chwałę i utrwalić Jego prawa:
„Chrystus musi królować” (por. 1 Kor 15, 25), „Przyjdź
Królestwo Twoje”. I tak się szczęśliwie złożyło, że na
początku tego wieku nasz poprzednik, śp. Leon XIII,
ku radości całego świata ofiarował temuż Najświętszemu Sercu cały rodzaj ludzki, podobnie, jak to uczynił Chrystus, w którym wszystko może się odrodzić
(por. Ap 1, 10) i który jest Panem rodzaju ludzkiego.
Po tym, zaiste tak szczęśliwym i tak radosnymi początku, jak to wykazaliśmy w naszej encyklice Quas
primas, przychylając się do licznych życzeń i próśb bardzo wielu biskupów i wiernych, myśmy sami, za łaską
Boga, uzupełnili i zakończyli to dzieło, kiedy pod koniec Roku Świętego ustanowiliśmy święto „Chrystusa
Króla wszystkich”, które ma być uroczyście obchodzone w całym świecie chrześcijańskim. Aktem tym nie tylko w świetle postawiliśmy całe Królestwo Chrystusa
Króla, które obejmuje wszystko, państwo, rodzinę,
jednostkę, lecz daliśmy również przedsmak tego nad
wyraz radosnego dnia, w którym cały świat z własnej
woli chętnie się podda najsłodszemu panowaniu Chrystusa Króla. Równocześnie zarządziliśmy także, by
każdego roku z okazji tego święta wznawiano to ofiarowanie w tym celu, by z tym większą pewnością i obfitoChrystusa Króla
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ścią zbierać owoce tej ofiary i by zjednoczyć wszystkie
narody miłością chrześcijańską i węzłami pokoju w sercu Króla królów i Pana nad panami.
Do tych wszystkich hołdów, w szczególności zaś do
tego poświęcenia, niejako przypieczętowanego tak bogatym w owoce świętem Chrystusa Króla, należy dołączyć inny hołd, o którym, czcigodni bracia, pragnę
z wami nieco obszerniej tutaj pomówić: należy dołączyć obowiązek godnego zadośćuczynienia, jak powiadamy, względnie naprawy, jak inni mówią, względem Najświętszego Serca Jezusa. Gdyż, o ile pierwszym
i zasadniczym celem ofiarowania się jest, by stworzenie
miłością odwzajemniało się Stwórcy za Jego miłość,
o tyle samo przez się wynika po wtóre, że zmyte muszą
być ubliżenia, tej odwiecznej Miłości… wyrządzone,
o ile uchybiono Jej wskutek zapomnienia, lub też ubliżono Jej: oto, co nazywamy ogólnie mianem obowiązku
zadośćuczynienia…
List apostolski Quae nobis
o podstawach i zasadach Akcji Katolickiej
(13 XI 1928)
7. Akcja ta jednak, tak samo jak zadanie, zlecone
przez Boga Kościołowi oraz jego apostolstwo hierarchiczne, nie jest tylko zewnętrzna, materialna, lecz duchowa, nie jest ziemska, lecz nadprzyrodzona, nie polityczna, lecz religijna.
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Pomimo to z całą słusznością można ją nazwać „społeczną”, gdyż ma ona za zadanie szerzyć Królestwo
Chrystusowe. Troszcząc się o to Królestwo, zdobywa dla społeczeństwa zarówno najwyższe dobro, jak
i inne dobra, które z niego wypływają, jak te, które
wchodzą w zakres państwowej organizacji społeczeństwa i nazywają się politycznymi, mianowicie dobra
nie prywatne, należące do poszczególnych ludzi, lecz
wspólne wszystkim obywatelom.
Encyklika Mit brennender sorge
o położeniu Kościoła katolickiego
w Rzeszy Niemieckiej (14 III 1937)
15. Tylko płytkie umysły mogą popaść w ten błąd,
by mówić o bogu narodowym, o religii narodowej.
Tylko one mogą podjąć daremną próbę, by w granicach
jednego tylko narodu, w ciasnocie krwi jednej rasy zamknąć Boga, Stwórcę wszechświata, Króla i Prawodawcę wszystkich narodów, wobec wielkości którego
narody są jakoby krople u wiadra (por. Iz 40, 15). […]
24. I dzisiaj znowu powtarzamy z całą powagą: nie
wystarczy być zaliczonym do Kościoła Chrystusowego; trzeba być także żywym członkiem tego Kościoła
w Duchu i w Prawdzie. A takimi członkami Kościoła
są tylko ci, którzy w niewinności albo w szczerej, rzeczywistej pokucie są w łasce u Pana i żyją nieustannie
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w obecności Bożej. Jeżeli Apostoł Narodów, „naczynie
wybrane”, karcił swe ciało i umartwiał, by innych nauczając, sam nie został odrzucony (por. 1 Kor 9, 27),
czyż wobec tego dla tych, którym powierzono podtrzymanie i rozszerzanie Królestwa Bożego, może
istnieć inna droga niż droga najściślejszego zespolenia apostolstwa z własnym uświęceniem? Tylko
w ten sposób pokaże się dzisiejszej ludzkości, a przede
wszystkim wrogom Kościoła, że sól ziemi, że kwas
chrześcijaństwa bynajmniej nie zwietrzał, lecz jest
zdolny i gotowy odnowić i odmłodzić obecną ludzkość,
pogrążoną w wątpliwościach i błędach, w obojętności
i bezradności duchowej, zniechęconą do wiary i oddaloną od Boga. A tego potrzebuje ona bardziej niż kiedykolwiek przedtem, czy uznaje to, czy też nie. Chrześcijaństwo mające głęboką świadomość samego siebie
we wszystkich swych członkach, odrzucające czystą
zewnętrzność i wszelkie zeświecczenie, zachowujące
rzeczywiście przykazania Boskie i kościelne, praktykujące miłość Boga i czynną miłość bliźniego, będzie
mogło i będzie musiało być wzorem i przewodnikiem
dla świata, chorego w najgłębszych swych podstawach
i szukającego oparcia i kierunku. W przeciwnym razie
nastąpi straszne nieszczęście i upadek przechodzący
wszelkie wyobrażenie. […]
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Encyklika Divini Redemptoris
o bezbożnym komunizmie (19 III 1937)
64. Akcja Katolicka jest istotnie apostolatem społecznym, ponieważ zabiega o to, aby Jezus Chrystus królował nie tylko w życiu jednostek, lecz także w rodzinach i społeczeństwie. Dlatego winna ona
przede wszystkim troszczyć się o przygotowanie swych
członków do świętych bojów o sprawę Bożą. Tej pracy
przygotowawczej, aktualnej i potrzebnej dziś bardziej
niż kiedykolwiek, która z konieczności wyprzedzać
winna wszelkie działania praktyczne, niemałą przysługę oddać mogą Koła studiów, Tygodnie społeczne, serie
wkładów i inne przedsięwzięcia, służące dokładniejszemu zaznajomieniu się ze sposobami chrześcijańskiego
rozwiązywania zagadnień społecznych. […]
68. […] Ponadto kierujemy swą myśl ku organizacjom stanowym czy to mężczyzn czy kobiet, ku organizacjom robotników, rolników, inżynierów, lekarzy,
przedsiębiorców, studentów i innych, żyjących w podobnych warunkach kulturalnych i niejako z natury tymi
więzami złączonych. Sądzimy, że właśnie te grupy i organizacje mogą się przyczynić do wprowadzenia w państwach takiego ustroju, o jakim pisaliśmy w encyklice
Quadragesimo anno, a także do tego, by zapoczątkować
królowanie Chrystusa w różnych dziedzinach cywilizacji i pracy.
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List apostolski Quas ante annos
z okazji Międzynarodowego Kongresu
w Poznaniu ku czci Chrystusa Króla (3 V 1937)
Wielką radość sprawia nam stwierdzenie, że na niwie całego Kościoła wydała nieprzebrane owoce encyklika Quas primas o królewskiej władzy Zbawiciela
Naszego i o ustanowieniu święta Chrystusa Króla, którą
obwieściliśmy przed dwunastu prawie laty. Pomiędzy
innymi skutkami naszego pisma sprawia nam ukontentowanie bardzo mądra i zbawienna uchwała pewnego
grona duchownych, którzy postanowili co pewien czas
urządzać ku czci Chrystusa Króla szczególne kongresy, mające za wyłączne zadanie badać sposoby realizacji naszych myśli w tym względzie, mianowicie by
królewska godność Zbawiciela Naszego została przez
wszystkich uznana i by publiczne życie wszelkich narodów poddało się najsłodszemu panowaniu Boskiego
Króla. Skromne były ramy czterech pierwszych tego rodzaju zjazdów, gdy tymczasem piąty Kongres zbierający się w nadchodzącym miesiącu czerwcu w ważnym
mieście Poznaniu zgromadzi z całego świata katolickiego liczne zastępy tych, którzy gorąco pragną Chrystusowego panowania.
Właśnie tego międzynarodowego charakteru najbardziej gratulujemy poznańskiemu Kongresowi. Jeżeli bowiem wrogowie Chrystusa i jego panowania niczego nie zaniedbują, aby swą nienawiścią zarazić świat
332

Modlitewnik czcicieli

cały, czyż nie jest rzeczą konieczną, by w jedno ognisko zestrzelili swe myśli i wysiłki i by się bez względu
na swą przynależność narodową w jedną wspólną armię ku obronie Chrystusa skupili ci, dla których przynależnie do Jego królestwa jest szczęściem i zaszczytem? Szlachetnej inicjatywie zjazdowej przysparza
chluby ta okoliczność, że Kongres poznański postanowił skierować swe prace ku temu celowi, by od ludów
odwrócić owo haniebne zło i owo niebezpieczeństwo
straszliwe, jakimi są bezbożnicze komunistyczne zasady i knowania, które ostatnio napiętnowaliśmy w obliczu Kościoła i całego rodzaju ludzkiego encykliką
Divini Redemptoris. Nie ma sprawy, która by w tym
stopniu zajmować mogła i powinna umysły ludzkie
i która by w równej mierze zdolna była rozpłomienić
serca sług Chrystusa Króla, jak to potworne i wstrętne
widowisko, rozgrywające się w oczach współczesnego
świata. Do zawrotnych rozmiarów urasta pycha tych,
którzy wymyślając próżne rzeczy przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego, wynoszą się ponad wszystko,
co boże i święte, usiłując usunąć z kuli ziemskiej same
imię Stwórcy i wspomnienie o Bogu, aby możliwie
całkowicie runęło i bez śladów przepadło Królestwo
Boże, które Chrystus nabył krwią swoją. Czyż jest rzetelny tego Królestwa obywatel, którego by widok tych
bezecności nie wstrząsnął? Czy jest wśród chrześcijan ktoś, który by się nie porwał do uporczywej obrony najświętszych praw Boskiego Zbawiciela, zuchwale
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bezczeszczonych i deptanych przez nacierający a zbity
szyk przewrotowców? Wprawdzie nie można wątpić,
że Ten, któremu dana jest wszelka władza na niebie
i na ziemi i który według swego uznania odejmuje ducha książętom i kruszy ich jako naczynia garncarskie,
może bez niczyjego współdziałania podnieść rękę na
swych butnych wrogów i ukrócić ich pychę. Skoro jednak najłaskawszy Pan nie wahał się wezwać stworzenia do udziału w swych planach i dziełach, należy wytężać wszystkie siły i niczego nie zaniedbywać, co by
się z naszej strony przyczynić mogło do bezwzględnego i zupełnego triumfu najświętszej sprawy. A komuż
bardziej przystoi gotować to zwycięstwo i zaopatrywać rycerzy bożych w zbroję duchową, jak Kongresowi, który nad światem zawiesza królewskie sztandary
Chrystusowe?
Niechże zatem dostojny Zjazd poznański nie cofa
się przed żadnym trudem, rozumiejąc, że nie można
podejmować nic ważniejszego, jak służyć wszystkimi
siłami wielkiej sprawie, od której w zupełności zależą
przyszłe losy świata. Jeżeli kiedykolwiek, to zwłaszcza dzisiaj nie w słowie, lecz w mocy jest Królestwo
Boże. Kto prawdziwie Jego przyjście miłuje, nie słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą zgodny będzie z Psalmistą mówiącym: „Czas działać, o Panie,
rozproszyli zakon twój!” Starajcie się przeto wybadać
dobrze siły wrogów Chrystusowych i przeniknąć zarówno ich sposoby działania, jak ich podstępne plany!
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Biorąc pod uwagę to, co katolicy dotychczas zdziałali, ustalcie jasno powody, dla których tak chwalebnym
porywom nie zawsze odpowiadają oczekiwane wyniki.
Obmyślcie i wskażcie najskuteczniejsze metody pracy,
które żarliwi działacze Akcji Katolickiej będą mogli następnie z powodzeniem dostosować w codziennym potykaniu się z bezbożnictwem. Przede wszystkim zaś to
sobie zawsze uprzytomnijcie i do tego zmierzajcie całą
gorącością swych tęsknot i ślubowań, mianowicie, że
potrzeba, by On panował i to panował w takim zakresie, by łaską swą nie tylko kształtował dusze jednostek,
lecz by za pośrednictwem oddanych Sobie apostołów,
którzy by zupełnie zgłębili Zakon doskonałej wolności, przepoił Swoim duchem sprawy publiczne i władał nimi w prawdzie i sprawiedliwości. Bo nie rządcom
ciemności tego świata, lecz Jemu, jednemu nieśmiertelnemu Królowi wieków, powiedział Bóg: dam tobie narody dziedzictwo twoje, a posiadłość twą krańce ziemi.
A ponieważ aż dotąd potoczyła się myśl nasza, wzywamy nie tylko Poznański Kongres, ale wszystkich
tych, którzy gdziekolwiek pełnią twórczą służbę jako
dobrzy rycerze Jezusa Chrystusa, by poświęcając siebie i wygody swoje, pielęgnowali harmonię i zgodę,
spełniali nakazy i życzenia hierarchii kościelnej, spojeni zaś duchem miłości i pokoju pomnażali swe siły
i potęgowali je aż do odniesienia pełnego zwycięstwa.
W górę wznieście zatem myśli i serca, bo gdyby zbladły wzniosłe ideały, dające polot i twórcze tchnienie
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duszom szlachetnym, opadłyby ręce i osłabłyby duchy
w ciężkim boju o Boga. W górnych zamiarach utwierdzajcie swą wolę i nie wahajcie się za wzorem Apostoła
iść na trud pierwotny podejmować czyny twarde i ponosić wielkie ofiary; weszliśmy bowiem w czasy, w których jedynie prawdziwi bohaterzy porywają zwycięski
wieniec. Wreszcie niech apostolstwo wasze uskrzydla potężna nadzieja chrześcijańska, której nie zmogą
ni zawody, ni rozczarowania. Wszak z wami jest Ten,
który jest obrońcą na zbawienie i który sam jeden tak
władnie wzburzonym bałwanom rozkazywać może, iż
w jednej chwili nastaje uciszenie wielkie. Co więcej,
za tchnieniem Bożym wzrastają zwłaszcza w szeregach młodzieży katolickiej zastępy apostołów, miłością tak ściśle zjednoczonych z Chrystusem Panem,
że dla swego Króla gotowi są na każde zmęczenie, na
każdą ofiarę, na bohaterską śmierć. Niech więc nadziemska idea Królestwa Chrystusowego ogarnia umysły wiernych i niech jako przyzywający znak, wzniesiony ponad narody zgromadzi ludzkość pod sztandarami
Księcia królów ziemi. On bowiem przyjdzie rychło,
a zapłata Jego jest z Nim, jako Jemu przekazał Ojciec,
tak i On przekaże królestwo swoje tym, którzy wytrwają przy nim w pokusach Jego.
Wyrażając gorące pragnienie, by zarówno Kongres
Poznański jak i Zjazdy, które po nim następują, podejmowały swe pracę w duchu, który powyżej wskazaliśmy, nie możemy pominąć milczeniem szczególnej
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okoliczności, stanowiącej pomyślną zapowiedź na przyszłość. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla odbędzie się w kraju, który słusznie nazwano
i który był rzeczywiście przedmurzem chrześcijaństwa.
Na tej ziemi, która od świętych biskupów Wojciecha,
Stanisława i Jozafata aż do Męczenników Podlaskich za
Unię katolicką tak często była zraszana krwią męczeńską, na tej ziemi, która była matką tylu świętych czczonych w całym Kościele, jakimi są Jan Kanty, Jacek,
Kazimierz, Jadwiga i anielski Stanisław Kostka, na tej
ziemi, która w ciągu wieków aż po nasze czasy tylekroć
rozgromiła nieprzyjaciół Chrystusa, ufających zuchwale we własne siły, a mimo najazdów herezji i schizmy
zachowała nieskalaną wiarę katolicką i to wiarę gorącą
jakiej naocznym świadkiem byliśmy tylokrotnie i my,
gdy u was spełnialiśmy misję Nuncjusza Apostolskiego; na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny
pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa
Króla. Aby łaska Boża wzmocniła, utwierdziła i hojnie pomnożyła skutki waszych zamierzeń, zapewniając powodzenie wszystkiemu, co czynić i postanawiać
będziecie, niejako w zadatek darów i świateł Bożych
udzielamy błogosławieństwa apostolskiego w Panu zarówno tobie, ukochany synu nasz, jak wszystkim innym
kardynałom, biskupom, dostojnym przedstawicielom
władzy państwowej i wszystkim wiernym, którzy zewsząd na Kongres wasz przybędą.
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Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 3 maja, w uroczystość Znalezienia św. Krzyża i w doroczne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, roku
1937, szesnastego Naszego panowania.
Pius PP. XI
3. Pius XII
Encyklika Mystici Corporis Christi
o Kościele – Mistycznym Ciele Chrystusa
(23 VI 1943)
37. […] Boski nasz Zbawca także sam, bezpośrednio rządzi i kieruje założoną przez siebie społecznością.
Albowiem On sam króluje w umysłach i sercach ludzi, zginając i skierowując nawet buntujące się wole
ludzi do uległości wobec jego postanowień. „Serce
króla jest w ręku Pańskim, skłania je tam, gdzie chce”
(Prz 21, 1). I drogą tego wewnętrznego rządu dusz On,
„Pasterz” i „biskup dusz naszych” (por. J 6, 63) opiekuje się nie tylko jednostkami, ale czuwa również nad całością Kościoła, albo oświecając i umacniając jego kierowników, aby zdołali wykonać obowiązki swego stanu
wiernie i z pożytkiem, albo też – szczególnie w okolicznościach groźnych – wzbudzając wśród grona dzieci Kościoła-Matki mężów i niewiasty odznaczających
się świętością po to, żeby dawali wzór innym wiernym
i żeby w ten sposób przyczyniali się do wzrostu jego
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Mistycznego Ciała. A do tego dodać należy jeszcze i to,
że Chrystus ustawicznie patrzy z nieba z wielką miłością na swą niepokalaną Oblubienicę, jak ona boryka
się z trudnościami na tym ziemskim wygnaniu, i gdy
widzi, że jej zagraża zguba, ratuje ją z nawałnicy burz,
albo sam bezpośrednio, albo za pośrednictwem swych
Aniołów (por. Dz 8, 26; 9, 1-19; 10,1-7; 12, 3-10), albo
przez Tą, którą wzywamy jako Wspomożycielkę Wiernych, albo przez innych opiekunów niebieskich; a gdy
już uspokoi morze, krzepi ją pociechą takiego pokoju,
„który przewyższa wszelki umysł” (Flp 4, 7).
Encyklika Haurietis aquas
o kulcie Najświętszego Serca Jezusa (15 V 1955)
Chociaż kult Najświętszego Serca Jezusa triumfuje
mimo błędów i obojętności wielu ludzi i przenika Ciało Mistyczne Zbawiciela, niektórzy nasi synowie żywią jeszcze wobec tego kultu pewne uprzedzenia, myśląc, że w naszych czasach mniej się przydaje, a może
nawet jest szkodliwy dla potrzeb duchowych Kościoła
i ludzkości.
Nie brak takich, którzy istotę i naturę tego kultu łączą z pewnymi praktykami, które Kościół wprawdzie
zatwierdza, ale nie nakazuje i uważają ten kult jako
coś dodatkowego, zbędnego, co każdy może dowolnie
praktykować lub opuszczać, wedle swego uznania. Inni
uważają ten kult za zbyt uciążliwy i bez żadnego lub niChrystusa Króla
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kłego pożytku zwłaszcza dla tych, którzy walczą o królestwo Boże, siły swoje, środki i czas poświęcają na głoszenie nauki chrześcijańskiej, zwłaszcza w sprawach
społecznych, rozwijają działalność religijną taką, którą
uważają dzisiaj za najpotrzebniejszą. Są i tacy, którzy
kultowi temu nie odmawiają znaczenia i ważności jako
pomocy dla odnowienia obyczajów chrześcijańskich
w życiu osobistym i rodzinnym, ale widzą w nim rodzaj
pobożności, oparty raczej na uczuciach niż na rozumie,
więcej odpowiedni dla kobiet, mniej przydatny dla ludzi wykształconych.
Są zwłaszcza tacy, którzy uważają, że ten kult domaga się przede wszystkim pokuty, ekspiacji, względnie
innych cnót, tzw. „pasywnych”, biernych, nie dających
zewnętrznych owoców i dlatego nie jest odpowiedni do rozwoju pobożności potrzebnej naszym czasom.
Ich zdaniem, dzisiejsza pobożność winna zmierzać do
otwartej i energicznej akcji, prowadzić do triumfu wiary katolickiej i do ścisłego przestrzegania obyczajów
katolickich. Te zaś obyczaje, jak wszystkim wiadomo,
łatwiej ulegają zakażeniu przez zwodnicze poglądy takich, którzy zajmują postawę taką samą wobec jakiejkolwiek formy religijnej nie uznają różnicy pomiędzy
dobrym i złym, a nawet, niestety, ulegają zasadom ateistycznego materializmu i laicyzmu.
[…] Jest naszym najgorętszym życzeniem, by
kult Najświętszego Serca Jezusa stał się sztandarem jedności, zbawienia, pokoju dla wszystkich
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chrześcijan, którzy pracują gorliwie i usilnie nad
wprowadzeniem Królestwa Bożego w świecie. Niech
jednak nikt nie myśli, że przez ten kult pomniejszone
zostaną inne formy religijności, którymi lud chrześcijański pod przewodnictwem Kościoła czci Boskiego
Zbawiciela. Przeciwnie, gorliwy kult Najświętszego
Serca Jezusa przyczyni się do rozwoju kultu dla świętego Krzyża i rozwoju miłości do Najświętszego Sakramentu.
[…] nie wahamy się twierdzić, że kult Najświętszego Serca Jezusa jest najskuteczniejszą szkołą miłości
Bożej. Podkreślamy: szkołą miłości Bożej, na której
oprzeć się winno Królestwo Boże w pojedynczych
duszach, w rodzinach i w narodach, jak to tenże nasz
poprzednik mądrze wskazał: „Królestwo Jezusa Chrystusa bierze moc swoją i formę od Bożej miłości. To
jest jego podstawą i calem: miłować w świętości, w ładzie i porządku; stąd wynikną następujące konieczne
normy: doskonale spełniać swoje obowiązki – nikomu
nie czynić żadnej krzywdy – uważać, że dobra ziemskie są niższe od dóbr Bożych – miłość Bożą stawiać
ponad wszystko inne”.
[…] Krzepimy się słodką nadzieją i już prawie widzimy, jak niezwykłe wynikną owoce duchowe kultu
Najświętszego Serca Jezusa, jeśli teraz wszędzie należycie zostanie on zrozumiany i pracowicie wykonany.
Ślemy ku Bogu pokorne modły, by te nasze najgorętsze
pragnienia wesprzeć raczył pomocą swoich łask. PraChrystusa Króla
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gniemy też, by za łaską Bożą coraz więcej rosła z tych
uroczystości pobożność wiernych do Najświętszego
Serca Jezusa, by wszędzie rozszerzało się „królestwo
prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości, pokoju”.
4. Bł. Paweł VI
Adhortacja apostolska Signum magnum
o czci i naśladowaniu Najświętszej Panny Maryi,
Matki Kościoła i wzoru wszystkich cnót (13 V 1967)
1. […] Bez wątpienia, naśladowanie Jezusa Chrystusa jest drogą królewską, której powinniśmy się
trzymać, aby osiągnąć świętość życia i w miarę możności odtworzyć w sobie bezwzględną doskonałość Ojca
Niebieskiego. […]
5. […] Od tej chwili [Maryja] poświęciła się całkowicie służbie nie tylko Ojca Niebieskiego i Wcielonego
Słowa, które stało się Jej Synem, ale także całego rodzaju ludzkiego; zrozumiała bowiem, że Jezus wybawi
lud swój z niewoli grzechu i będzie Królem Królestwa
mesjańskiego, powszechnego, które nigdy nie przeminie (por. Mt 1, 21; Łk 1, 33).
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Encyklika Sacerdotalis coelibatus
o celibacie kapłańskim (24 VI 1967)
22. Jezus, który pragnął, aby pierwsi słudzy zbawienia, przez Niego wybrani, nie tylko znali tajemnice
Królestwa Niebieskiego, lecz także w zupełnie szczególny sposób byli pomocnikami Boga i w Jego imieniu
sprawowali posłannictwo (por. 2 Kor 5, 20), który nazwał ich przyjaciółmi i braćmi (por. J 15, 15; 20, 17),
który za nich samego siebie poświęcił, aby i oni byli
uświęceni w prawdzie (por. J 17, 19) obiecał przeobfite
dary wszystkim, którzy dla Królestwa Bożego opuścili
dom, rodzinę, żonę, dzieci (por. Łk 18, 29-30).
Co więcej, posługując się słowami tajemniczymi
i budzącymi nadzieję, wskazał doskonalszy jeszcze sposób życia (por. DK 16), w którym człowiek, umocniony
szczególnym darem (por. Mt 19, 11), poświęciłby się
przez dziewictwo Królestwu Niebieskiemu. Przyczyną, dla której człowiek miałby pójść za tym darem, jest
Królestwo Niebieskie (por. Mt 19, 12); to samo również
Królestwo (por. Łk 18, 29-30), Ewangelia i imię Chrystusa (Mt 19, 29) sprawiają, że Jezus wzywa do podejmowania trudnych prac apostolskich, złączonych z tylu
niewygodami, jakie trzeba dobrowolnie znosić, aby tym
sposobem głębiej uczestniczyć w Jego własnym losie.
23. Ci więc, których Jezus w taki sposób powołał,
skłaniają się do godnego wyboru dziewictwa, jako rzeChrystusa Króla
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czy pożądanej, czy to dzięki tajemnicy nowości Chrystusowej, czy to przez tajemnicę tych wszystkich rzeczy,
które w Ewangelii i Królestwie podaje się jako najdoskonalsze i najbardziej godne starania; czy wreszcie
przez szczególny przejaw łaski wywodzącej się z paschalnej tajemnicy boskiego Odkupiciela. A dokonują
oni takiego wyboru nie tylko po to, aby uczestniczyć
w owym zadaniu kapłańskim, które spełnia Chrystus,
lecz również, aby wieść taki sam rodzaj życia.
33. Królestwo Boże, które nie jest z tego świata
(J 18, 30), jest obecne na ziemi pod zasłoną tajemnicy
i nie otrzyma pełnego swego kształtu, dopóki Pan Jezus
nie przybędzie jako triumfator (por. Gaudium et spes,
39). Nasieniem zaś i zaczątkiem tego Królestwa jest
Kościół, który krocząc naprzód stopniowo i stanowczo,
dąży ku doskonałemu Królestwu i ze wszystkich sił pragnie ze swoim Królem połączyć się w chwale (por. Lumen gentium, 5). […]
Adhortacja apostolska Gaudete in Domino
o radości chrześcijańskiej (9 V 1975)
III. […] [Chrystus] podziwia więc ptaki niebieskie
i lilie polne, natychmiast nawiązując do tego spojrzenia,
jakim Bóg na samym początku historii patrzył na stworzenia. Chętnie wspomina radość człowieka, który sieje
i żniwuje, który znajduje skarb ukryty, pasterza, który
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przywiódł zagubioną owcę, albo kobietę, która odszukała zapodzianą drachmę; mówi o radości tych, którzy
zostali zaproszeni do świętowania, czy to na godach
weselnych, czy u ojca, który przyjmuje powracającego syna marnotrawnego, czy to kobiety, która porodziła dziecię. Jezus widział w tych ludzkich radościach
taką wagę i moc, że posłużył się nimi jako znakami
duchowych radości w Królestwie Bożym: radości ludzi wchodzących do tego Królestwa, powracających do
niego, i tam pracujących, czy też Ojca, który ich przyjmuje. […]
Ta radość trwania w miłości Bożej zaczyna się
wprawdzie na ziemi i jest właściwa Królestwu Bożemu. Ale udzielana jest tym, którzy idą wyboistą drogą. Dlatego potrzebne jest całkowite zaufanie do Ojca
i Syna oraz duch przedkładający Królestwo Boże nad
inne sprawy. Ewangelia Jezusa Chrystusa obiecuje radość, wszakże radość bardzo wymagającą. Czy nie taka
miłość jawi się w błogosławieństwach? „Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy królestwo
Boże. […]
Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi
o ewangelizacji w świecie współczesnym (8 XII 1975)
8. Chrystus, jako głosiciel Ewangelii, przede wszystkim wieści Królestwo Boże, któremu przypisuje taką
ważność, że wszystko inne w zestawieniu z nim stanowi
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dodatkową „resztę” (por. Mt 6, 33). Dlatego Królestwo
Boże trzeba uważać za coś absolutnego, a wszystko
inne należy od niego uzależniać. Chrystus Pan lubił
różnorako opisywać szczęście przynależenia do tego
królestwa; szczęście, na które składają się pewne zadziwiające rzeczy, odrzucone przez świat (por. Mt 5, 3-12).
Określił też postulaty tego Królestwa i jego „Wielką
Kartę” (por. Mt 5-7), jego głosicieli (por. Mt 10), tajemnice (por. Mt 13), jego dzieci (por. Mt 18) czuwanie
i wierność, jakich wymaga się od tych, którzy oczekują
jego ostatecznego przyjścia (por. Mt 24-25).
10. To „Królestwo” i to „Zbawienie” – wyrazy te
są kluczowymi dla zrozumienia ewangelizacji Jezusa
Chrystusa – może otrzymać każdy człowiek jako łaskę
i miłosierdzie; wszakże każdy zdobyć je musi siłą – bo
jak Pan mówi, gwałtownicy je porywają (por. Mt 11, 12;
Łk 16, 16) – pracą i cierpieniem, życiem prowadzonym
według zasad Ewangelii, zaparciem się siebie i krzyżem,
duchem ewangelicznych błogosławieństw. A przede
wszystkim te dobra każdy może osiągnąć przez duchowe odnowienie samego siebie, które Ewangelia nazywa
metanoia, mianowicie przez nawrócenie całego człowieka, które w pełni przemienia jego ducha i serce.
11. Obwieszczanie Królestwa Bożego przez Chrystusa dokonuje się przez przepowiadanie słowa, jakiemu równego nigdzie nie znajdziesz: „Cóż to za nauka
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nowa, że z mocą […] nakazuje”? (Mk 1, 27); A wszyscy Mu przyświadczali: i dziwili się pełnym wdzięku
słowom, które płynęły z ust Jego (por. Łk 4, 22); Nigdy człowiek tak nie przemawiał” (J 7, 46). Bo słowa Chrystusa odkrywają tajemnice Boga, Jego zamysł
oraz Jego obietnice, i dlatego przemieniają serce człowieka i jego los.
12. Chrystus dokonuje także obwieszczenia Królestwa za pomocą niezliczonych znaków, które wzbudzają podziw u rzesz, a równocześnie pociąga je do
siebie, poruszane pragnieniem widzenia Go, słuchania
i nawrócenia się za Jego przyczyną: należą tu uzdrowienia chorych, przemiana wody w wino, rozmnożenie chleba, wskrzeszenie zmarłych. Z tego wszystkiego powstaje znak, któremu On przypisuje wielką wagę;
mali czy ubodzy przyjmują Ewangelię, stają się Jego
uczniami, gromadzą się „w Jego imię”, tworząc wielką
społeczność tych, co w Niego wierzą. Bo Jezus, który
stwierdza: „muszę głosić Królestwo Boże” (Łk 4, 43),
jest tym samym Jezusem, o którym Jan Ewangelista
zapewnił, że przyszedł i umarł po to, „by rozproszone
dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52). W taki więc
sposób sam dokonuje swego objawienia, dopełniając je
i potwierdzając poprzez świadectwa, jakie daje o sobie
poprzez swoje słowa i czyny, przez znaki i cuda, a najbardziej przez swoja mękę i zmartwychwstanie, przez
posłanie Ducha Prawdy (Dei verbum, 4).
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13. Ci, którzy szczerym sercem przyjmują Dobrą Nowinę, mocą tejże Nowiny oraz wspólnej wiary gromadzą się w imię Jezusa, ażeby razem szukać Królestwa,
budować je i wprowadzać je do swego życia. I tak tworzą wspólnotę, która z kolei staje się głosicielką Ewangelii. Rozkaz dany Dwunastu – „Idźcie, głoście Ewangelię” – dotyczy wszystkich chrześcijan, chociaż na różny
sposób. To jest przyczyną, dlaczego Piotr nazywa ich
„ludem nabytym, aby głosił potęgę tego, który z ciemności wezwał ich do swego przedziwnego światła” (por.
1 P 2, 9), mianowicie aby głosił te wielkie sprawy Boże,
jakie każdy z wiernych mógł usłyszeć w swym własnym
języku (Dz 2, 11). Zresztą, Ewangelia Królestwa, które
przyszło i już się rozpoczęło, odnosi się do wszystkich
ludzi wszystkich czasów. Ci więc, którzy tę nowinę
przyjęli i jej mocą gromadzą się we wspólnotę zbawienia, mogą i powinni przekazywać ją i rozpowszechniać.
14. Kościół to dobrze wie, ponieważ jest świadomy,
że słowa Zbawiciela – „muszę głosić Królestwo Boże”
(Łk 4, 43. 85; 1 Kor 9, 16) – jak najprawdziwiej odnoszą się do niego. I chętnie dodaje ze św. Pawłem: „To,
że głoszę Ewangelię, nie jest mi powodem do chwały.
Świadomy jestem ciążącego na mnie obowiązku; biada
mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). […]
34. Dlatego Kościół, kiedy głosi wyzwolenie i sprzymierza się z tymi wszystkimi, którzy dla niego trudzą
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się i cierpią, nie mówi, że jego rola ogranicza się tylko
do dziedziny religii, jakoby nie interesowały go doczesne problemy człowieka; ale stwierdza prymat swej roli
duchowej, wzbrania się przed zastąpieniem głoszenia
Królestwa proklamowaniem wyzwolenia w porządku czysto ludzkim; zarazem utrzymuje, że jego udział
w wyzwoleniu nie byłby pełny i doskonały, jeśliby zaniedbał obwieszczać zbawienia w Jezusie Chrystusie.
35. Kościół łączy, ale nigdy nie utożsamia wyzwolenia ludzkiego ze zbawieniem w Jezusie Chrystusie,
ponieważ wie z boskiego objawienia, z doświadczenia
historii i z rozważania wiary, że nie każde pojęcie wyzwolenia koniecznie zgadza się i przystaje do ewangelicznej wizji człowieka, rzeczy i zdarzeń; ani nie wystarczy uzyskać wyzwolenie, zaprowadzić dobrobyt
i postęp, żeby nadeszło Królestwo Boże. […]
59. […] Już wzmiankowaliśmy o wewnętrznej łączności pomiędzy Kościołem a ewangelizacją. Skoro Kościół głosi i buduje Królestwo Boże, tedy umieszcza
się zupełnie wpośród świata, jako znak i narzędzie tego
Królestwa, które jest obecne i przychodzi. Do tej sprawy Sobór odniósł bardzo znamienną wypowiedź św.
Augustyna o działalności misyjnej dwunastu Apostołów: „Przepowiadali słowo prawdy i rodzili Kościoły”
(Enarrat. in Ps 44).
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5. Św. Jan Paweł II
Encyklika Redemptor hominis (4 III 1979)
16. Sytuacja bowiem człowieka w świecie współczesnym wydaje się daleka od obiektywnych wymagań
porządku moralnego daleka od wymagań sprawiedliwości, a tym bardziej miłości społecznej. Chodzi tutaj nie o co innego, tylko właśnie o to, co znalazło wyraz już w pierwszym orędziu Stwórcy skierowanym do
człowieka, gdy oddawał mu ziemię, by czynił ją sobie
„poddaną” (Rdz 1, 28; por. Gaudium et spes, 74, 78).
To pierwotne wezwanie zostało potwierdzone w Tajemnicy Odkupienia przez Chrystusa Pana, czemu wyraz daje Sobór Watykański II, poświęcając szczególnie
piękne rozdziały swego magisterium „królewskości”
człowieka, to znaczy jego powołaniu do uczestniczenia w królewskiej misji (in munere regali) samego
Chrystusa (por. Lumen gentium, 10. 36). Istotny sens tej
„królewskości”, tego „panowania” człowieka w świecie
widzialnym, zadanym mu przez samego Stwórcę, leży
w pierwszeństwie etyki przed techniką, leży w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, leży w pierwszeństwie
ducha wobec materii.
21. Powołanie chrześcijańskie: służyć i królować.
Tenże Sobór, budując od samych podstaw obraz Kościoła-Ludu Bożego poprzez wskazanie na troiste po350
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słannictwo samego Chrystusa, w którym uczestnicząc
stajemy się właśnie Bożym Ludem, uwydatnił również ten rys chrześcijańskiego powołania, który wypada
określić jako „królewski”. Aby w pełni ukazać bogactwo soborowej nauki, należałoby w tym miejscu odwołać się do wielu rozdziałów i paragrafów Konstytucji
Lumen gentium, a także wielu innych dokumentów soborowych. Wśród tego całego bogactwa jedno wszakże
wydaje się najistotniejsze: uczestniczyć w posłannictwie królewskim Chrystusa to znaczy odnajdować
w sobie i w drugich tę szczególną godność Bożego powołania, którą można określić jako „królewskość”. Godność ta wyraża się w gotowości służenia na
wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Jemu służono,
ale by On służył (por. Mt 20, 28). Jeśli zaś w świetle
tej Chrystusowej postawy prawdziwie „panować” można tylko „służąc” – to równocześnie „służenie” domaga się tej duchowej dojrzałości, którą należy określić
właśnie jako „panowanie”. Aby umiejętnie i skutecznie
służyć drugim, trzeba umieć panować nad samym sobą,
trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają.
Nasze uczestnictwo w królewskim posłannictwie Chrystusa – w Jego właśnie „królewskiej posłudze” – jest
ściśle związane z każdą dziedziną moralności chrześcijańskiej i ludzkiej zarazem.
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Encyklika Laborem exercens
o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy
encykliki Rerum novarum) (14 IX 1980)
27. Czy to nowe dobro – owoc ludzkiej pracy – jest
już cząstką owej nowej ziemi, gdzie mieszka sprawiedliwość? (por. 2 P 3, 13). W jakim stosunku pozostaje
ono do Chrystusowego Zmartwychwstania, jeśli prawdą jest, iż wieloraki trud pracy człowieka jest cząstką
Chrystusowego Krzyża? I na to pytanie stara się odpowiedzieć Sobór, czerpiąc światło z samych źródeł objawianego Słowa: „Słyszymy wprawdzie, że na nic człowiekowi się nie przyda, jeśli cały świat zyska, a siebie
samego zatraci (por. Łk 9, 25). Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące
dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć
należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu Królestwa Chrystusowego, to przecież dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten
może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej”.
Staraliśmy się w niniejszych rozważaniach poświęconych ludzkiej pracy uwydatnić to wszystko, co wydaje się nieodzowne, jeśli przez nią mają krzewić się
na ziemi nie tylko „owoce naszej zapobiegliwości”, ale
także „godność ludzka, wspólnota braterska i wolność”.
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Chrześcijanin, który wsłuchuje się w słowo Boga Żywego, łącząc pracę z modlitwą, niech wie, jakie miejsce
ta jego praca zajmuje nie tylko w postępie ziemskim,
ale także we wzroście Królestwa Bożego, do którego
wszyscy jesteśmy wezwani mocą Ducha Świętego i słowem Ewangelii.
Encyklika Redemptoris Mater
o Błogosławionej Maryi Dziewicy
w życiu pielgrzymującego Kościoła (25 III 1987)
28. Apostołowie i uczniowie Pana pośród wszystkich narodów ziemi „trwają na modlitwie razem z Maryją, Matka Jezusa” (por. Dz 1, 14). Stanowiąc z pokolenia na pokolenie „znak królestwa”, które nie jest
z tego świata, równocześnie mają oni świadomość, iż
wpośród tego świata „winni zbierać wespół z tym Królem, któremu narody zostały dane w dziedzictwo (por.
Ps 2, 8)”. Jemu bowiem Ojciec dał „tron Dawida, ojca
Jego”. On też: „króluje w domu jakubowym, a królestwu Jego nie będzie końca”.
W tym oczekiwaniu przez tę samą wiarę, która uczyniła Ją błogosławioną, zwłaszcza od chwili zwiastowania, Maryja pozostaje wciąż obecna w dziele Kościoła, który wprowadza w świat królestwo Jej Syna. Ta
obecność Maryi znajduje zarówno w naszych czasach,
jak w całych dziejach Kościoła, wielorakie środki wyrazu. Posiada ona też wieloraki zasięg działania: poprzez
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osobistą wiarę i pobożność wiernych, poprzez tradycje
rodzin chrześcijańskich, czyli „kościołów domowych”,
wspólnot parafialnych czy misyjnych, instytutów zakonnych, diecezji, poprzez przyciągającą i promieniującą moc wielkich sanktuariów, w których nie tylko
jednostki czy środowiska miejscowe, ale niekiedy całe
narody i kontynenty szukają spotkania z Matką Pana,
z Tą, która jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła, jest
pierwszą wśród wierzących – i dlatego stała się Matką
Emmanuela.
41. Z takim zaś szczególnym i wyjątkowym wywyższeniem „wzniosłej Córy Syjonu” przez wniebowzięcie, łączy się tajemnica Jej chwały wiekuistej.
Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa 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 posłannictwa: Syn
człowieczy „nie przyszedł, aby Mu służono, 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!
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„Chrystus, posłuszny aż do śmierci, został wywyższony przez Ojca (por. Flp 2, 8-9) i wszedł do chwały swego królestwa. Jemu wszystko jest poddane, póki
sam siebie i wszystkiego nie podda Ojcu, aby Bóg był
wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 27-28)”. Maryja – służebnica Pańska uczestniczy w tym królowaniu Syna. Jej wyniesieniem królewskim nie przestaje być chwała służenia: wzięta do nieba nie zaprzestaje
owej zbawczej „służby”, w której wyraża się macierzyńskie pośrednictwo „aż do wiekuistego dopełnienia się
zbawienia wszystkich wybranych”. W taki sposób Ta,
która tu na ziemi „utrzymała wiernie swe zjednoczenie
z Synem aż do Krzyża”, pozostaje nadal z Nim zjednoczona, gdy już „wszystko Mu jest poddane, póki On sam
siebie i wszystkiego nie podda Ojcu”. Tak więc, Maryja
pozostaje w swoim wniebowzięciu objęta całą rzeczywistością Świętych obcowania, a Jej zjednoczenie z Synem
w chwale jest stale zwrócone ku tej ostatecznej pełni królestwa, kiedy „Bóg będzie wszystkim we wszystkich”.
Encyklika Sollicitudo rei socialis
z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia
Populorum progressio (30 XII 1987)
48. Kościół dobrze wie, że żadne doczesne dokonania nie utożsamiają się z królestwem Bożym, i że
wszystkie dokonania nie są niczym innym, aniżeli odblaskiem i poniekąd antycypacji chwały królestwa, któChrystusa Króla
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rego oczekujemy na końcu dziejów, „gdy Pan wróci”.
Oczekiwanie jednak nigdy nie może być dla człowieka
usprawiedliwieniem postawy obojętności wobec konkretnej sytuacji osobistych, życia społecznego, narodowego i międzynarodowego, które – zwłaszcza dzisiaj – wzajemnie się warunkują.
To wszystko, co w danym momencie historycznym
może i powinno być urzeczywistniane poprzez solidarny wysiłek wszystkich i dzięki łasce Bożej, aby życie
ludzkie uczynić „bardziej ludzkim”, nawet jeśli niedoskonałe i tymczasowe, nie przepadnie ani nie będzie
daremne. Tego naucza Sobór Watykański II w słynnym tekście Konstytucji Gaudium et spes: „Jeśli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia godność ludzką, wspólnotę braterską i wolność,
to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej
zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo,
ale oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone
i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu „wieczne i powszechne królestwo” […]; (które) na tej ziemi obecne
już jest w tajemnicy”.
Teraz królestwo Boże uobecnia się nade wszystko
w sprawowaniu Sakramentu Eucharystii, która jest
ofiarą Chrystusa Pana. W tym sprawowaniu owoce
ziemi i pracy ludzkiej – chleb i wino – zostają w sposób tajemniczy, ale rzeczywisty i substancjalny przemienione za sprawą Ducha Świętego i przez słowa szafarza w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
356

Modlitewnik czcicieli

i Syna Maryi, przez którego królestwo Ojca stało się
wśród nas obecne.
Dobra tego świata i praca naszych rąk – chleb
i wino – służą nadejściu ostatecznego królestwa,
skoro Pan, przez swego Ducha, przyjmuje je do siebie,
ażeby ofiarować Ojcu siebie i wraz z sobą ofiarować
nas w ponawianiu swej jedynej ofiary, która antycypuje
królestwo Boże i głosi jego ostateczne przyjście.
W ten sposób Chrystus Pan, poprzez Eucharystię,
sakrament i ofiarę, jednoczy nas z sobą i jednoczy wzajemnie nas, ludzi, więzią doskonalszą od jakiegokolwiek zjednoczenia w porządku natury; a zjednoczonych
rozsyła na cały świat, abyśmy poprzez wiarę i czyny dawali świadectwo Bożej miłości, przygotowując przyjście Jego królestwa i antycypując je, choć jeszcze w cieniu obecnego czasu.
Encyklika Redemptoris missio
o stałej aktualności posłania misyjnego (7 XII 1990)
12. Królestwo Boże. „Bogaty w miłosierdziu swoim
Bóg jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako
Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie – Jego Synu”.
Słowa te napisałem na początku encykliki Dives in misericordia, ukazując, w jaki sposób Chrystus jest objawieniem i wcieleniem miłosierdzia Ojca. Zbawienie polega
na uwierzeniu i przyjęciu tajemnicy Ojca i Jego miłości,
ukazanej i darowanej w Jezusie za pośrednictwem DuChrystusa Króla
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cha. W ten sposób wypełnia się Królestwo Boże, przygotowane już przez Stare Przymierze, ziszczone przez
Chrystusa i w Chrystusie, głoszone wszystkim narodom
przez Kościół, który działa i modli się, by się urzeczywistniło w sposób doskonały i ostateczny.
Stary Testament świadczy, że Bóg wybrał sobie
i ukształtował lud, by objawić i ziścić swój plan miłości.
Równocześnie jednak Bóg jest Stworzycielem i Ojcem
wszystkich ludzi, o wszystkich się troszczy, na wszystkich rozciąga swe błogosławieństwo (por. Rdz 12, 3) i ze
wszystkimi zawarł przymierze (por. Rdz 9, 1-17). Izrael
doświadcza Boga osobowego i Zbawiciela (por. Pwt 4, 37;
7, 6-8; Iz 43, 1-7) i staje się Jego świadkiem i rzecznikiem
pośród narodów. W ciągu swych dziejów Izrael uświadamia sobie, że jego wybranie ma znaczenie uniwersalne
(por. np. Iz 2, 2-5; 25, 6-8; 60, 1-6; Jr 3, 17; 16, 19).
13. Chrystus uobecnia Królestwo. Jezus z Nazaretu doprowadza plan Boży do spełnienia. Otrzymawszy
w chrzcie Ducha Świętego, ujawnia swe powołanie mesjańskie: chodzi po Galilei i głosi Ewangelię Bożą, mówiąc: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 14-15;
por. Mt 4, 17; Łk 4, 43). Głoszenie i ustanowienie Królestwa Bożego są przedmiotem Jego misji: „Na to zostałem posłany” (Łk 4, 43). Więcej jeszcze: sam Jezus jest
„Dobrą Nowiną”, jak stwierdza już na początku posłannictwa w synagodze swojego miasta, zastosowując do
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siebie słowa Izajasza o Namaszczonym, posłanym przez
Ducha Pańskiego (por. Łk 4, 14-21). Skoro Chrystus jest
„Dobrą Nowiną”, zachodzi w Nim tożsamość pomiędzy
posłaniem i posłanym, pomiędzy tym, co mówi, co czyni
i kim jest. Jego moc, tajemnica skuteczności Jego działania, leży w całkowitym utożsamieniu ze zwiastowanym
przez Niego orędziem: głosi On „Dobrą Nowinę” nie tylko przez to, co mówi albo czyni, ale przez to, kim jest.
Posługa Jezusa opisana jest w kontekście podróży
po Jego ziemi. Horyzont posłannictwa przedpaschalnego koncentruje się na Izraelu; tym niemniej Jezus
przynosi element nowy o zasadniczym znaczeniu. Rzeczywistość eschatologiczna nie jest odłożona na odległe przyjście końca świata, ale staje się ona bliska i zaczyna się urzeczywistniać. Królestwo Boże jest bliskie
(por. Mk 1, 15), jego przyjście jest przedmiotem modlitwy (por. Mk 6, 10), wiara dostrzega już jego działanie
w znakach, takich jak cuda (por. Mt 11, 4-5), egzorcyzmy (por. Mt 12, 25-28), wybór Dwunastu (por. Mk 3,
13-19), głoszenie Dobrej Nowiny ubogim (por. Łk 4,
18). W spotkaniach Jezusa z poganami wyraźnie widać,
że dostęp do Królestwa otrzymuje się za pośrednictwem
wiary i nawrócenia (por. Mk 1, 15), a nie przez samą
przynależność etniczną.
Królestwo Jezusa jest zapoczątkowaniem Królestwa Bożego: Jezus sam objawia, kto jest tym Bogiem,
którego nazywa poufale „Abba”, Ojcem (Mk 14, 36).
Bóg, objawiony przede wszystkim w przypowieściach
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(por. Łk 15, 3-32; Mt 20, 1-16), wrażliwy jest na potrzeby i cierpienia każdego człowieka: jest Ojcem pełnym
miłości i współczucia, który przebacza i darmo udziela
łask, o jakie się Go prosi.
Święty Jan mówi nam, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,
8. 16). Każdy człowiek jest zatem wezwany, by „nawrócić się i uwierzyć” w miłosierną miłość Boga względem
niego: Królestwo wzrastać będzie w miarę, jak każdy
człowiek nauczy się zwracać do Boga w zażyłości modlitwy jako do Ojca (por. Łk 11, 2; Mt 23, 9) i starać się
będzie pełnić Jego wolę (por. Mt 7, 21).
14. Znamiona i wymogi Królestwa. Jezus objawia
stopniowo znamiona i wymogi Królestwa poprzez swe
słowa, swe czyny i swoją osobę.
Królestwo Boże przeznaczone jest dla wszystkich
ludzi, gdyż wszyscy są powołani, by być jego członkami. Dla podkreślenia tego aspektu, Jezus przybliżył
się zwłaszcza do tych, którzy znajdowali się, na marginesie społeczeństwa, dając im pierwszeństwo, gdy głosił Dobrą Nowinę. Na początku swej posługi obwieszcza On, że został posłany, aby ubogim głosić Dobra
Nowinę (por. Łk 4, 18). Wszystkim ofiarom odrzucenia i pogardy Jezus oświadcza: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy” (Łk 6, 20), a ponadto tym zepchniętym na margines pozwala już doświadczać wyzwolenia,
gdy „przebywa z nimi”, a nawet „jada z nimi” (por. Łk
5, 30; 15, 2), traktuje ich jak równych sobie i przyjaciół
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(por. Łk 7, 34), daje im odczuć, że Bóg ich kocha i objawia w ten sposób Jego niezmierną czułość względem
potrzebujących i grzeszników (por. Łk 15, 1-32).
Wyzwolenie i zbawienie, które przynosi Królestwo Boże, docierają do człowieka zarówno w jego
wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Dla misyjnej posługi Jezusa znamienne są dwa rodzaje czynów:
uzdrawianie i odpuszczanie grzechów. Liczne uzdrowienia ukazują Jego ogromne współczucie wobec ludzkich
nieszczęść, oznaczają jednak również, że w Królestwie
nie będzie już chorób ani cierpień i że Jego posłannictwo zdąża od samego początku do wyzwolenia od nich
ludzi. W Jezusowej perspektywie uzdrowienia są również znakiem wybawienia duchowego, to znaczy uwolnienia od grzechu. Dokonując uzdrowień, Jezus wzywa
do wiary, do nawrócenia, do tego, by pragnąć przebaczenia (por. Łk 5, 24). Po przyjęciu wiary uzdrowienie
pobudza, by iść dalej: wprowadza w zbawienie (por. Łk
18, 42-43). Uwolnienia od opętania przez złego ducha,
będącego najwyższym złem oraz symbolem grzechu
i buntu przeciw Bogu, są znakami, że „przyszło do was
Królestwo Boże” (Mt 12, 28).
15. Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać
i służyć sobie wzajemnie. Jezus podejmuje całe Prawo,
ogniskując je na przykazaniu miłości (por. Mt 22, 34Chrystusa Króla
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40; Łk 10, 25-28). Przed opuszczeniem swoich daje im
„nowe przykazanie”: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34; por. 15, 12).
Miłość, który Jezus umiłował świat, znajduje swój najwyższy wyraz w ofierze Jego życia za ludzi (por. J 15,
13), ukazującej miłość Ojca względem świata (por. J 3,
16). Dlatego naturą Królestwa jest komunia wszystkich
ludzi pomiędzy sobą i z Bogiem.
Królestwo dotyczy wszystkich ludzi, społeczeństwa, całego świata. Pracować dla Królestwa znaczy
uznawać i popierać Boży dynamizm, który jest obecny w ludzkiej historii i ją przekształca. Budować Królestwo znaczy pracować na rzecz wyzwolenia od zła we
wszelkich jego formach. Krótko mówiąc, Królestwo
Boże jest wyrazem i urzeczywistnieniem zbawczego
planu w całej jego pełni […].
16. Królestwo Boże wypełnia się i zostaje ogłoszone
w zmartwychwstałym Chrystusie. Wskrzeszając Jezusa
z martwych, Bóg zwyciężył śmierć i w Nim zapoczątkował ostatecznie swoje Królestwo. W czasie życia ziemskiego Jezus jest prorokiem Królestwa, a po swej męce,
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu uczestniczy we
władzy Boga i w Jego panowaniu nad światem (por. Mt
28, 18; Dz 2, 36; Ef 1, 18-21). Zmartwychwstanie nadaje
zasięg uniwersalny orędziu Chrystusa, Jego działalności
i całemu Jego posłannictwu. Uczniowie zdają sobie sprawę, że Królestwo jest już obecne w osobie Jezusa i bu362
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dowane jest stopniowo w człowieku i świecie poprzez
tajemniczą więź z Jego osobą.
Po zmartwychwstaniu bowiem głoszą oni Królestwo,
zwiastując Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. Filip
w Samarii „nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu
Jezusa Chrystusa” (Dz 8, 12). Paweł w Rzymie głosił Królestwo Boże i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie (por. Dz
28, 31). Także pierwsi chrześcijanie głosili „Królestwo
Chrystusa i Boga” (Ef 5, 5; por. Ap 11, 15; 12, 10), czy też
„wieczne Królestwo Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa” (por. 2 P 1, 11). To na głoszeniu Jezusa Chrystusa,
z którym Królestwo się utożsamia, skupia się nauczanie
pierwotnego Kościoła. Tak jak wówczas, również dzisiaj
trzeba połączyć razem zwiastowanie Królestwa Bożego
(treść kerygmatu Jezusa) i głoszenie wydarzenia Jezusa Chrystusa (które jest kerygmatem Apostołów). Te dwa
orędzia uzupełniają się i wyjaśniają wzajemnie.
17. Królestwo w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Dziś o Królestwie mówi się wiele, ale nie zawsze zgodnie z sensus Ecclesiae. Istnieją bowiem
koncepcje zbawienia i misji, które nazwać można „antropocentrycznymi” w zawężonym znaczeniu tego słowa, gdyż skupiają się na ziemskich potrzebach człowieka. W tej perspektywie Królestwo zmierza ku temu, by
stać się rzeczywistością całkowicie ludzką i zeświecczoną, w której tym, co się liczy, są programy i walki o wyzwolenie społeczno-ekonomiczne, polityczne,
Chrystusa Króla

363

a również kulturalne, ale z horyzontem zamkniętym na
to, co transcendentne. Nie można zaprzeczyć, że również na tej płaszczyźnie istnieją wartości zasługujące
na poparcie, tym niemniej, koncepcja taka pozostaje
ograniczona do królestwa człowieka pomniejszonego
o swój autentyczny i głęboki wymiar i łatwo się wyraża w jakiejś ideologii postępu czysto ziemskiego. Królestwo, Boże natomiast „nie jest z tego świata […], nie
jest stąd” (J 18, 36).
Istnieją też koncepcje, które umyślnie kładą nacisk
na Królestwo i chętnie określają się jako stawiające
Królestwo w swym centrum. Koncepcje te uwypuklają
obraz Kościoła, który nie myśli o samym sobie, ale zajmuje się całkowicie dawaniem świadectwa i służeniem
Królestwu. Mówi się, że jest to „Kościół dla drugich”,
tak jak Chrystus jest człowiekiem dla drugich. Zadanie
Kościoła opisuje się tak, jakby miało ono iść w dwojakim kierunku: z jednej strony szerzenie tak zwanych
„wartości Królestwa”, takich jak pokój, sprawiedliwość, wolność, braterstwo; z drugiej – popieranie dialogu między narodami, kulturami, religiami, aby we
wzajemnym wzbogacaniu się pomagały światu w odnowie i zdążaniu coraz bardziej ku Królestwu.
Obok aspektów pozytywnych koncepcje te ujawniają często strony negatywne. Przede wszystkim zachowują pewne milczenie w odniesieniu do Chrystusa:
Królestwo, o którym mówią, opiera się na „teocentryzmie”, ponieważ, jak powiadają, Chrystusa nie może
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zrozumieć ten, kto nie ma wiary chrześcijańskiej, podczas gdy różne ludy, kultury i religie mogą się odnaleźć
w jednej jedynej Boskiej rzeczywistości, niezależnie od
tego, jaka by była jej nazwa. Z tego względu dają one
pierwszeństwo tajemnicy stworzenia, które odzwierciedla się w różnorodności kultur i wierzeń, ale przemilczają tajemnice odkupienia. Poza tym Królestwo, tak
jak je rozumieją, prowadzi do zepchnięcia na margines
lub niedoceniania Kościoła. Rodzi się to z reakcji na
pewien domniemany „eklezjocentryzm” przeszłości,
a także stąd, że uważają oni Kościół za zwykły znak,
zresztą nie pozbawiony wieloznaczności.
18. Nie jest to Królestwo Boże, jakie znamy z Objawienia: Królestwo, którego nie można odłączać ani
od Chrystusa, ani od Kościoła.
Jak już powiedziano, Chrystus nie tylko głosił Królestwo, ale w Nim samo Królestwo uobecniło się i wypełniło. I to nie tylko przez Jego słowa i Jego dzieła:
„Przede wszystkim Królestwo ujawnia się w samej osobie Chrystusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego, który przyszedł, „aby służyć i oddać dusze swoją na okup
za wielu” (Mk 10, 45)”. Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem, które można dowolnie opracowywać, ale jest przede wszystkim osobą,
która ma oblicze i imię Jezusa z Nazaretu, będącego
obrazem Boga niewidzialnego. Jeśli odrywa się Królestwo od Jezusa, nie ma już Królestwa Bożego przez
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Niego objawionego i dochodzi do wypaczenia zarówno sensu Królestwa, któremu zagraża przekształcenie
się w cel czysto ludzki czy ideologiczny, jak i tożsamości Chrystusa, który nie jawi się już jako Pan, któremu wszystko ma być poddane (por. 1 Kor 15, 27). Tak
samo nie można odłączać Królestwa od Kościoła.
Niewątpliwie Kościół nie jest celem samym w sobie,
będąc przyporządkowany Królestwu Bożemu, którego
jest zalążkiem, znakiem i narzędziem. Jednakże, odróżniając się od Chrystusa i od Królestwa, Kościół jest
nierozerwalnie z nimi złączony. Chrystus obdarzył Kościół, swe ciało, pełnią dóbr i środków zbawienia; Duch
Święty mieszka w nim, ożywia go swymi darami i charyzmatami, uświęca go, prowadzi i stale odnawia. Stąd
szczególna i jedyna w swoim rodzaju relacja, która nie
wykluczając wprawdzie działania Chrystusa i Ducha
poza widzialnymi granicami Kościoła, nadaje mu rolę
specyficzną i konieczną. Stąd także szczególna więź
Kościoła z Królestwem Bożym i Chrystusowym, gdyż
Kościół „otrzymuje posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa […] wśród wszystkich narodów”.
19. Rzeczywistość Królestwa rozumie się w takim
właśnie całościowym ujęciu. Niewątpliwie wymaga
ono rozwoju dóbr ludzkich i wartości, które słusznie
nazwać można „ewangelicznymi”, ponieważ są związane z Dobrą Nowiną. Jednakże popieranie ich, co również jest zadaniem Kościoła, nie może być odrywane
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ani przeciwstawiane innym jego zasadniczym zadaniom, takim jak głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii,
zakładanie i rozwijanie wspólnot, które urzeczywistniają pomiędzy ludźmi żywy obraz Królestwa. Nie należy
się obawiać popadnięcia przez to w jakąś formę „eklezjocentryzmu”. Paweł VI, który stwierdził istnienie jak
najściślejszego związku „pomiędzy Chrystusem, Kościołem i ewangelizacją”, powiedział również, iż Kościół „nie jest celem samym w sobie, ale gorliwie zabiega, by być cały Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa
oraz cały ludzi, wśród ludzi i dla ludzi”.
20. Kościół w służbie Królestwa. Kościół rzeczywiście i konkretnie jest na służbie Królestwa: przede
wszystkim poprzez przepowiadanie wzywające do nawrócenia, które jest pierwszą i podstawową służbą na
rzecz przychodzenia Królestwa do pojedynczych osób
i do ludzkiej społeczności. Zbawienie eschatologiczne
rozpoczyna się już teraz w nowości życia w Chrystusie:
„Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się
stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”
(J 1, 12).
Kościół następnie służy Królestwu, zakładając
wspólnoty chrześcijańskie oraz Kościoły lokalne, prowadząc je nie tylko do dojrzewania wiary i miłości
w otwarciu się na innych, w służbie człowiekowi i społeczeństwu, w zrozumieniu i poszanowaniu ludzkich instytucji.
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Kościół ponadto służy także Królestwu, szerząc
w świecie „ewangeliczne wartości”, które są wyrazem
Królestwa i pomagają ludziom w przyjmowaniu Bożego zamiaru. Prawdą jest zatem, że zaczątkowa rzeczywistość Królestwa może się znajdować również poza
granicami Kościoła w całej ludzkości, o ile żyje ona
„wartościami ewangelicznymi” i otwiera się na działanie Ducha, który tchnie, gdzie i jak chce (por. J 3,
8). Trzeba jednak od razu dodać, że ten doczesny wymiar Królestwa jest niepełny, jeśli nie łączy się z Królestwem Chrystusa obecnym w Kościele i skierowanym
ku eschatologicznej pełni.
Wielorakie perspektywy Królestwa Bożego nie
osłabiają podstaw i celów działalności misyjnej, ale raczej je umacniają i poszerzają. Kościół jest sakramentem zbawienia dla całej ludzkości i jego działalność nie
ogranicza się do tych, którzy przyjmują jego orędzie.
Jest on potężną siłą w drodze ludzkości ku Królestwu
eschatologicznemu, jest znakiem i szerzycielem wartości ewangelicznych pomiędzy ludźmi. Do tego nawrócenia według zamysłu Bożego Kościół przyczynia
się swym świadectwem i swą działalnością, taką jak
dialog, postęp ludzki, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju, wychowanie, opieka nad chorymi, pomoc dla ubogich i maluczkich, mając zawsze na
uwadze pierwszeństwo rzeczywistości transcendentnych i duchowych, które leżą u podstaw zbawienia
eschatologicznego.
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Kościół w końcu służy Królestwu także poprzez swoje wstawiennictwo, ponieważ jest ono ze swej natury darem i dziełem Bożym, jak przypominają nam ewangeliczne przypowieści i sama modlitwa, której nauczył nas
Jezus. Winniśmy prosić o nie, przyjmować je, pozwalać
mu wzrastać w nas; winniśmy również współdziałać,
aby było przyjmowane i wzrastało wśród ludzi, aż Chrystus „przekaże królowanie Bogu i Ojcu” i Bóg będzie
„wszystkim we wszystkich” (por. 1 Kor 15, 24. 28).
Encyklika Centesimus annus
w setną rocznicę encykliki Rerum novarum
(1 V 1991)
25. Gdy ludzie sądzą, że posiedli tajemnice doskonałej organizacji społecznej, która eliminuje zło, sądzą
także, iż mogą stosować wszelkie środki, także przemoc
czy kłamstwo, by ją urzeczywistnić. Polityka staje się
wówczas „świecką religią”, która łudzi się, że buduje
w ten sposób raj na ziemi. Żadnego jednak wyposażonego w organizację polityczną społeczeństwa, które posiada własną autonomię i prawa, nie można nigdy mylić z Królestwem Bożym. Ewangeliczna przypowieść
o dobrym nasieniu i chwaście (por. Mt 13, 24-30. 3643) uczy nas, że jedynie Bóg może oddzielać tych, którzy należą do Królestwa, od tych, którzy należą do Złego, i że tego rodzaju sąd będzie miał miejsce na końcu
czasów. Roszcząc sobie prawo do formułowania tego
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sądu już teraz, człowiek stawia siebie na miejscu Boga
i sprzeciwia się Jego cierpliwości.
Dzięki ofierze Chrystusa na Krzyżu zwycięstwo
Królestwa Bożego dokonało się raz na zawsze, niemniej jednak chrześcijanin musi walczyć z pokusami
i z siłami zła. Dopiero na końcu dziejów Pan powróci
w chwale na sąd ostateczny (por. Mt 25, 31) i ustanowi
nowe niebiosa i nową ziemię (por. 2 P 3, 13; Ap 21, 1),
dopóki jednak trwa czas, w sercu ludzkim wciąż toczy
się walka pomiędzy dobrem a złem.
Nauczanie Pisma Świętego o losach Królestwa
Bożego nie pozostaje bez związku z życiem społeczności doczesnych, które – zgodnie z tym określeniem – istnieją w czasie i w konsekwencji znamionuje je niedoskonałość i przemijalność. Królestwo Boże
obecne w świecie, nie będąc ze świata, oświeca porządek społeczności ludzkiej, a energie łaski przenikają
go i ożywiają. W ten sposób można lepiej zrozumieć
potrzeby społeczeństwa godnego człowieka, naprawić
wypaczenia, zachęcać do odważnego działania w służbie dobra. Do tego dzieła przepajania duchem Ewangelii
rzeczywistości ludzkich powołani są, razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, chrześcijanie, a w szczególny
sposób świeccy.
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Encyklika Evangelium vitae
o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
(25 III 1995)
52. Stwórca chciał, aby człowiek, żywy obraz Boga,
był królem i panem. „Bóg uczynił człowieka – pisze św. Grzegorz z Nyssy – w taki sposób, aby mógł
on sprawować swą funkcję króla ziemi. […] Człowiek
został stworzony na podobieństwo Tego, który rządzi
wszechświatem. Wszystko to wskazuje, że od samego
początku jego natura nosi znamię królewskości. […]
Także człowiek jest królem. Stworzony, aby panować
nad światem, otrzymał podobieństwo do króla wszechświata, jest żywym obrazem, który przez swoją godność
uczestniczy w doskonałości Boskiego wzoru”. Człowiek – powołany, aby być płodnym i rozmnażać się, by
czynić sobie ziemię poddaną i panować nad wszystkimi
istotami niższymi od niego (por. Rdz 1, 28) – jest królem i panem nie tylko rzeczy, ale także i przede wszystkim samego siebie, a w pewnym sensie życia, które zostało mu dane i które może przekazywać przez dzieło
rodzenia, wypełniane w miłości i z poszanowaniem dla
zamysłu Bożego. Nie jest to jednak panowanie absolutne, ale służebne – rzeczywisty odblask jedynego
i nieskończonego panowania Boga. Dlatego człowiek
powinien je wypełniać z mądrością i miłością, uczestnicząc w niezmierzonej mądrości i miłości Boga. Dokonuje się to przez posłuszeństwo Jego świętemu Prawu:
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posłuszeństwo wolne i radosne (por. Ps 119), którego
źródłem i pokarmem jest świadomość, że przykazania
Pańskie są darem łaski, powierzonym człowiekowi tylko i wyłącznie dla jego dobra, aby strzec jego godności
osobowej i prowadzić go do szczęścia.
87. Obrona i promocja życia ludzkiego jest przejawem uczestnictwa w misji królewskiej Chrystusa
i dlatego powinna mieć charakter posługi miłości, która wyraża się przez świadectwo osobiste, różne formy
wolontariatu, działalności społecznej i zaangażowania politycznego. Jest to potrzeba szczególnie nagląca
w chwili obecnej, gdy „kultura śmierci” tak agresywnie
atakuje „kulturę życia” i często wydaje się nad nią przeważać. Przede wszystkim jednak jest to potrzeba zrodzona z wiary, „która działa przez miłość” (Ga 5, 6),
jak nam o tym przypomina List św. Jakuba: „jaki z tego
pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama]
wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,
a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się
i najedzcie do syta!” – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie” (2, 14-17).
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Adhortacja Familiaris consortio
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej
w świecie współczesnym (22 XI 1981)
63. Nowe przykazanie miłości. Posłannictwem Kościoła, ludu prorockiego, kapłańskiego i królewskiego, jest doprowadzenie wszystkich ludzi do przyjęcia
z wiarą Słowa Bożego, do sprawowania i wyznawania
go w sakramentach i modlitwie i wreszcie do ukazywania go w praktyce życia według daru i nowego przykazania miłości.
Życie chrześcijańskie znajduje swoje prawo nie
w jakimś pisanym kodeksie, ale w osobowym działaniu
Ducha Świętego, który ożywia i prowadzi chrześcijanina, to znaczy w prawie „Ducha, które daje życie w Jezusie Chrystusie”: „miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”.
Ma to znaczenie również dla chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej: ich przewodnikiem
i prawem jest Duch Jezusa, rozlany w sercach przez sakrament małżeństwa. Jako kontynuacja chrztu z wody
i Ducha, małżeństwo stawia na nowo przed małżonkami
chrześcijańskimi prawo ewangelicznej miłości, i wraz
z darem Ducha wpisuje ją głęboko w ich serca: miłość
ich oczyszczona i zbawiona, jest owocem Ducha, który
działa w sercach wierzących, będąc dla nich równocześnie podstawowym przykazaniem życia moralnego, domagającym się odpowiedzialnej wolności.
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Rodzina chrześcijańska jest w ten sposób ożywiona i kierowana nowym prawem Ducha i w wewnętrznej
komunii z Kościołem – ludem królewskim – zostaje wezwana do przeżywania swej „służby” miłości wobec Boga
i wobec braci. Tak jak Chrystus sprawuje swoją władzę królewską oddając się na służbę ludzi, tak chrześcijanin znajduje autentyczny sens własnego udziału
w królewskości swego Pana, uczestnicząc w Jego duchu i w postawie służby człowiekowi: „Tej władzy udzielił uczniom, aby i oni posiedli stan królewskiej wolności
i przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu (por. Rz 6, 12);
co więcej, aby służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzili
również braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć – znaczy panować. Albowiem Pan również
za pośrednictwem wiernych świeckich pragnie rozszerzać królestwo swoje, mianowicie królestwo prawdy
i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju; a w królestwie tym także stworzenie wyzwolone zostanie z niewoli skażenia na wolność
chwały synów Bożych (por. Rz 8, 21)”.
86. A Chrystus Pan, Król wszechświata, Król rodzin, niech będzie obecny jak w Kanie, w każdym ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, radość, pogodę i męstwo. W dniu uroczyście poświęconym Jego
Królewskości, błagam Go, aby każda rodzina umiała
wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście
374

Modlitewnik czcicieli

na świat Jego Królestwa, „Królestwa prawdy i życia,
świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju”, do
którego zdążają dzieje.
Adhortacja Christifideles laici
o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie
dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II
(30 XII 1988)
14. Zwracając się do ochrzczonych jako do „niedawno narodzonych niemowląt”, Piotr apostoł mówi;
„Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa […]. Wy zaś
jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2, 4-5. 9).
Mamy tu do czynienia z kolejnym aspektem Chrztu:
oto świeccy otrzymują, w sobie właściwym wymiarze,
udział w potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa – kapłańskim, prorockim i królewskim. Świadomość tego
faktu była zawsze obecna w żywej tradycji Kościoła,
o czym świadczy między innymi komentarz św. AuChrystusa Króla
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gustyna do Psalmu 26: Dawid „namaszczony bowiem
został na króla. Wówczas namaszczano jedynie królów
i kapłanów. Dwie osobistości namaszczano w owych
czasach. Dwie osoby zapowiadały jednego przyszłego
króla i kapłana, dwa urzędy jednego Chrystusa. Nazwa
Chrystus pochodzi od krzyżma. I nie tylko jego głowa
została namaszczona, ale również i ciało, czyli my wszyscy […]. Tak więc namaszczenie odnosi się do wszystkich chrześcijan. Natomiast pierwotnie, za czasów Starego Testamentu dotyczyło tylko dwóch osób. Stąd też
widoczną jest rzeczą, iż my wszyscy jesteśmy ciałem
Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy namaszczeni.
W nim jesteśmy zarówno oddani Chrystusowi, jak też
sami jesteśmy Chrystusem, ponieważ w pewnym stopniu stanowimy całego Chrystusa, głowę i ciało”.
Rozpoczynając moją papieską posługę, wierny nauczaniu Soboru Watykańskiego II, pragnąłem położyć
nacisk na sprawę kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
godności całego Ludu Bożego, mówiąc: „Ten, narodzony
z Maryi Dziewicy, syn cieśli – jak mniemano, Syn Boga
żywego – jak wyznał Piotr – przyszedł, aby wszystkich
nas uczynić „królestwem i kapłanami”. Sobór Watykański II na nowo przypomniał tajemnicę tej władzy. Posłannictwo Chrystusa-Kapłana, Proroka-Nauczyciela i Króla – trwa w Kościele. Wszyscy: cały Lud Boży, jesteśmy
tego potrójnego posłannictwa uczestnikami”. […]
Z tytułu swej przynależności do Chrystusa, Pana
i Króla wszechświata, świeccy uczestniczą także
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w Jego urzędzie królewskim i są przez Niego wezwani
do służenia Królestwu Bożemu i do jego rozszerzania
w dziejach. Ludzie ci przeżywają swą chrześcijańską
królewskość przede wszystkim poprzez duchową walkę, ażeby pokonać w sobie królestwo grzechu (por. Rz
6, 12), a następnie poprzez dar z siebie, aby w miłości i sprawiedliwości służyć Jezusowi, który jest obecny we wszystkich braciach, a zwłaszcza najmniejszych
(por. Mt 25, 40).
Ale w szczególny sposób świeccy są wezwani do
tego, by przywracać stworzeniu całą jego pierwotną
wartość. Oni bowiem, poddając stworzenie prawdziwemu dobru człowieka poprzez działalność wspieraną życiem łaski, uczestniczą w sprawowaniu owej władzy, na
mocy której Zmartwychwstały Jezus przyciąga wszystkie rzeczy do siebie i poddaje je, jak i siebie samego,
Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich (por. J 12,
32; 1 Kor 15, 28).
Udział ludzi świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla rozpoczyna się wraz
z namaszczeniem Chrztu, rozwija przez Bierzmowanie,
w Eucharystii zaś znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie. Udział ten jest udziałem poszczególnych świeckich
jako tych, którzy tworzą jedno Ciało Pańskie. Jezus bowiem ubogaca swoimi darami Kościół jako własne Ciało i Oblubienicę. Stąd poszczególni ludzie uczestniczą
w potrójnym urzędzie Chrystusa jako członkowie Kościoła, czego wyraźnie uczy Piotr apostoł, nazywając
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ludzi ochrzczonych „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na
własność przeznaczonym” (1 P 2, 9). Udział świeckich
w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że
wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty. Mówi św. Augustyn: „Tak jak ze
względu na mistyczne krzyżmo zwiemy wszystkich pomazańcami, zwiemy też wszystkich kapłanami, ponieważ są członkami jednego kapłana”.
41. Poprzez praktykowanie miłości bliźniego
świeccy przeżywają i wyrażają swoje uczestnictwo
w królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa, a zatem we
władzy Syna Człowieczego, który „nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45). Przeżywają
i dają wyraz owej królewskości w sposób najprostszy,
zawsze i dla wszystkich dostępny, a zarazem w sposób
najbardziej wzniosły, bowiem miłość jest największym
darem, dawanym przez Ducha Świętego dla budowania Kościoła (por. 1 Kor 13, 13) i dla dobra ludzkości.
Miłość bowiem ożywia i wspiera czynną solidarność,
wrażliwą na całokształt potrzeb istoty ludzkiej.
47. Dzieci i Królestwo niebieskie. Pan Jezus darzy
dzieci czułą i hojną miłością. Darzy je błogosławieństwem i – bardziej niż komukolwiek innemu – zapewnia im miejsce w królestwie niebieskim (por. Mt
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19, 13-15; Mk 10, 14). Szczególnie wysoko stawia czynną rolę, jaką dzieci pełnią w Królestwie Bożym: są one
wymownym symbolem i wspaniałym obrazem spełnienia tych warunków moralnych i duchowych, jakie są
warunkiem wejścia do Królestwa Bożego i życia w całkowitym zawierzeniu się Bogu: „Zaprawdę powiadam
Wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc
uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie
niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię
moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 3-5; por. Łk 9, 48).
Adhortacja Ecclesia in Africa
o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej
u progu roku 2000 (14 IX 1995)
105. Rozdział VI – Budować królestwo Boże. Królestwo sprawiedliwości i pokoju. Posłannictwo, które Jezus przekazał uczniom w momencie wniebowstąpienia,
jest przeznaczone dla Kościoła Bożego w każdej epoce i na każdym miejscu. Kościół-Rodzina Boża w Afryce ma dawać świadectwo o Chrystusie, budując także
sprawiedliwość i pokój na kontynencie i na całym świecie. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt
5, 9-10) – mówi Pan. Świadectwu Kościoła winno toChrystusa Króla

379

warzyszyć szczere opowiedzenie się każdego członka
Ludu Bożego po stronie sprawiedliwości i solidarności. Jest to szczególnie istotne w przypadku wiernych
świeckich sprawujących funkcje publiczne, ponieważ
świadectwo to wymaga konsekwentnej postawy duchowej i stylu życia zgodnego z wiarą chrześcijańską.
Adhortacja Ecclesia in Europa
o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele
jako źródło nadziei dla Europy (28 VI 2003)
97. Czynna miłość włącza nas w pracę nad przyspieszeniem nadejścia Królestwa. Tym samym przyczynia się do promowania autentycznych wartości, które stoją u podstaw cywilizacji godnej człowieka. Jak bowiem
przypomina II Sobór Watykański, „podążając do królestwa niebieskiego, chrześcijanie powinni szukać i dążyć
do tego, co w górze; nie zmniejsza się jednak przez to,
lecz raczej wzrasta, znaczenie zadania ich współpracy ze
wszystkimi ludźmi i wznoszenia budowli świata w bardziej ludzki sposób”. Oczekiwanie nowego nieba i nowej
ziemi bynajmniej nie oddala od historii, ale wzmaga troskę
o obecną rzeczywistość, gdzie już od teraz rośnie nowość
będąca zalążkiem i zapowiedzią świata, który nadejdzie.
107. Ta nowość zaczyna przybierać kształt przede
wszystkim we wspólnocie chrześcijańskiej, która już teraz jest „przybytkiem Boga z ludźmi” (por. Ap 21, 3),
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Bóg już działa w jej łonie, odnawiając życie tych, którzy poddają się tchnieniu Ducha. Kościół jest dla świata
znakiem i narzędziem Królestwa, które urzeczywistnia się przede wszystkim w sercach. Ta nowość przejawia się także w każdej formie ludzkiej społeczności ożywianej Ewangelią. Chodzi o nowość, która stawia przed
społeczeństwem pytania w każdej chwili historii i w każdym miejscu na ziemi, a szczególnie przed społeczeństwem europejskim, które od tylu wieków słucha Ewangelii o Królestwie zapoczątkowanym przez Jezusa.
Katechezy środowe
Jezus Chrystus – Mesjasz «Król» (11 II 1987)
1. „Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1, 16). Tymi słowy jak wiemy z ostatnich katechez – kończy Ewangelista Mateusz rodowód Jezusa, Syna Maryi, zamieszczony na początku swej Ewangelii. Wyraz „Chrystus” jest
greckim odpowiednikiem słowa „Mesjasz”, czyli „Pomazaniec”. Izrael, naród wybrany przez Boga, żył poprzez wszystkie pokolenia oczekiwaniem na spełnienie
obietnicy Mesjasza, na którego przyjście został przygotowany poprzez dzieje Przymierza. Mesjasz, czyli „Pomazaniec” posłany przez Boga, miał stanowić o wypełnieniu powołania Ludu Przymierza, któremu Bóg przez
Objawienie pozwalał poznać prawdę o sobie, o swych
zbawczych zamierzeniach.
Chrystusa Króla
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2. Nazwanie Jezusa z Nazaretu imieniem „Chrystus” świadczy o tym, że Apostołowie i Kościół pierwotny uznali w Nim Tego, w którym urzeczywistniły
się zamierzenia Boga Przymierza, a zarazem oczekiwania Izraela. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy, pod
tchnieniem Ducha Świętego, Piotr przemawia po raz
pierwszy do zgromadzonych mieszkańców Jerozolimy
oraz pielgrzymów przybyłych na święta, wypowiada
tę właśnie prawdę: „Niech więc cały dom Izraela wie
z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego
wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2, 36).
3. Mowa Piotra i rodowód z Ewangelii Mateusza
ukazują bogatą treść, jaką słowo „Mesjasz-Chrystus”
posiada w Starym Testamencie i którą stopniowo wypadnie rozwinąć w najbliższych katechezach.
Sam wyraz „Mesjasz” wskazuje na namaszczenie – i stąd wypada badać tę treść w związku z religijną instytucją namaszczania olejem, która – jak wiadomo – istniała w Izraelu i przeszła ze Starego również do
Nowego Przymierza. W dziejach Starego Przymierza
namaszczenie otrzymywały osoby powoływane przez
Boga na urząd króla, kapłana i proroka.
Istnieją przeto wyraźne podstawy po temu, aby
prawdę o Chrystusie-Mesjaszu odczytywać w kontekście tego troistego munus, który w Starym Przymierzu
był przyznawany osobom mającym przewodzić ludowi
382
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Bożemu bądź go reprezentować. W niniejszej katechezie zatrzymamy się nad urzędem i godnością Chrystusa
jako Króla.
4. Kiedy archanioł Gabriel zwiastuje Dziewicy Maryi, że została wybrana na Matkę Zbawiciela, mówi
również o królewskości Jej Syna: „Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk
1, 32-33).
Słowa te zdają się odpowiadać obietnicy, jaką otrzymał król Dawid: „Kiedy wypełnią się twoje dni […]
wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego […] i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu,
a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu
ojcem, a on będzie Mi synem” (2 Sm 7, 12-14). Rzec
można, że obietnica ta spełniła się do pewnego stopnia w Salomonie, synu i bezpośrednim następcy Dawida. Jednakże pełny sens obietnicy wybiegał daleko poza
granice królestwa ziemskiego i dotyczył nie tylko dalekiej przyszłości, ale rzeczywistości, która wręcz wykracza poza dzieje, czas i przestrzeń: „utwierdzę tron jego
królestwa na wieki”.
5. W słowach zwiastowania Jezus zostaje objawiony jako Ten, w którym wypełnia się pradawna obietnica. W ten sposób prawda o Chrystusie-Królu zostaje
wpisana w tradycję biblijną „Króla mesjańskiego” (lub
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też Mesjasza-Króla) – i w tej postaci występuje często
w Ewangeliach, które mówią o posłannictwie Jezusa
z Nazaretu i przekazują Jego nauczanie.
Znamienne jest tutaj postępowanie samego Jezusa
na przykład wtedy, gdy niewidomy żebrak, Bartymeusz,
wzywając Jego pomocy, woła: „Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną!” (Mk 10, 47). Jezus przyjmuje te
słowa jako wypowiedziane pod swoim adresem, choć
sam nigdy nie nazywa siebie w ten sposób. Co więcej, w odpowiednim momencie wskazuje na „ograniczony” zakres tego określenia. Zadaje wówczas swym
rozmówcom, faryzeuszom, pytanie: „Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?”. Odpowiedzieli Mu: „Dawida”. Wtedy rzekł do nich: „Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać go Panem, gdy
mówi: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?” (Mt 22, 42-45).
6. Tak więc Jezus wskazuje wyraźnie na „ograniczony” i niewystarczający sposób pojmowania Mesjasza na gruncie tradycji Izraela, związanej z doczesnym
dziedzictwem Dawida. Niemniej Jezus nie odrzuca tej
tradycji, ale realizuje ją w pełni w takim sensie, jaki
ujawnia się już w słowach wypowiedzianych przy zwiastowaniu i jaki okaże się podczas Jego Paschy.
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7. Znamienne jest także to, że wjeżdżając do Jerozolimy na kilka dni przed swą męką, Jezus wypełnia – jak
podają Ewangeliści Mateusz (21, 5) i Jan (12, 15) – proroctwo Zachariasza, w którym znajduje wyraz tradycja
„Króla mesjańskiego”: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie
do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie
na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9, 9). „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi
do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy” (Mt 21, 5). Właśnie na osiołku wjeżdża Jezus do
Jerozolimy, a jest to wjazd uroczysty, któremu towarzyszą okrzyki „Hosanna synowi Dawida” (por. Mt 21,
1-10). Nie zważając na oburzenie faryzeuszy, Jezus pozwala „prostaczkom” obwołać się Mesjaszem, wiedząc,
że wszelkie wątpliwości co do tytułu Mesjasza rozwieją
się dzięki Jego uwielbieniu poprzez Mękę.
8. Jednakże w rozumieniu królewskości jako władzy doczesnej nastąpi kryzys. Nie przyniesie on jednak
zniweczenia tradycji, lecz jej wyjaśnienie. W dniach,
które nastąpią po wjeździe Jezusa do Jerozolimy, stanie
się jawne, jak należy rozumieć słowa wypowiedziane
przy zwiastowaniu: „Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Jezus sam wyjaśni, na czym polega Jego królewskość, czyli prawda
mesjańska, i jak należy ją rozumieć.
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9. Momentem decydującym jest tu rozmowa Chrystusa z Piłatem według zapisu Ewangelii Janowej.
Ponieważ Jezus z Nazaretu został oskarżony przed
namiestnikiem rzymskim, że „czyni się królem żydowskim”, wobec tego Piłat zadaje stosowne do tego oskarżenia pytanie. Ta kwestia interesuje władze rzymskie
w sposób szczególny, gdyż samozwańczy „król żydowski” uznany przez swych zwolenników mógłby stanowić jakieś zagrożenie dla imperium.
Piłat więc pyta Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?”. Jezus odpowiada: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. W dalszym ciągu zaś wyjaśnia: „Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat: „A więc jesteś królem?”.
Jezus: „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,
33-37). W tych jednoznacznych słowach Jezus wyraźnie stwierdza, że charakter królewski, munus regale,
łączy się z posłannictwem Chrystusa-Mesjasza posłanego od Boga, ale nie można go rozumieć w znaczeniu politycznym, jako władzy doczesnej, nawet w stosunku do
ludu wybranego przez Boga, jakim był Izrael.
10. Dalszy ciąg procesu Jezusa potwierdza ze szczególną wyrazistością konflikt, jaki zachodzi pomiędzy
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Chrystusowym rozumieniem „Mesjasza-króla” a powszechnie panującym rozumieniem doczesnym i politycznym. Jezus zostaje skazany na śmierć pod zarzutem, że „czynił się królem”. Napis na krzyżu „Jezus
Nazarejczyk, Król Żydowski” (J 19, 19) ma świadczyć
o tej właśnie Jego winie. Tymczasem to właśnie Żydzi,
którzy pragnęli przecież przywrócenia „królestwa Dawida” w sensie doczesnym, kiedy Piłat ukazał im Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego ze słowami: „Oto król wasz!” – odpowiedzieli: „Ukrzyżuj Go!
[…] „Poza Cezarem nie mamy króla” (J 19, 14-15).
Na tym tle możemy lepiej zrozumieć znaczenie napisu na krzyżu Chrystusa, jeśli odwołamy się przy tym
do słów, jakimi Jezus określił samego siebie w rozmowie z namiestnikiem rzymskim. W tym i tylko w tym
znaczeniu Chrystus-Mesjasz jest „Królem”; w tym
i tylko w tym znaczeniu odpowiada tradycji „Króla mesjańskiego” objawionej na kartach Starego Testamentu,
wpisanej w dzieje ludu Starego Przymierza.
11. To, co wydarzyło się na Kalwarii, rzuca ostateczne światło na mesjańską królewskość Jezusa. Jeden z dwóch złoczyńców, ukrzyżowanych wraz z Jezusem, daje przejmujący wyraz tej prawdzie, gdy mówi:
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa” (Łk 23, 42). Jezus odpowiada: „Zaprawdę,
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).
W tym dialogu znajdujemy jakby ostatnie potwierdzeChrystusa Króla
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nie słów wypowiedzianych przy zwiastowaniu o Jezusie: „będzie panował […] a Jego panowaniu nie będzie
końca” (Łk 1, 33).
Jezus Chrystus początek i spełnienie
królestwa Bożego (18 III 1987)
1. „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”
(Mk 1, 15) – od tych słów rozpoczyna Jezus z Nazaretu swoje mesjańskie nauczanie królestwa Bożego, które
wraz z Jezusem wkracza w życie i w dzieje człowieka, jest spełnieniem obietnicy zbawienia, którą Pan dał
Izraelowi.
Jezus objawia się jako Mesjasz nie po to, by objąć władzę w sensie doczesnym i politycznym, odpowiadającym pojęciu współczesnych Mu ludzi, ale czyni to dlatego, że w Jego posłannictwie uwieńczonym
męką, śmiercią i zmartwychwstaniem „wszystkie obietnice Boże są «tak»” (por. 2 Kor 1, 20).
2. Aby w pełni zrozumieć misję Jezusa, trzeba sięgnąć do orędzia Starego Testamentu, które głosi zbawczą królewskość Pana. W pieśni Mojżesza (Wj 15,
1-18) Pan zostaje obwołany „królem”, gdyż w cudowny sposób wyzwolił swój lud i wiodąc go mocą
i miłością, doprowadził do komunii z sobą i braćmi.
Również prastary Psalm 29 daje świadectwo tej wiary,
gdy przedstawia Pana w Jego królewskiej mocy, któ388
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rą ogarnia On całe stworzenie, głosząc swemu ludowi
siłę, błogosławieństwo i pokój (por. Ps 29, 11). Tematyka zbawienia przenika do głębi wiarę w Pana – „króla” przede wszystkim w scenie powołania Izajasza.
„Król”, którego prorok widzi oczyma wiary, „siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie” (Iz 6, 1), to Bóg,
który w tajemnicy transcendentnej świętości i miłosiernej dobroci objawia się swemu ludowi jako źródło
miłości, która oczyszcza, przebacza i zbawia: „Święty,
Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna
jest Jego chwały” (Iz 6, 3).
Właśnie dzięki tej wierze w zbawczą królewskość
Pana monarchia nie osiągnęła w ludzie przymierza takiej
autonomii, jak w innych narodach. Król jest tu wybierany
jako pomazaniec Boży, a więc narzędzie, poprzez które
sam Bóg sprawuje władzę nad Izraelem (por. l Sm 12,
12-15). „Bóg króluje” – głoszą nieustannie Psalmy (por.
5, 3; 9, 5; 29, 10; 93, 1; 97, l-4; 146, 10).
3. W obliczu bolesnego poczucia ludzkich ograniczeń i grzechu prorocy głoszą nowe przymierze, na
mocy którego sam Pan obejmie zbawcze królowanie
nad swym odnowionym ludem (por. Jr 31, 31-34; Ez
34, 7-16; 36, 24-28).
W tym kontekście rozpoczyna się oczekiwanie na
nowego Dawida, którego Pan powoła do życia i uczyni
narzędziem wyjścia, wyzwolenia i zbawienia (por. Ez
34, 23-25; Jr 23, 5-6). Od tej chwili postać Mesjasza
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występuje w ścisłym powiązaniu z początkiem królowania Bożego nad całym światem.
Choć po okresie wygnania przestaje istnieć w Izraelu instytucja monarchii, to równocześnie coraz bardziej pogłębia się wiara w królowanie Boga nad swym
ludem, które rozszerzy się „aż po krańce ziemi”. Najwymowniejszym świadectwem tej nadziei są Psalmy
opiewające Pana – Króla (por. Ps 96, 99).
Nadzieja ta osiągnie swój szczyt, gdy wzrok wiary, wybiegając poza granice ludzkiego czasu i ludzkich
dziejów, pozwoli zrozumieć, że dopiero w przyszłym,
wiecznym życiu królestwo Boże zapanuje z całą swą
potęgą: wtedy to wszyscy odkupieni osiągną poprzez
zmartwychwstanie pełną komunię życia i miłości z Panem (por. Dn 7, 9-10, 12, 2-3).
4. Jezus nawiązuje do tej nadziei Starego Testamentu i głosi jej spełnienie. Królestwo Boże jest centralnym
tematem Jego nauczania, o czym w szczególny sposób
świadczą przypowieści.
Przypowieść o siewcy (Mt 13, 3-8) głosi, że królestwo Boże urzeczywistnia się już w nauczaniu Jezusa,
a równocześnie wskazuje na obfitość owoców, które
złożą się na ogromne bogactwo królestwa u kresu czasów. Przypowieść o nasieniu, które samo wyrasta (Mk
4, 26-29), podkreśla, że królestwo nie jest dziełem człowieka, lecz darem miłości Bożej, która działa w sercu
wiernych i prowadzi dzieje ludzkie ku ich ostateczne390
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mu spełnieniu w wieczystej komunii z Panem. Przypowieść o chwaście rosnącym w pszenicy (Mt 13, 24-30)
oraz przypowieść o sieci (Mt 13, 47-52) mówią przede
wszystkim o zbawieniu Bożym, które jest już obecne
i działa w świecie. Ale obok „synów królestwa” występują tu także wprowadzający nieprawość „synowie
Złego”. Dopiero u kresu dziejów siły zła zostaną zniszczone, a ten, kto przyjął królestwo, już na zawsze pozostanie z Panem. Wreszcie przypowieści o skarbie
i o perle (Mt 13, 44-46) ukazują najwyższą i absolutną
wartość królestwa Bożego: ten, kto to zrozumiał, gotów
jest do wszelkich ofiar i wyrzeczeń, aby tylko do niego
przystąpić.
5. Z nauczania Jezusa płynie ogromne bogactwo
światła. Pełne urzeczywistnienie królestwa Bożego należy oczywiście do przyszłości: ma „przyjść” (por. Mk 9,
1; Łk 22, 18); modlitwa „Ojcze nasz” uczy, jak o to przyjście prosić: „przyjdź królestwo Twoje” (por. Mt 6, 10).
Równocześnie jednak Jezus stwierdza, że królestwo
Boże „już do was przyszło” (por. Mt 12, 28) i „jest pośród
was” (por. Łk 17, 21): w Jego nauczaniu i w Jego czynach.
Z całego Nowego Testamentu wynika ponadto, że w ustanowionym przez Jezusa Kościele królewskość Boga
uobecnia się w Chrystusie jako dar zbawienia w wierze,
nowego życia w Duchu Świętym i komunii w miłości.
W ten sposób ujawnia się głęboka więź pomiędzy
królestwem i Jezusem, więź tak silna, że królestwo
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Boże można wręcz nazwać „królestwem Chrystusa”
(por. Ef 5, 5; 2 P 1, 11), zgodnie zresztą z tym, co On
sam stwierdza w rozmowie z Piłatem, kiedy mówi, że
Jego królestwo „nie jest z tego świata” (J 18, 36).
6. W tym świetle można zrozumieć podane przez Jezusa warunki, których spełnienie otwiera dostęp do królestwa. Można je wszystkie zawrzeć w jednym słowie:
„nawrócenie”. Poprzez nawrócenie człowiek otwiera
się na dar Boga (por. Łk 12, 32), który „wzywa do swego królestwa i chwały” (l Tes 2, 12); przyjmuje królestwo „jak dziecko” (Mk 10, 15); jest gotów do wszelkich wyrzeczeń, aby móc doń wejść (por. Łk 18, 29; Mt
19, 29; Mk 10, 29).
Królestwo Boże wymaga głębokiej i nowej „sprawiedliwości” (por. Mt 5, 20), zaangażowania w spełnianie woli Bożej (por. Mt 7, 21), wewnętrznej prostoty
dziecka (por. Mt 18, 3; Mk 10, 15), przezwyciężenia
przeszkody, jaką jest bogactwo (por. Mk 10, 23-24).
7. Błogosławieństwa Jezusa (por. Mt 5, 3-12) stanowią niejako magna charta królestwa niebieskiego,
które jest otwarte dla ubogich w duchu, zasmuconych,
cichych, łaknących i pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, dla osób czystego serca, wprowadzających
pokój i cierpiących prześladowania dla sprawiedliwości. Błogosławieństwa wskazują nie tylko na wymogi królestwa, ale przede wszystkim wyrażają to, czego
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w nas samych dokonuje Bóg, upodobniając nas do swego Syna (por. Rz 8, 29) i uzdalniając do dzielenia Jego
uczuć (por. Flp 2, 5 n.) miłości i przebaczenia (por. J 13,
34-35; Koi 3, 13).
8. Nauczaniu Jezusa o królestwie Bożym daje świadectwo Kościół Nowego Testamentu, który uczestniczył
w nim z radością swej wiary paschalnej. Kościół ten to
wspólnota „prostaczków”, których Ojciec „uwolnił […]
spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna” (Kol 1, 13). Wspólnota tych, którzy żyją „w Chrystusie”, idąc za Duchem Świętym drogą
pokoju (por. Łk 1, 79), którzy walczą, by nie „ulec pokusie” i wystrzegają się „uczynków ciała”, gdyż wiedzą, że
„ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5, 21). Kościół jest wspólnotą
tych, którzy głoszą swym życiem i słowem orędzie Jezusa: „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10, 9).
9. Kościół, który „z biegiem wieków dąży stale do
pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże”
(DV 8), w każdej Eucharystii prosi Ojca o to, by „przyszło Jego królestwo”. Żyje on w żarliwym oczekiwaniu
na chwalebne przyjście Jezusa, Pana i Zbawiciela, który
przekaże Majestatowi Bożemu „wieczne i powszechne
królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”
(Prefacja na uroczystość Chrystusa Króla).
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To oczekiwanie na przyjście Pana jest niewyczerpanym źródłem nadziei i energii. Pobudza ono ochrzczonych, którzy stali się uczestnikami królewskiej godności
Chrystusa, do tego, by zawsze żyli „w królestwie umiłowanego Syna”, i naśladując w swych czynach czyny Jezusa, świadczyli i głosili obecność Królestwa w świecie (por.
J 14, 12). Sobór uczy, iż na mocy tego świadectwa wiary i miłości świat przeniknięty zostanie duchem Chrystusa
i z większą skutecznością będzie osiągał swój cel sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. Lumen gentium, 36).
Przemówienia na Anioł Pański
w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Przyjdź Królestwo Twoje! (26 XI 1978)
[…] trzeba, aby właśnie tutaj, przed bazyliką św.
Piotra, właśnie tu, w sercu Rzymu, zabrzmiały słowa
Ewangelii św. Jana. Mówi Piłat: „Czy Ty jesteś królem
żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy ty mówisz od
siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie?” Piłat odparł:
„Czy ja jestem Żydem? Naród twój i kapłani wydali mi
Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo
moje nie jest z tego świata” (J 18, 33-36).
Przywodzą te słowa na pamięć sprawy dalekie, które działy się na peryferiach wielkiego Imperium Rzymskiego. Jednakże nie są one zupełnie przebrzmiałe.
Może brzmią w nich także jakieś treści dzisiejsze, aktualne. Może w tym dialogu można by odnaleźć, przynaj394
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mniej w niektórych aspektach, te same dyskusje, które
toczą się dziś.
Chrystus odpowiada na pytania sędziego i wykazuje, że nie ma żadnych podstaw do tego oskarżenia, które
wniesiono przeciw Niemu. Nie sięga po władzę doczesną.
Wkrótce potem zostanie ubiczowany i ukoronowany
cierniami. Na pośmiewisko. I będą pokazywali Go palcami i mówili: „Witaj, królu żydowski” (J 19, 3). A Chrystus milczy. Jakby chciał dopowiedzieć tym milczeniem
do końca to, co przedtem odpowiedział Piłatowi.
Ale to nie była jeszcze całkowita odpowiedź! Piłat
również to czuł. I dlatego zapytał ponownie: „A więc
jesteś królem?” (J 18, 37).
Dziwne pytanie, dziwne – po tym, co Chrystus
stwierdził z taką stanowczością. A jednak Piłat czuł, że
to przeczenie Oskarżonego nie wyczerpuje wszystkiego, że w głębi tego przeczenia kryje się jakieś twierdzenie. Jakie? I oto Chrystus pomaga je znaleźć sędziemu.
Odpowiada: „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” (tamże).
Musimy wszyscy dobrze się zastanowić nad tym
przeczeniem i nad tym twierdzeniem Chrystusa. Nie
należy ono do przebiegu sprawy, która kiedyś rozegrała się na peryferiach Imperium Rzymskiego, lecz leży
wciąż w samym centrum życia. Jest aktualne. Muszą
zastanowić się nad nim ci, którzy stanowią prawa, jak
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również i ci, którzy rządzą państwami, którzy sądzą innych. Musi zastanowić się nad tym stwierdzeniem każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który zawsze jest
obywatelem, należy do określonej wspólnoty politycznej, ekonomicznej, narodowej, międzynarodowej.
„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie” mówi Chrystus
Król przed trybunałem namiestnika, w obliczu wyroku,
który wkrótce zostanie wydany.
Posłuchajmy jeszcze, co powiedział na ten temat
Sobór Watykański II: „Kościół, który z racji swego zadania i kompetencji w żaden sposób nie utożsamia się
ze wspólnotą polityczną ani nie wiąże się z żadnym systemem politycznym, jest zarazem znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej”
(Gaudium et spes, 76). Tak myśli i tak mówi współczesny Kościół. Kościół chce być wierny temu, co powiedział Chrystus. To jest jego racja bytu.
Wybiegamy dziś myślą ku wszystkim tym, którzy
stają przed sądem, których może skazano na śmierć, jeśli nie fizyczną może, to przynajmniej cywilną, ponieważ wyznają swą wiarę, ponieważ są wierni prawdzie,
ponieważ bronią prawdziwej sprawiedliwości.
Trzeba uznać, że i w dzisiejszym świecie nie brak
podobnych sytuacji. Dlatego też w dzień Chrystusa
Króla trzeba koniecznie podkreślić podobieństwo ludzi,
którzy cierpią z takich właśnie powodów, do Chrystusa
osądzonego i skazanego przez Piłata.
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Módlmy się każdego dnia: Przyjdź Królestwo Twoje! Nie zapomnijmy nigdy o tych, którzy za swą wierność królestwu Bożemu płacą skazaniem, dyskryminacją, cierpieniem, śmiercią.
Panowanie mocą prawdy i miłości (25 XI 1979)
Myśli nasze i serca zwracają się dziś w stronę Tego,
który na pytanie Piłata, czy jest królem, odpowiada: „Ja
się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby
dać świadectwo prawdzie (J 18, 37).
Czasy w których żyjemy, każą nam coraz częściej
myśleć o tej odpowiedzi. Każą nam szukać tego niezwykłego króla, każą nam do niego tęsknić, pragnąć Go
coraz żarliwiej. Jakiż bowiem przedziwny jest to król,
który odrzuca wszystkie akcesoria władzy, wszystkie
środki panowania przy pomocy siły i przemocy – a pragnie panować tylko mocą prawdy i miłości, mocą wewnętrznego i czystego zawierzenia. Jakiż niezwykły
jest to król! Jak bardzo musi pragnąć Go człowiek
dzisiejszy zmęczony współczesnymi systemami sprawowania władzy, która w tylu miejscach globu nie
szczędzi człowiekowi ucisku i przemocy. Stara się podporządkować go sobie w sprawach najbardziej nawet
wewnętrznych. Podporządkowuje go systemom ideologicznym, bez względu na to, czy odpowiadają one jego
przekonaniom, czy nie. Od akceptacji tych systemów
uzależnia jego pozycję społeczną bardziej niż od rzeChrystusa Króla
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czywistych zasług. Jakiż wspaniały to jest król: Jezus
Chrystus, który cały ten sposób władania człowiekiem odrzucił. Który powiedział Piłatowi: „Królestwo
moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było
z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom…” (J 18, 36). Odrzucił nie tylko wszelkie
środki sprawowania władzy nad drugimi przy pomocy
siły i przemocy, ale pozbawił się nawet prawowitej pomocy i obrony wobec własnych prześladowców.
A to wszystko w tym celu, aby uzyskać królowanie mocą samej prawdy i miłości. Aby uzyskać królestwo ludzkich serc, tych wszystkich, które zdolne są
usłyszeć głos Jego i odróżnić wezwanie. Nie brak takich. Wielu ich jest również tam, gdzie na ich temat
panuje całkowite milczenie. Gdzie traktowani są, jak
gdyby nie istnieli. Gdzie pozbawieni są zwyczajnych,
ludzkich praw, mimo że prawa te bywają gwarantowane
w teorii. Gdzie więzi się ich i sądzi za to, że zbierali się
wspólnie na modlitwę i czytanie Pisma Świętego, albo
za to, że przepisali teksty liturgiczne dla użytku wiernych, pragnących się modlić.
Z pewnością też nie mogą zyskać ludzkich serc te systemy, które nie uznają równości między ludźmi – dziećmi Boga. Które wykorzystują jako pretekst do nierówności rasę, kulturę, opinie – choćby pokojowo wyrażone.
Lub też nie uznają wymagań godności fizycznej i moralnej osoby ludzkiej, poczynając od prawa do obrony, wtedy gdy jest się postawionym w stan oskarżenia.
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Pośród wszystkich systemów ucisku i prześladowania nie brak takich, którzy za cenę odwagi i cierpienia
dają świadectwo Chrystusowi. Takich, którzy wybierają
tego niezwykłego króla, panującego w sercach ludzkich
mocą samej prawdy i miłości. Zjednoczmy się dzisiaj
z nimi w modlitwie w sposób szczególny.
Eschatologiczne królestwo Chrystusa (20 XI 1983)
Eschatologiczne królestwo Chrystusa i Boga wypełni się, kiedy Pan będzie wszystkim we wszystkich,
unicestwiwszy wpierw panowanie Szatana, grzechu
i śmierci.
Królestwo Boże jest już jednak obecne „w tajemnicy” historii i działa w tych, którzy je przyjmują. Jest
obecne w rzeczywistości Kościoła, który jest sakramentem zbawienia, a równocześnie tajemnicą, której granice znane są jedynie miłosierdziu Ojca, pragnącego zbawić wszystkich. Świętość Kościoła tutaj na ziemi jest
zapowiedzią przyszłej pełni królestwa.
Wspaniałe określenia owego królestwa z Listu do
Kolosan odnoszą się do wszystkich chrześcijan, lecz
w sposób szczególny do Maryi, całkowicie zachowanej
od władzy zła: „On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”
(1, 13). To właśnie w Chrystusie królestwo Boże wtargnęło w historię, a ci, którzy je przyjęli, stali się jego
uczestnikami: „tym […] którzy je przyjęli, dało moc,
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aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
Jego” (J 1, 12). Maryja, Matka Jezusa i wierna uczennica
Słowa, w pełni weszła do królestwa. Cała Jej egzystencja
jako stworzenia umiłowanego przez Pana (kecharitomene) i ożywianego przez Ducha jest konkretnym świadectwem i zapowiedzią rzeczywistości eschatologicznych.
Najświętsza Maryja Panna, będąca znakiem i zadatkiem przyszłych dóbr już w swym ziemskim życiu, teraz zaś przebywająca w chwale u boku Chrystusa Pana,
jest obrazem i wypełnieniem królestwa Bożego. Ona
jest pierwsza, która poszła za Chrystusem „pierworodnym spośród wielu braci”, „początkiem nowego stworzenia” i „Głową Kościoła” (por. Kol 1, 18-20). Ona jest
pierwszą, która odziedziczyła Jego chwałę. Wyniesienie
do chwały Maryi, naszej siostry, jest najwspanialszym
potwierdzeniem słów Pisma: „Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie
Jezusie” (Ef 2, 6). Jej wejście do eschatologicznego
królestwa Bożego jest zadatkiem i gwarancją udziału całego Kościoła, Ciała Chrystusowego, w chwale
swego Pana […].
Uroczystość Chrystusa Króla (20 XI 1988)
Dzisiejsza niedziela, która zamyka rok liturgiczny,
jest poświęcona Chrystusowi Królowi Wszechświata,
zapowiadając niejako zakończenie dziejów w chwili
ostatecznego i tryumfalnego przyjścia Chrystusa zmar400
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twychwstałego. On to, pokonawszy wszystkie moce
zła, zakończy budowę królestwa Bożego rozpoczętą tutaj, w ziemskiej rzeczywistości Kościoła pielgrzymującego i walczącego.
Dzisiejsze piękne święto każe nam ogarnąć spojrzeniem wiary perspektywy końcowego odrodzenia świata
i ostatecznego wyzwolenia wybranych. Święto to, jak
wiemy, ustanowił encykliką Quas primas papież Pius
XI w roku 1925.
Chrześcijanin, który patrzy na Chrystusa Króla Wszechświata, czuje, że nie powinien dać się zastraszyć przejmującym doświadczeniom zła. Czasem
wydaje się bowiem, że złe moce zatryumfują nad prawdą, niesprawiedliwość nad sprawiedliwością, konflikty
i wojny nad pokojem i zgodą wśród ludzi.
Dzisiejsze święto mówi nam, że musimy z pokorną
bojaźnią Bożą czekać na przyjście Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych, jak wyznajemy w Credo, czekać – z wielkim szacunkiem dla tajemniczych zrządzeń Bożej Opatrzności – na tę „godzinę Pańską”,
w której każdy zbierze plon swych czynów, zarówno
dobrych, jak i złych. Wtedy też w sposób nieodwołalny i ostateczny zostanie osądzone to, czego tutaj,
na ziemi sprawiedliwość ludzka nie potrafiła lub nie
chciała rozstrzygnąć.
My, uczniowie Boskiego Mistrza, winniśmy zatem
pod Jego kierownictwem stale budować owo królestwo
sprawiedliwości i pokoju, łaski i miłości, które nam wyChrystusa Króla
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służył przez swą błogosławioną mękę i śmierć, pokonując moce grzechu, śmierci i szatana. W istocie życie
chrześcijańskie jest bojowaniem, „dobrą walką”, według stów św. Pawła (por. l Tm 1, 18), w której każdy
musi wywalczyć prawdziwe i najwyższe wartości, jakimi są: cnota, miłość i jedność z Bogiem.
Iść za Chrystusem, który prowadzi nas do swego królestwa, oznacza szukać z Nim oblicza Ojca i gorąco pragnąć zobaczyć Go kiedyś takim, jakim jest (por. l J 3, 2).
Niechaj Najświętsza Maryja Panna osłodzi nam trud
wędrówki, niechaj nam ulży w duchowej walce, niechaj
natchnie nas odwagą do prowadzenia walki i znoszenia
ciężkich prób. Wspierani przez Nią dojdziemy szczęśliwie tam, gdzie panuje Ojciec, Syn i Duch Święty.
Chrystus – Król Wszechświata (26 XI 1989)
W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół
zaprasza nas do refleksji nad osobą i tajemnicą Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata. To święto ustanowione
przez papieża Piusa XI pomaga nam lepiej zrozumieć
centralne miejsce Chrystusa, który nad wszystkim włada i wszystko oddaje we władanie Ojca, tak „aby Bóg
był wszystkim we wszystkich” (l Kor 15, 28).
To prawda, że Jezus żyjąc na ziemi sprzeciwił się
pragnieniu ludu, który po rozmnożeniu chleba (por.
J 6, 1-15), chciał Go ogłosić „królem”. Uczynił to jednak, by wyprowadzić z błędu tych wszystkich, którzy
402

Modlitewnik czcicieli

Jego rolę wybawcy rozumieli tylko w sensie politycznym i doczesnym.
Królewskość Chrystusa przerasta wymiar czysto ziemski i nie wypływa z logiki władzy, lecz z logiki ofiary. Jezus staje się Królem i Zbawicielem świata poprzez wywyższenie Krzyża, po którym nastąpiło
zmartwychwstanie i uwielbienie po prawicy Ojca. Swoją królewską moc objawia dopiero na drzewie krzyża:
„Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie” (J 12, 32).
W myśl tej samej logiki na pytanie prokuratora Poncjusza Piłata: „Czy Ty jesteś Królem?” (J 18, 33), Jezus
odpowiada: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37), ale mówi także: „Królestwo moje nie jest
z tego świata […] królestwo moje nie jest stąd” (J 18, 36).
W ten sposób Jezus wyjaśnia, że Jego królewska
władza nie mieści się w żadnym z ludzkich systemów
politycznych, nie pochodzi z niskości, lecz z wysoka (por. J 8, 23). Ale Jego królestwo, choć nie z tego
świata, nie jest poza światem, nie jest obojętne na los
tego świata. Dlatego Jezus wskazuje także cel swojego
królestwa: „przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie” (J 18, 37).
Chrystus-Król przychodzi jako Ten, który objawia Miłość Boga, jako Pośrednik Nowego Przymierza, Odkupiciel człowieka. Ustanowione przez Niego
królestwo działa wedle swej wewnętrznej dynamiki
Chrystusa Króla
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jako zaczyn i znak zbawienia służący budowaniu świata bardziej sprawiedliwego, braterskiego, solidarnego,
natchnionego ewangelicznymi wartościami zbawienia i wiecznego błogosławieństwa; świata, który wszyscy winniśmy budować. Dlatego w prefacji dzisiejszej
Mszy świętej czytamy, że Jezus przekazał Ojcu „królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości,
miłości i pokoju”.
Tak oto medytacja o Jezusie Chrystusie, Królu świata, uczy nas obowiązku solidarnej i odpowiedzialnej współpracy w budowaniu miasta ziemskiego pod przewodnictwem Tego, który będąc – jak głosi
Apokalipsa – Królem królów i Panem panów (por. Ap
19, 16), nie tyle panuje nad swoją trzodą, co służy jej i ją
zbawia […].
Jezus – Król dobroci (25 XI 1990)
Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zamyka cykl roku liturgicznego, w którym Kościół wspomina i przeżywa wciąż na nowo tajemnice
życia Jezusa: Wcielenie Słowa Bożego w łonie Maryi,
Jego narodzenie, Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz
Zesłanie Ducha Świętego.
Słuchając kolejnych niedzielnych czytań z Pisma
Świętego, Kościół przyjmował w skupieniu i w duchu
żywej wiary słowa Nauczyciela. Teraz, na zakończenie tej duchowej drogi, rozmyśla o powrocie Chrystusa,
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o ostatecznym nadejściu głoszonego przezeń Królestwa
i odnawia swą wiarę w Jezusa, Króla świata.
Jezus to Król dobroci, Dawca łask, który żywi swój
lud i gromadzi go wokół siebie, jak pasterz, który dokonuje przeglądu swojej trzody i gromadzi owce ze
wszystkich miejsc, „dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne” (Ez 34, 12); który pragnie dać im światło
i odpoczynek. Jezus Chrystus jest Królem miłosierdzia, świadkiem i znakiem dobroci Boga Ojca.
Dzisiejsza uroczystość jest także syntezą całego przepowiadania Kościoła o tajemnicy Chrystusa – Tego, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem,
początkiem i wzorem nowej ludzkości, zrodzonej z Jego
męki i krwi: ludzkości, którą On pragnie przepoić braterską miłością, duchem szczerości i pokoju. W Chrystusie Królu Kościół uznaje też, że poza wszystkim tym,
co podlega przemianie, są rzeczy niezmienne i wieczne
(por. Gaudium et spes, 10), istnieje Królestwo przygotowane dla tych, którzy wierzą i miłują.
My także wyrażamy dziś z całym Kościołem pragnienie, aby Chrystus królował (por. l Kor 15, 25). Jesteśmy bowiem przekonani, że takiego orędzia oczekują wszyscy, choć może nie zawsze są tego świadomi.
Nasze głoszenie staje się zatem modlitwą do Chrystusa,
którego prosimy, by w naszej wypełnionej cierpieniem
historii, budował swoje Królestwo miłości. […]
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Królestwo Chrystusa (22 XI 1992)
Rok liturgiczny, który wyznacza rytm życia Kościoła, kończy się dzisiaj uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. W dzisiejszej liturgii głosimy z wiarą
wielkość i wspaniałość Jego królestwa, które jest „królestwem prawdy i życia, królestwem świętości i łaski,
królestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju”.
Rozważamy zatem tajemnicę królowania Chrystusa, które bez rozgłosu, ale z mocą łaski i z wytrwałością pełną miłosierdzia wzrasta dzień po dniu w sercach wierzących, wyzwalając ich od egoizmu i grzechu,
usposabiając w ten sposób do posłuszeństwa wiary i do
wielkodusznego ofiarowania samych siebie w miłości.
Królestwo Chrystusa jest zatem królestwem
pocieszenia i pokoju, które wyzwala człowieka od
wszystkich lęków i obaw i włącza go w komunię z Ojcem niebieskim. Rozpoczyna się już tutaj, na ziemi,
ale wypełni się do końca w niebie. […]
Maryja, która z wiarą oczekiwała nadejścia królestwa w osobie Jezusa, z radością je przyjęła i z miłością
strzegła, niech nam dopomaga, byśmy na co dzień byli
wierni miłości Chrystusa, byśmy umieli rozpoznawać
i przyjmować Odkupiciela jako jedynego Króla i prawdziwego Pana naszego życia.
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Król Wszechświata (21 XI 1993)
Dzisiejsza niedziela, poświęcona naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, jest ostatnią w roku liturgicznym. Po rozważeniu tajemnic życia
Chrystusa, od narodzin po śmierć i zmartwychwstanie,
Kościół kontempluje dziś Baranka złożonego w ofierze,
zasiadającego u boku Ojca w blasku niebieskiej chwały, i wraz z aniołami i świętymi w raju śpiewa odwieczną pieśń chwały. „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki
wieków!” (Ap 5, 13).
Fundamentem powszechnego królowania Chrystusa jest Jego Bóstwo: wielka tajemnica, którą wyznajemy z pokornym i wdzięcznym posłuszeństwem wiary.
To ona pozwala nam dostrzec w Jezusie odwiecznego
Syna Bożego, Słowo współistotne Ojcu, Słowo Wcielone (por. J 1, 14).
Mocą tej tożsamości Chrystus może powiedzieć:
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). W Nim
wszystko zostało stworzone i ku Niemu wszystko zmierza: On jest Królem Wszechświata.
Śpiewając na chwałę Chrystusa, Kościół nie przestaje jednak zdumiewać się paradoksem Króla, który uczynił się Sługą, stając się do nas podobnym we wszystkim
oprócz grzechu (por. Hbr 4, 15).
Kontemplacja królewskości Chrystusa nie oznacza zatem, że człowiek przywłaszcza sobie Jego chwałę, ale mieChrystusa Króla
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rzy się z Jego miłością. Król, którego dziś kontemplujemy,
jest bowiem Dobrym Pasterzem: daje życie za owce swoje, a jego królowanie nie jest panowaniem, ale służbą.
Kościół, choć jest świadom słabości swoich członków, pozostaje wierny temu ideałowi i właśnie dlatego
nie przestaje z pokorną stanowczością głosić […] ewangelicznego orędzia prawdy o człowieku. Jest to z pewnością jedna z posług, których ludzkość najpilniej dziś
potrzebuje.
Uczniowie Chrystusa czują się powiernikami i sługami
tej prawdy, powołanymi, by wciąż na nowo przyjmować ją
z ust Tego, który ukazując Piłatowi sens swej królewskości
powiedział: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37).
Drodzy bracia i siostry! Skierujmy wzrok ku Maryi,
którą Kościół czci jako Matkę i Królową: chwała Syna
jest także Jej udziałem!
Kościół zapowiedzią królestwa Bożego (22 XI 1998)
Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. U kresu całorocznej drogi Kościół wyznaje wiarę w Tego, który został ukrzyżowany,
zmartwychwstał i jest Panem świata i dziejów: blask
Paschy ogarnia i rozjaśnia cały kosmos. To światło miłości i prawdy wybawia wszechświat od śmierci spowodowanej przez grzech i odnawia pierwotny zamysł
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stworzenia, aby wszystkie rzeczy zyskały pełny sens,
zostały pojednane z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Pielgrzymując przez świat, kierujemy spojrzenie ku
niebu, naszej wiekuistej ojczyźnie. Ewangelia poucza
nas, że aby królestwo Boże mogło w pełni się urzeczywistnić, nie powinniśmy iść za „księciem tego świata”
(por. J 12, 31; 16, 11), który sieje niezgodę i zgorszenie,
ale wiernie i z pokorą naśladować Chrystusa. On prowadzi nas do królestwa pokoju i sprawiedliwości, gdzie
Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
Kościół jest w dziejach zapowiedzią królestwa Bożego, co wyraża także przez swą katolickość czyli powszechność. […] Wszyscy wierni uczestniczą bowiem
przez swoje świadectwo życia w powszechnej misji na
rzecz królestwa Bożego. W szczególny sposób kapłani
posyłani są do wszystkich zakątków ziemi, aby szerzyć
dobrą nowinę o Bożej miłości. […]
Pan króluje (25 XI 2001)
W dzisiejszą, ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Kościół zachęca nas do kontemplowania królewskiej godności Odkupiciela, którą w sposób
szczególnie wymowny ukazuje życie świętych. […] Ich
świadectwo potwierdza prawdę, że Ukrzyżowany „żyje
i króluje na wieki wieków”. Tak, On jest „Żyjącym”,
„Panem” i króluje w życiu ludzi w każdym miejscu
Chrystusa Króla
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i w każdym czasie, gdy przyjmują Go w sposób wolny
i wiernie za Nim podążają. Jego Królestwo, „królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju” (prefacja mszalna)
objawi się jednak w pełni dopiero na końcu czasów.
Według kryteriów tego świata królowanie Jezusa
może się wydawać czymś „paradoksalnym”. Istotnie,
władza, którą się posługuje, nie odpowiada ziemskiej
logice. Jest to bowiem władza miłości i służby, która
wymaga bezinteresownego daru z siebie i konsekwentnego dawania świadectwa prawdzie (por. J 18, 37). Dlatego Pan „ofiarował siebie samego na ołtarzu krzyża,
jako niepokalaną ofiarę pojednania” (prefacja mszalna),
wiedząc, że tylko w ten sposób wyzwoli z niewoli grzechu i śmierci ludzkość, historię i cały świat. Jego zmartwychwstanie dowodzi, że jest On Królem zwycięskim,
Panem „istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych”
(por. Flp 2, 10-11).
Ze wszystkich stworzeń najbardziej złączona
z królowaniem Chrystusa jest Maryja, przez Niego
samego ukoronowana na Królową nieba i ziemi. To
Ona była niezawodnym wzorem świętych, których Kościół pozwala nam dziś otaczać kultem. Ku Niej także
i my kierujemy spojrzenie, prosząc, aby nam pomogła
„królować” z Chrystusem i budować świat, w którym
„będzie panował” pokój. […]
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Chrystus jest Królem (24 XI 2002)
Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. To święto zostało wyznaczone na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby uwydatnić prawdę,
że Jezus Chrystus jest Panem czasu i w Nim wypełnia
się cały plan stworzenia i odkupienia.
Postać Króla Mesjasza konkretyzuje się w świadomości ludu Izraela poprzez Stare Przymierze. Sam Bóg,
zwłaszcza za pośrednictwem proroków, objawia Izraelitom swoją wolę zgromadzenia ich niczym pasterz swoje
stado, aby mogli żyć w wolności i pokoju w ziemi obiecanej. W tym celu pośle swego Pomazańca – po grecku
Chrystusa – aby uwolnił lud od grzechu i wprowadził
go do Królestwa.
Jezus z Nazaretu wypełnia tę misję w tajemnicy paschalnej. Nie przychodzi królować jak władcy tego
świata, lecz by napełnić, jeśli tak można powiedzieć,
serce człowieka, historię i kosmos Bożą mocą miłości.
II Sobór Watykański jasno i wyraźnie ogłosił światu,
że Chrystus jest Panem, i orędzie to zostało potwierdzone przez Wielki Jubileusz Roku 2000. Ludzkość trzeciego tysiąclecia również powinna odkryć, że Chrystus jest jej Zbawcą. Takie przesłanie muszą z odwagą
przekazywać dzisiejszemu światu chrześcijanie.
II Sobór Watykański przypomniał w związku z tym
o szczególnej odpowiedzialności wiernych świeckich. Na mocy chrztu i bierzmowania uczestniczą oni
Chrystusa Króla
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w misji profetycznej Chrystusa. I dlatego „są wezwani, aby «szukać królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej», a także
mieć «swój udział w posłannictwie całego ludu Bożego w Kościele i w świecie […] przez swą pracę zmierzającą do szerzenia Ewangelii oraz uświęcania ludzi»”
(Novo millennio ineunte, 26).
Spośród wszystkich stworzeń anielskich i ziemskich Bóg wybrał Maryję, by w sposób wyjątkowy
złączyć Ją z królewskością swego Syna, który stał
się człowiekiem. Tę właśnie prawdę kontemplujemy
w ostatniej tajemnicy chwalebnej różańca świętego.
Niech Maryja nauczy nas dawać z odwagą świadectwo o królestwie Bożym i przyjmować Chrystusa
jako Króla naszego życia i całego wszechświata.
Nasz Król (23 XI 2003)
Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na przestrzeni dwunastu miesięcy
rozważaliśmy wszystkie tajemnice Jego życia, od narodzin po wniebowstąpienie, a wśród nich centralne
miejsce zajmowała Pascha śmierci i zmartwychwstania. Teraz wraz z Apostołem Pawłem potwierdzamy,
że zamysłem Boga jest „wszystko na nowo zjednoczyć
w Chrystusie […]: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10).
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Dzięki kontemplacji Tego, którego liturgia wschodnia nazywa Pantokratorem, w pełni pojmujemy, na
czym polega misja ludzi wierzących, powołanych do
udziału w budowaniu Jego Królestwa poprzez różnorodne posługi i charyzmaty. […] Oprócz Jezusa, Króla
Wszechświata, kontemplujemy Maryję, Matkę Króla,
do której zwracamy się jako do Królowej nieba i ziemi.
Niech z Jej pomocą nasze życie stanie się pieśnią chwały i wierności świętemu i miłosiernemu Bogu.
6. Benedykt XVI
Encyklika Spe salvi
o nadziei chrześcijańskiej (30 XI 2007)
24. Zapytajmy jeszcze raz: w czym możemy pokładać nadzieję? W czym nie możemy pokładać nadziei?
Przede wszystkim musimy stwierdzić, że postęp sumaryczny jest możliwy tylko w zakresie materialnym. Tu,
w coraz lepszym poznaniu struktur materii i w pojawiających się w związku z tym coraz bardziej doskonałych wynalazkach, jawi się oczywiście ciągłość postępu
mającego na celu coraz większe panowanie nad naturą.
Natomiast w sferze świadomości etycznej i decyzji moralnej nie ma podobnej możliwości sumowania, z prostego powodu, że wolność człowieka jest wciąż nowa
i wciąż na nowo musi decydować. Nie są one nigdy po
prostu podejmowane za nas przez innych – w takim boChrystusa Króla
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wiem przypadku nie bylibyśmy już wolni. Wolność zakłada, że przy podejmowaniu fundamentalnych decyzji
każdy człowiek, każde pokolenie jest nowym początkiem. Oczywiście, nowe pokolenia muszą budować na
wiedzy i doświadczeniu tych, które je poprzedzały, jak
też mogą czerpać ze skarbca moralnego całej ludzkości.
Ale mogą to też odrzucić, ponieważ nie musi to być tak
samo ewidentne dla nich, jak odkrycia materialne. Skarbiec moralny ludzkości nie jest obecny w taki sposób,
w jaki obecne są narzędzia, których się używa; istnieje
on jako zaproszenie do wolności i jako jej możliwość.
To jednak oznacza, że:
a) Właściwy stan rzeczy ludzkich i zdrowie moralne świata nie mogą być nigdy zagwarantowane jedynie
przez struktury, jakkolwiek są one wartościowe. Struktury takie nie tylko są ważne, ale także konieczne; nie
mogą one jednak i nie powinny pozbawiać człowieka
wolności. Nawet najlepsze struktury funkcjonują dobrze
tylko wtedy, gdy w społeczności są żywe przekonania,
które są w stanie skłaniać ludzi do wolnego przyjęcia
ładu wspólnotowego. Wolność potrzebuje przekonania;
przekonanie nie istnieje samo z siebie, ale wciąż musi
być wspólnotowo zdobywane.
b) Ponieważ człowiek zawsze pozostaje wolny,
a jego wolność jest zawsze krucha, nigdy na tym świecie nie zaistnieje definitywnie ugruntowane królestwo
dobra. Kto obiecuje lepszy świat, który miałby nieodwołalnie istnieć na zawsze, daje obietnicę fałszywą; pomi414
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ja ludzką wolność. Wolność musi wciąż być zdobywana
dla dobra. Wolne przylgnięcie do dobra nigdy nie istnieje po prostu samo z siebie. Jeśli istniałyby struktury,
które nieodwołalnie ustanowiłyby jakiś określony – dobry – stan świata, zostałaby zanegowana wolność człowieka, a z tego powodu ostatecznie struktury takie nie
byłyby wcale dobre.
25. Konsekwencją tego, co zostało powiedziane jest
fakt, że wciąż nowe, żmudne poszukiwanie słusznego
ładu rzeczy ludzkich jest zadaniem każdego pokolenia; nigdy nie jest zadaniem skończonym. Każde pokolenie powinno wnosić wkład w ustalenie przekonującego ładu wolności i dobra, który byłby pomocny dla
przyszłego pokolenia jako wskazówka, jak właściwie
korzystać z wolności ludzkiej, a w ten sposób dałby,
oczywiście w granicach ludzkich możliwości, pewną
gwarancję na przyszłość. Inaczej mówiąc, dobre struktury pomagają, ale same nie wystarczą. Człowiek nigdy nie może być po prostu zbawiony z zewnątrz. Byli
w błędzie Francis Bacon i ci, którzy przynależą do nurtu myśli świata nowożytnego, zainspirowanego przez
niego, uważając, że człowiek zostanie zbawiony przez
naukę. Mając takie oczekiwania, zbyt wiele wymaga
się od nauki; tego rodzaju nadzieja jest zwodnicza. Nauka może wiele wnieść w proces humanizacji świata
i ludzkości. Może jednak również zniszczyć człowieka
i świat, jeśli nie jest ukierunkowana przez siły, które są
Chrystusa Króla
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poza nią. Z drugiej strony, musimy również zdać sobie sprawę, że gdy nauka odnosiła sukcesy w stopniowym rozwoju świata nowożytne chrześcijaństwo w dużej mierze koncentrowało się tylko na jednostce i jej
zbawieniu. W ten sposób zawęziło horyzont nadziei
i nie rozeznało wystarczająco wielkości swojego zadania – nawet jeśli trzeba uznać za wielkie to, czego nieustannie dokonywało w dziedzinie formacji człowieka
i troski o słabych i cierpiących.
26. To nie nauka odkupuje człowieka. Człowiek zostaje odkupiony przez miłość. Odnosi się to już do sfery
czysto światowej. Kiedy ktoś doświadcza w swoim życiu wielkiej miłości, jest to moment „odkupienia”, który
nadaje nowy sens jego życiu. Szybko jednak zda sobie
również sprawę z tego, że miłość, która została mu dana,
sama nie rozwiązuje problemu jego życia. Jest to krucha miłość. Może zostać zniszczona przez śmierć. Istota
ludzka potrzebuje miłości bezwarunkowej. Potrzebuje tej
pewności, dzięki której może powiedzieć: „Ani śmierć,
ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie
zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39). Jeżeli istnieje ta absolutna miłość, z jej absolutną pewnością, wówczas – i tylko wówczas – człowiek jest „odkupiony”
niezależnie od tego, co wydarzyłoby się w jego szcze416
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gólnym przypadku. To mamy na myśli, gdy mówimy:
Jezus Chrystus nas „odkupił”. Przez Niego nabraliśmy
pewności Boga – Boga, który nie stanowi tylko dalekiej
„pierwszej przyczyny” świata, gdyż Jego Syn jednorodzony stał się człowiekiem i o Nim każdy może powiedzieć: „Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna
Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za
mnie” (Ga 2, 20).
27. W tym sensie prawdą jest, że kto nie zna Boga,
chociaż miałby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy
nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która podtrzymuje całe
życie (por. Ef 2, 12). Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko
Bóg – Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje „aż
do końca”, do ostatecznego „wykonało się!” (por. J 13,
1; 19, 30). Kogo dotyka miłość, ten zaczyna intuicyjnie
pojmować, czym właściwie jest „życie”. Zaczyna przeczuwać, co znaczy słowo nadziei, które napotkaliśmy
w obrzędzie Chrztu: od wiary oczekuję „życia wiecznego” – prawdziwego życia, które całkowicie i bez zagrożeń, w całej pełni, po prostu jest życiem. Jezus, który
powiedział o sobie, że przyszedł na świat, abyśmy mieli
życie i mieli je w pełni, w obfitości (por. J 10, 10), wyjaśnił nam także, co oznacza „życie”: „A to jest życie
wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3).
Życia we właściwym znaczeniu nie mamy dla siebie ani
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wyłącznie z samych siebie: jest ono relacją. Życie w swojej pełni jest relacją z Tym, który jest źródłem życia. Jeśli
pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam
jest Życiem i Miłością, wówczas mamy życie. Wówczas
„żyjemy”.
28. Rodzi się jednak pytanie: czy w ten sposób nie
popadamy znowu w pojmowane indywidualistycznie
zbawienie? Czy nie jest to nadzieja tylko dla mnie, która
właśnie nie jest prawdziwą nadzieją, bo zapomina i pomija innych? Nie. W więź z Bogiem wchodzi się poprzez
komunię z Jezusem – sami i tylko naszymi możliwościami tego nie osiągniemy. Relacja z Chrystusem jest
jednak relacją z Tym, który samego siebie oddał na okup
za nas wszystkich (por. 1 Tm 2, 6). Trwanie w komunii
z Chrystusem włącza nas w Jego „bycie dla wszystkich”,
które odtąd staje się naszym sposobem bycia. On zobowiązuje nas wobec innych, ale tylko w komunii z Nim
jest możliwe, abyśmy prawdziwie byli dla innych, dla
ogółu. W tym kontekście chciałbym zacytować wielkiego greckiego doktora Kościoła, św. Maksyma Wyznawcę
(† 662), który wpierw napomina, aby niczego nie przedkładać nad poznanie i nad miłość Boga, ale zaraz potem
przechodzi do bardzo konkretnych sytuacji: „Kto miłuje
Boga, nie może zachowywać pieniędzy dla siebie. Dzieli
się nimi w sposób ,,Boży” […] w taki sam sposób według miary sprawiedliwości”. Z miłości do Boga wynika udział w sprawiedliwości i dobroci Boga dla innych;
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miłość Boga domaga się wewnętrznej wolności wobec
każdego rodzaju posiadania i wszystkich rzeczy materialnych: miłość Boga objawia się w odpowiedzialności za drugiego. Ta sama zależność pomiędzy miłością
Boga i odpowiedzialnością za ludzi we wzruszający sposób przejawia się w życiu św. Augustyna. Po nawróceniu na wiarę chrześcijańską on i jego przyjaciele o podobnych ideach pragnęli wieść życie oddane całkowicie
słowu Bożemu i rzeczom wiecznym. Chciał realizować,
zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, ideał życia kontemplacyjnego zawarty w wielkiej filozofii greckiej, wybierając w ten sposób „najlepszą cząstkę” (por. Łk 10,
42). Ale wszystko potoczyło się inaczej. Gdy Augustyn
uczestniczył w niedzielnej Mszy św. w portowym mieście Hipponie, został wywołany z tłumu przez biskupa
i zmuszony do przyjęcia święceń kapłańskich i posługi w tym mieście. Wspominając to wydarzenie, napisał
w Wyznaniach: „Przerażony moimi grzechami i brzemieniem mojej nędzy, biłem się z myślami i zamierzałem nawet uciec do pustelni. Lecz zabroniłeś mi tego
i umocniłeś mnie słowami: ,,Oto za wszystkich Chrystus
umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla
Tego, który za nich umarł” (2 Kor 5, 15)” (X, 43, 70).
Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego, to znaczy
pozwolić się włączyć w Jego „być dla”.
35. Ważne jest wiedzieć, że mogę zawsze żywić nadzieję, nawet jeżeli w moim życiu albo w danym histoChrystusa Króla
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rycznym momencie jest oczywiste, że nie mam czego
się spodziewać. Tylko wielka nadzieja-pewność, że na
przekór wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste
oraz cała historia są pod opieką niezniszczalnej mocy
Miłości, i dzięki niej i dla niej mają sens i wartość – tylko taka nadzieja może w tym przypadku dodać jeszcze
odwagi, by działać i iść naprzód. Oczywiście nie możemy „zbudować” królestwa Bożego własnymi siłami – to, co budujemy pozostaje zawsze królestwem
ludzkim, ze wszystkimi ograniczeniami właściwymi
naturze ludzkiej. Królestwo Boże jest darem i właśnie dlatego jest wielkie i piękne, i stanowi odpowiedź na nadzieję. Nie możemy też – używając klasycznej terminologii – „zasłużyć” sobie na niebo przez
nasze dzieła. Ono jest zawsze czymś więcej, niż to, na
co zasługujemy, tak jak to, że jesteśmy kochani nigdy
nie jest czymś, na co „zasłużyliśmy”, ale zawsze darem.
Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini
o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła
(30 IX 2010)
93. Słowo i królestwo Boże. A zatem misji Kościoła
nie można traktować jako nieobowiązkowej albo dodatkowej części życia kościelnego. Należy pozwolić Duchowi Świętemu, by ukształtował nas na wzór samego Chrystusa jako uczestników Jego misji: „Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21), abyśmy
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przekazywali Słowo całym życiem. To właśnie Słowo
sprawia, że idziemy do braci: to Słowo oświeca, oczyszcza i nawraca; my jesteśmy jedynie sługami. Trzeba więc coraz bardziej odkrywać konieczność i piękno głoszenia Słowa, aby mogło zapanować królestwo
Boże, o którym nauczał sam Chrystus. W tym sensie
odnawiamy świadomość, tak bliską Ojcom Kościoła,
że kiedy głosi się Słowo, mówi się o Królestwie Bożym (por. Mk 1, 14-15), którym – jak w przekonujący
sposób przypomina Orygenes – jest sama osoba Jezusa
(Autobasileia). Pan daje zbawienie wszystkim ludziom
w każdej epoce. Wszyscy dostrzegamy, jak ważne jest,
by światło Chrystusa oświecało każde środowisko człowieka: rodzinę, szkołę, kulturę, pracę, czas wolny i inne
dziedziny życia społecznego. Trzeba głosić nie jakieś
słowo pociechy, lecz słowo, które porusza, wzywa do
nawrócenia, umożliwia spotkanie z Nim, dzięki któremu rozkwita nowa ludzkość.
7. Franciszek
Adhortacja apostolska Evangelii gaudium
o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie
(24 XI 2013)
180. Królestwo, które nas woła. Z lektury Pisma
Świętego wynika zresztą jasno, że propozycja Ewangelii nie polega tylko na osobistej relacji z Bogiem. TakChrystusa Króla
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że naszej odpowiedzi miłości nie powinno się pojmować
jako zwykłej sumy małych osobistych gestów wobec
kogoś potrzebującego, co mogłoby stanowić pewien rodzaj „miłości à la carte”, serię działań zmierzających jedynie do uspokojenia własnego sumienia. Propozycją
jest królestwo Boże (Łk 4, 43); chodzi o miłowanie
Boga królującego w świecie. W takiej mierze, w jakiej
zdoła On królować między nami, życie społeczne będzie przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, godności wszystkich. Tak więc zarówno orędzie, jak
i doświadczenie chrześcijańskie zmierzają do spowodowania konsekwencji społecznych. Szukamy Jego królestwa: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt
6, 33). Zamiarem Jezusa jest ustanowienie królestwa
Jego Ojca; prosi On swoich uczniów: „Idźcie i głoście:
Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10, 7).
181. Królestwo nadchodzące już i wzrastające
między nami dotyczy wszystkiego i przypomina nam
zasadę rozeznania, jaką proponował Paweł VI w odniesieniu do rozwoju: „Każdy człowiek i cały człowiek”. Wiemy, że „ewangelizacja nie będzie pełna bez
uwzględniania wzajemnego odniesienia, jakie ustawicznie zachodzi między Ewangelią a konkretnym, osobistym i społecznym życiem człowieka”. Chodzi o kryterium uniwersalności, właściwe dla dynamiki Ewangelii,
ponieważ Ojciec pragnie, aby wszyscy ludzie się zba422
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wili, a Jego plan zbawienia polega na nowym zjednoczeniu tego, co w niebiosach, i tego, co na ziemi (por.
Ef 1, 10). Polecenie brzmi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15),
ponieważ „stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8, 19). Całe stworzenie
to także wszystkie aspekty natury ludzkiej, zatem „misja głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa ma uniwersalne przeznaczenie. Jego przykazanie miłości obejmuje wszystkie wymiary egzystencji, wszystkie osoby,
wszystkie środowiska współżycia i wszystkie narody.
Nic, co ludzkie, nie może jej być obce”. Prawdziwa
nadzieja chrześcijańska, szukająca eschatologicznego królestwa, tworzy zawsze historię. […]
278. Wiara oznacza również wierzyć Jemu, wierzyć,
że to prawda, że On nas kocha, że żyje, że jest zdolny wkraczać tajemniczo, że nas nie opuszcza, że wydobywa dobro ze zła swoją mocą i swoją nieskończoną
kreatywnością. Znaczy wierzyć, że On kroczy zwycięski poprzez dzieje, razem ze swymi „powołanymi, wybranymi i wiernymi” (Ap 17, 14). Wierzymy Ewangelii mówiącej, że królestwo Boże jest już obecne
w świecie, rozrasta się tu i tam na różne sposoby:
jak małe ziarno, które może przemienić się w wielką
roślinę (por. Mt 13, 31-32), jak garść zaczynu zakwaszająca wielką masę (por. Mt 13, 33) i jak dobre ziarno, które rośnie pośród chwastów (por. Mt 13, 24-30)
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i może nas zawsze pozytywnie zaskoczyć. Jest obecne,
przychodzi na nowo, walczy, by ponownie zakwitnąć.
Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że w każdym
miejscu pojawiają się zarodki tego nowego świata, i nawet gdyby zostały ścięte, na nowo wyrastają, ponieważ
zmartwychwstanie Pana przeniknęło już ukryte wątki
historii, ponieważ Jezus nie zmartwychwstał na próżno.
Nie wykluczajmy się z tego marszu żywej nadziei!
List apostolski Misericordiae Vultus (11 IV 2015)
5. Rok Jubileuszowy zakończy się w uroczystość
liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20
listopada 2016 r. W tym dniu, zamykając Drzwi Święte, będziemy przede wszystkim zwracali się z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej
za to, że udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski.
Powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej
ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie
Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby była owocna
historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z udziałem wszystkich. Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy
wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć
i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak
i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego, które jest już
obecne pośród nas.
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Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia
o miłości w rodzinie (19 III 2016)
161. Dziewictwo ma wartość symboliczną miłości,
która nie wymaga posiadania drugiej osoby, a tym samym odzwierciedla wolność królestwa niebieskiego.
Jest to zachęta dla małżonków, aby przeżywali swoją miłość małżeńską w perspektywie ostatecznej miłości Chrystusa, jako wspólnej drogi do pełni królestwa
Bożego. Z kolei miłość małżonków ma inne wartości
symboliczne: z jednej strony, jest to swoiste odzwierciedlenie Trójcy Świętej. Trójca Święta jest bowiem pełną
jednością, ale w której znajduje się również różnica.
List apostolski Misericordia et misera (20 XI 2016)
19. […] Społeczny charakter miłosierdzia wymaga, aby nie pozostawać biernymi i odpędzić obojętność
i hipokryzję, aby plany i projekty nie pozostały martwą
literą. Duch Święty pomoże nam być zawsze gotowymi
do skutecznego i bezinteresownego wniesienia naszego wkładu, aby sprawiedliwość i godne życie nie pozostawały okolicznościowymi słowami, ale były konkretnym zaangażowaniem osób, które chcą być świadkami
obecności królestwa Bożego.
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Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate
o powołaniu do świętości w świecie współczesnym
(19 III 2018)
25. Ponieważ nie można zrozumieć Chrystusa bez
Królestwa, które On przyniósł, twoja misja jest nierozerwalnie związana z budowaniem tego Królestwa: „Szukajcie naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości” (Mt 6, 33). Twoje utożsamienie się z Chrystusem
i Jego pragnieniami pociąga za sobą zobowiązanie do
budowania wraz z Nim Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich. Sam Chrystus chce to
przeżywać wraz z Tobą, we wszystkich niezbędnych wysiłkach i wyrzeczeniach, a także w radościach i w owocności, które ci oferuje. Dlatego nie uświęcisz siebie, nie
powierzając siebie z ciałem i duszą, aby z tym zaangażowaniem dać z siebie to, co najlepsze.
Homilia podczas Mszy świętej
na zakończenie Roku Wiary (24 XI 2013)
Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, stanowiąca ukoronowanie roku liturgicznego,
oznacza również zakończenie Roku Wiary, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI, ku któremu kierujemy teraz naszą myśl pełną miłości i wdzięczności
za ten dar, którym nas obdarzył. Poprzez tę opatrznościową inicjatywę dał nam on możliwość odkrycia na
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nowo piękna tej drogi wiary, rozpoczętej w dniu naszego chrztu, który uczynił nas dziećmi Bożymi i braćmi
w Kościele. Ostatecznym celem tej drogi jest pełne spotkanie z Bogiem, a podczas niej Duch Święty oczyszcza
nas, wynosi, uświęca, abyśmy mogli osiągnąć szczęście, jakiego pragnie nasze serce.
[…]
Motywem przewodnim wysłuchanych przez nas
czytań biblijnych jest centralne miejsce Chrystusa.
Chrystus jest w centrum. Chrystus jest centrum.
Chrystus centrum stworzenia, Chrystus centrum
ludu, Chrystus centrum historii.
Apostoł Paweł daje nam bardzo głęboką wizję centralnego miejsca Chrystusa. Przedstawia Go nam jako
Pierworodnego wobec każdego stworzenia: w Nim,
przez Niego i dla Niego zostało wszystko stworzone.
On jest centrum wszystkich rzeczy, jest początkiem:
Jezus Chrystus, Pan. Bóg dał Mu pełnię, całość, aby
w Nim pojednać wszystko ze sobą (por. Kol 1, 12-20).
Pan stworzenia, Pan pojednania.
Obraz ten pozwala nam zrozumieć, że Jezus jest
centrum stworzenia; zatem człowiek wierzący, jeśli
chce nim być, musi uznać i przyjąć w swym życiu to
centralne miejsce Jezusa Chrystusa, w myślach, słowach i czynach. Tylko wtedy nasze myśli będą myślami chrześcijańskimi, myślami Chrystusa. Nasze dzieła
będą dziełami chrześcijańskimi, nasze słowa będą słowami chrześcijańskimi, słowami Chrystusa. Natomiast
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gdy gubi się owo centralne miejsce, bo zastępuje się je
czymś innym, wynikają z tego jedynie szkody dla otaczającego nas środowiska i dla samego człowieka.
Chrystus jest nie tylko centrum stworzenia i centrum pojednania, jest centrum ludu Bożego. Jest właśnie
tu i teraz, pośród nas. Teraz jest tutaj, w Słowie, i będzie
tu, na ołtarzu, żywy, obecny pośród nas, swojego ludu.
Ukazuje nam to pierwsze czytanie, w którym opowiedziano o dniu, kiedy pokolenia Izraela przybyły do Dawida i wobec Pana namaściły go królem nad Izraelem
(por. 2 Sm 5, 1-3). Poprzez poszukiwanie idealnej postaci króla, ludzie ci szukali samego Boga: Boga, który
stałby się bliski, który by się zgodził towarzyszyć człowiekowi w drodze, który stałby się ich bratem.
Chrystus, potomek króla Dawida, jest właśnie «bratem», wokół którego tworzy się lud, który troszczy się
o swój lud, o nas wszystkich, za cenę swego życia. W Nim
jesteśmy jedno; zjednoczeni z Nim jesteśmy jednym ludem, dzielimy tę samą drogę, to samo przeznaczenie. Tylko
w Nim, w Nim jako centrum, mamy swą tożsamość jako
lud.
I wreszcie Chrystus jest centrum historii ludzkości i także centrum historii każdego człowieka. Jemu
możemy przedstawić radości i nadzieje, smutki i niepokoje, którymi wypełnione jest nasze życie. Gdy Jezus
jest w centrum, rozjaśniają się nawet najmroczniejsze
chwile naszego życia i daje nam On nadzieję, tak jak
dobremu łotrowi z dzisiejszej Ewangelii.
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Podczas gdy wszyscy inni zwracają się do Jezusa
z pogardą – „Jeśli jesteś Chrystusem, Królem Mesjaszem, wybaw samego siebie, schodząc z krzyża!” – to
ów człowiek, który zbłądził w życiu, na samym końcu
skruszony lgnie do Jezusa ukrzyżowanego, błagając:
„Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42). A Jezus mu obiecuje: „Dziś będziesz
ze Mną w raju” (Łk 23, 43) – swoje królestwo. Jezus
wypowiada jedynie słowo przebaczenia, a nie potępienia; a gdy człowiek znajduje odwagę, by poprosić o to
przebaczenie, Pan nigdy nie pozwala, aby taka prośba została odrzucona. Dziś wszyscy możemy pomyśleć o historii naszego życia, o naszej drodze. Każdy
z nas ma swoją historię; każdy z nas ma także swoje
błędy, swoje grzechy, swoje chwile szczęśliwe i swoje mroczne chwile. Dobrze nam zrobi dzisiaj myślenie o naszej historii i patrzenie na Jezusa, i z serca powtarzanie Mu wiele razy, ale z sercem, w milczeniu,
każdy z nas: „Pamiętaj o mnie, Panie, teraz gdy jesteś
w swoim królestwie! Jezu, pamiętaj o mnie, bo chcę
stać się dobry, chcę stać się dobra, ale nie mam siły, nie
mogę: jestem grzesznikiem, jestem grzesznikiem. Ale
pamiętaj o mnie, Jezu! Ty możesz o mnie pamiętać, bo
Ty jesteś w centrum, Ty jesteś właśnie w swoim królestwie!” Jakie to piękne! Uczyńmy to dziś wszyscy, każdy w swoim sercu, wiele razy. „Pamiętaj o mnie, Panie,
Ty, który jesteś w centrum, Ty, który jesteś w swoim
królestwie!”
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Obietnica Jezusa złożona dobremu łotrowi daje nam
wielką nadzieję: mówi nam, że łaska Boża jest zawsze
obfitsza niż modlitwa, w której o nią się prosi. Pan daje
zawsze więcej, jest bardzo hojny; daje zawsze więcej
niż to, o co jest proszony: prosisz Go, aby o tobie pamiętał, a On prowadzi cię do swego królestwa! Jezus
jest właśnie centrum naszych pragnień radości i zbawienia. Wszyscy razem idźmy tą drogą.
Homilia podczas Mszy świętej
na zakończenie Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia (20 XI 2016))
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata stanowi ukoronowanie roku liturgicznego i obecnego Roku Świętego Miłosierdzia. Ewangelia rzeczywiście przedstawia królewskość Jezusa u zwieńczenia
Jego dzieła zbawczego, i czyni to w sposób zaskakujący. „Mesjasz, Wybraniec Boży, Król” (Łk 23, 35. 37)
pojawia się bez żadnej władzy ani chwały: jest przybity do krzyża, gdzie wygląda bardziej na pokonanego niż na zwycięzcę. Jego królewskość jest paradoksalna: Jego tronem jest krzyż; Jego korona zrobiona jest
z cierni; nie ma berła, ale dano Mu w rękę trzcinę; nie
nosi zbytkownych szat, ale został odarty z tuniki; nie
ma błyszczących pierścieni na palcach, ale ręce przebite gwoździami; nie ma skarbu, ale zostaje sprzedany za
trzydzieści srebrników.
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Naprawdę Królestwo Jezusa nie jest z tego świata
(por. J 18, 36); ale właśnie w Nim […] znajdujemy odkupienie i przebaczenie (por. Kol 1, 13-14). Wspaniałość Jego królestwa nie jest bowiem władzą według kryteriów świata, lecz Bożą miłością, miłością zdolną by
dotrzeć i uzdrowić wszystko. Ze względu na tę miłość
Chrystus zniżył się do nas, przeżywał naszą ludzką niedolę, doświadczał naszej najgorszej kondycji: niesprawiedliwości, zdrady, opuszczenia; doświadczył śmierci, grobu, otchłani. W ten sposób nasz król wyszedł do
granic wszechświata, aby ogarnąć i zbawić wszystko,
co żyje. Nie potępił nas, nawet nas nie pokonał, nigdy
nie naruszył naszej wolności, ale stał się drogą z pokorną miłością, która wszystko usprawiedliwia, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi (por. 1 Kor 13,
7). Tylko ta miłość pokonała i nadal pokonuje naszych
wielkich nieprzyjaciół: grzech, śmierć, lęk.
Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, głosimy to szczególne zwycięstwo, poprzez które Jezus stał się Królem
wieków, Panem dziejów: jedynie z wszechmocą miłości, która jest naturą Boga, Jego własnym życiem, które nigdy się nie skończy (por. 1 Kor 13, 8). Z radością
dzielimy się pięknem posiadania Jezusa jako naszego Króla: Jego panowanie miłości przemienia grzech
w łaskę, śmierć w zmartwychwstanie, lęk w ufność.
Byłoby to jednak za mało, gdybyśmy wierzyli,
że Jezus jest Królem wszechświata i centrum historii, nie czyniąc Go Panem naszego życia: wszystko to
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jest próżne, jeśli Go nie przyjmiemy osobiście i jeśli nie
przyjmiemy także Jego sposobu panowania. Pomagają
nam w tym osoby, które przedstawia dzisiejsza Ewangelia. Oprócz Jezusa, pojawiają się trzy figury: ludzie
patrzący, grupa osób stojących w pobliżu krzyża i złoczyńca ukrzyżowany obok Jezusa.
Przede wszystkim, lud: Ewangelia mówi, że „stał
i patrzył” (Łk 23, 35): nikt nie mówi ani słowa, nikt się
nie zbliża. Lud stoi z dala, obserwując, co się dzieje.
Jest to ten sam lud, który ze względu na swoje potrzeby
cisnął się wokół Jezusa, a teraz trzyma się na dystans.
W obliczu okoliczności życia i naszych niespełnionych
oczekiwań także i my możemy być kuszeni, by nabrać
dystansu do królowania Jezusa, by nie akceptować do
końca zgorszenia Jego pokornej miłości, która niepokoi
nasze ego, która przeszkadza. Wolimy pozostać raczej
przy oknie, pozostać na uboczu, niż zbliżyć się i stać
się bliźnimi. Jednak lud święty, który ma Jezusa za Króla, jest powołany, aby iść Jego drogą konkretnej miłości; by każdy zastanawiał się codziennie: „Czego żąda
ode mnie miłość, gdzie mnie popycha? Jaką odpowiedź
dam Jezusowi moim życiem?”.
Jest też druga grupa, do której należą różne osoby:
zwierzchnicy ludu, żołnierze i złoczyńca. Wszyscy oni
wyśmiewają Jezusa. Kierują do Niego tę samą zaczepkę „wybaw sam siebie” (Łk 23, 35. 37. 39). Jest to gorsza pokusa, niż pokusa ludu. Tutaj kuszą Jezusa, tak
jak to czynił diabeł na początku Ewangelii (por. Łk 4,
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1-13), aby zrezygnował z panowania na sposób Boży,
lecz czynił to zgodnie z logiką tego świata: by zszedł
z krzyża i pokonał nieprzyjaciół! Jeśli jesteś Bogiem
ukaż moc i wyższość! Ta pokusa jest bezpośrednim atakiem na miłość: „wybaw sam siebie” (Łk 23, 37. 39.);
nie innych, ale siebie. Niech zwycięży ego z jego mocą,
z jego chwałą, z jego sukcesem. To najstraszniejsza pokusa, pierwsza i ostatnia pokusa Ewangelii. Ale wobec
tego ataku na swój sposób bycia, Jezus nic nie mówi,
nie reaguje. Nie broni się, nie stara się przekonać, nie
broni swego królowania. Nie przestaje kochać, przebaczać, przeżywa chwile próby zgodnie z wolą Ojca, pewien, że miłość przyniesie owoc.
Aby zaakceptować królowanie Jezusa, musimy
walczyć z tą pokusą, utkwić spojrzenie w Ukrzyżowanym, by stawać się coraz bardziej Jemu wierni.
Ileż natomiast razy, także my poszukiwaliśmy zadowalających zabezpieczeń, jakie daje świat. Ileż razy byliśmy kuszeni, aby zejść z krzyża. Siła atrakcyjności
władzy i sukcesu wydawała się łatwą i szybką drogą
upowszechniania Ewangelii, i zapominaliśmy w pośpiechu jak działa królestwo Boże. Obecny Rok Miłosierdzia zachęcił nas do odkrycia na nowo centrum,
do powrotu do tego, co istotne. Ten czas miłosierdzia
wzywa nas do spojrzenia na prawdziwe oblicze naszego Króla, które jaśnieje w Zmartwychwstaniu oraz do
okrycia na nowo młodego i pięknego oblicza Kościoła, które jaśnieje, kiedy jest on gościnny, wolny, wierChrystusa Króla
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ny, ubogi w środki i bogaty w miłość, misyjny. Miłosierdzie, prowadząc nas do serca Ewangelii, zachęca
nas także do porzucenia nawyków i zwyczajów, które mogłyby stanowić przeszkodę w służbie dla królestwa Bożego; do odnalezienia naszej orientacji jedynie
w odwiecznym i pokornym królowaniu Jezusa, nie dostosowując się do niepewnego panowania i zmiennych
mocarstw każdej epoki.
W Ewangelii pojawia się inna osoba, bliższa Jezusowi, złoczyńca, który prosi Go słowami: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”
(Łk 23, 42). Ten człowiek, patrząc po prostu na Jezusa,
uwierzył w Jego królestwo. I nie zamknął się w sobie,
ale ze swoimi błędami, grzechami i biedami zwrócił się
do Jezusa. Poprosił, aby o nim pamiętał, i doświadczył
miłosierdzia Bożego: „Dziś ze Mną będziesz w raju”
(Łk 23, 43). Bóg, skoro Mu to tylko umożliwimy, pamięta o nas. Jest gotów całkowicie i na zawsze usunąć
grzech, ponieważ Jego pamięć nie zapisuje dokonanego
zła i nie rozważa doznanych krzywd, tak jak nasza. Bóg
nie pamięta o grzechu, ale o nas, o każdym z nas, swoich ukochanych dzieciach. I jest przekonany, że zawsze
jest możliwe zacząć od nowa, podnieść się.
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Przemówienia na Anioł Pański
w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Królewskość Jezusa objawiła się
najpełniej na Kalwarii (22 XI 2015)
W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. I Ewangelia dzisiejsza zachęca nas do kontemplacji Jezusa,
kiedy przedstawia się On Piłatowi jako król królestwa,
które „nie jest z tego świata” (J 18, 36). Nie znaczy, że
Chrystus jest królem innego świata, ale że jest królem
na inny sposób, jest jednak królem na tym świecie. Chodzi o przeciwstawienie sobie dwóch logik. Logika światowa opiera się na ambicji i rywalizacji, walczy bronią
strachu, szantażu i manipulowania sumieniami. Logika Ewangelii, czyli ta głoszona przez Jezusa, wyraża
się natomiast w pokorze i bezinteresowności, zdobywa
uznanie w milczeniu, ale skutecznie, mocą prawdy. Królestwa tego świata opierają się często na arogancji, rywalizacji, ucisku; królestwo Chrystusa jest „królestwem
sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja).
Kiedy Jezus objawił się jako król? W wydarzeniu
krzyża! Ten, kto spogląda na krzyż Chrystusa, musi
dostrzec zaskakującą bezinteresowność miłości. Ktoś
z was może powiedzieć: „Ależ, ojcze, to był upadek!”
Właśnie w upadku z powodu grzechu – grzech jest
upadkiem – w upadku spowodowanym ambicjami
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ludzkimi, tam właśnie jest triumf Krzyża, jest bezinteresowność miłości. W upadku Krzyża widać miłość, tę
miłość, która jest bezinteresowna, którą daje nam Jezus. Dla chrześcijanina mówienie o potędze i sile oznacza odwołanie się do potęgi Krzyża i do siły Jezusowej
miłości: miłości, która pozostaje mocna i nietknięta nawet w obliczu odrzucenia i która jawi się jako spełnienie życia przeżytego jako całkowita ofiara z siebie na
rzecz ludzkości. Na Kalwarii przechodnie i przywódcy drwili z Jezusa przybitego do krzyża i rzucali Mu
wyzwanie: „Zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!”
(Mk 15, 30). „Wybaw samego siebie” – ależ paradoksalnie prawda Jezusa jest właśnie tą, którą z pogardą
zarzucają Mu Jego przeciwnicy: „Siebie nie może wybawić” (w. 31). Gdyby Jezus zstąpił z krzyża, uległby
pokusie księcia tego świata; tymczasem nie może On
ocalić samego siebie właśnie dlatego, aby móc ocalić
innych, aby móc zbawić innych, właśnie dlatego oddał swe życie za nas, za każdego z nas. To prawda, że
można powiedzieć: „Jezus oddał życie za świat”, ale
jeszcze piękniej jest powiedzieć: „Oddał swoje życie
za mnie”, aby móc zbawić każdego z nas od naszych
grzechów.
A kto to zrozumiał? Zrozumiał to jeden ze złoczyńców, których ukrzyżowano wraz z Nim, nazywany „dobrym łotrem”, który prosi Go: „Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42). Ale
to był złoczyńca, był to ktoś zepsuty i skazano go wła436
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śnie za całe zło, które popełnił w swoim życiu. A jednak
dostrzegł w postępowaniu Jezusa, w Jego łagodności
miłość. I to jest siła królestwa Chrystusa: jest nią miłość. Dlatego królewskość Jezusa nie uciska nas, ale
wyzwala nas z naszych słabości i niedoli, zachęcając
nas do kroczenia drogami dobra, pojednania i przebaczenia. Spójrzmy na Krzyż Jezusowy, spójrzmy na
dobrego łotra i powiedzmy wszyscy to, co powiedział
dobry łotr: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa”. Wszyscy razem: „Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Trzeba
prosić Jezusa, gdy czujemy się słabi, grzeszni, pokonani; spojrzeć na samych siebie i powiedzieć: „Ty tam jesteś. Nie zapomnij o mnie!”.
Wobec tak wielu rozdarć na świecie i aż nazbyt
licznych ran na ciele ludzi, prośmy Maryję Pannę, aby
wspierała nas w naszej próbie naśladowania Jezusa, naszego Króla, uobecniając Jego królestwo gestami czułej
troski, zrozumienia i miłosierdzia.
Kryteria przynależności do królestwa Bożego
(26 XI 2017)
W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jego
królowanie jest tym, które przewodzi, jest służbą, a także takim królowaniem, które da się poznać na końcu
czasów jako sąd. Dzisiaj mamy przed sobą Chrystusa
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jako Króla, Pasterza i Sędziego, ukazującego kryteria
przynależności do królestwa Bożego.
Ewangeliczna karta otwiera się wspaniałą wizją. Jezus, zwracając się do swoich uczniów, mówi: „Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym
chwały” (Mt 25, 31).
Jest to uroczyste wprowadzenie historii sądu ostatecznego. Jezus przeżywszy ziemską egzystencję w pokorze i ubóstwie, ukazuje się obecnie w przynależnej
Mu Boskiej chwale, otoczony orszakami anielskimi.
Cała ludzkość jest wezwana, by stanąć przed Nim, a On
wypełnia swą władzę oddzielając jednych od drugich,
tak jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Do tych, których postawił po swojej prawicy mówi:
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 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” (w. 34-36). Sprawiedliwi są zaskoczeni, ponieważ nie pamiętają, aby kiedykolwiek spotkali
Jezusa, a tym bardziej pomogli mu w ten sposób; ale On
stwierdza: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (w. 40).
To słowo nigdy nie przestaje nas uderzać, ponieważ
ukazuje nam, jak daleko posuwa się miłość Boża: aż
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po utożsamienie się z nami, ale nie wtedy, gdy dzieje
się nam dobrze, gdy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, ale
wręcz przeciwnie – kiedy jesteśmy w potrzebie. I w ten
ukryty sposób On pozwala się spotkać, wyciąga do nas
rękę jak żebrak.
Tak Jezus objawia decydujące kryterium swego
sądu, czyli konkretną miłość bliźniego znajdującego
się w niebezpieczeństwie. Tak ukazuje się moc miłości, królewskość Boga: solidarnego z cierpiącymi, aby
wszędzie wzbudzić postawy i uczynki miłosierdzia.
Przypowieść o sądzie mówi dalej o królu, który
oddala od siebie tych, którzy za życia nie troszczyli
się o potrzeby braci. Także w tym przypadku są oni
zaskoczeni i pytają: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię
głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo
nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” (w. 44). W domyśle: „Gdybyśmy Cię
widzieli, z pewnością byśmy Ci pomogli!”. Ale król
odpowie: „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”
(w. 45).
Pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości, to znaczy z naszego konkretnego wysiłku, aby kochać i służyć Jezusowi w naszych braciach najmniejszych i potrzebujących. Ten żebrzący, ten potrzebujący,
który wyciąga rękę, to Jezus; ten chory, którego powinienem odwiedzić, to Jezus; ten uwięziony, to Jezus; ten
głodny to Jezus. Pomyślmy o tym.
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Jezus przyjdzie na końcu czasów, aby osądzić
wszystkie narody, ale przychodzi do nas każdego dnia,
na wiele sposobów, i prosi, abyśmy Go przyjęli.
Niech Maryja Panna pomaga nam spotkać Go
i przyjmować w Jego Słowie i w Eucharystii, a jednocześnie w braciach i siostrach cierpiących z powodu
głodu, choroby, ucisku i niesprawiedliwości. Oby nasze serca przyjmowały Go w dniu dzisiejszym naszego
życia, abyśmy byli przez Niego przyjęci w wieczności
Jego Królestwa Światła i Pokoju.
8. Sobór Watykański II
Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Lumen gentium (21 XI 1954)
36. Chrystus, który stał się posłusznym aż do śmierci
i dlatego został wywyższony przez Ojca (por. Flp 2, 8-9),
wszedł do chwały swego Królestwa. Jemu wszystko jest
poddane, póki sam siebie i wszystkiego nie podda Ojcu,
aby Bóg był wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15,
27-28). Tej władzy udzielił uczniom, aby i oni posiedli
stan królewskiej wolności i przez zaparcie się siebie
oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych
panowanie grzechu (por. Rz 6, 12), co więcej, aby służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzili również braci
swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć – znaczy panować. Albowiem Pan również za po440
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średnictwem wiernych świeckich pragnie rozszerzać
królestwo swoje, mianowicie królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju, a w królestwie tym samo także stworzenie wyzwolone zostanie z niewoli skażenia na wolność
chwały synów Bożych (por. Rz 8, 21).
Konstytucja duszpasterska o Kościele
Gaudium et spes (7 XII 1965)
39. Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni
jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie
żywią serca ludzkie. Wtedy to po dokonaniu śmierci
zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie i to, co
było wsiane w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec trwania miłości i jej dzieła, całe to
stworzenie, które Bóg uczynił dla człowieka, będzie
uwolnione od niewoli znikomości. Słyszymy wprawdzie, że na nic człowiekowi się nie przyda, jeśli cały
świat zyska, a siebie samego zatraci. Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej
pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać tę ziemię, na
której wzrasta owe ciało nowej rodziny ludzkiej, moChrystusa Króla
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gące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto,
choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od
wzrostu Królestwa Chrystusowego, to przecież dla
Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia
społeczności ludzkiej. Jeżeli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia godność ludzką,
wspólnotę braterską i wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus
odda Ojcu „wieczne i powszechne królestwo: królestwo
prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Na tej ziemi Królestwo obecne już jest w tajemnicy; dokonanie zaś jego
nastąpi z przyjściem Pana.
Dekret o apostolstwie świeckich
Apostolicam actuositatem (18 XI 1965)
2. Kościół powstał do życia w tym celu, by szerząc
królestwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca,
uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich skierować cały świat rzeczywiście
do Chrystusa. Wszelka działalność Ciała Mistycznego
zmierzająca do tego celu nazywa się apostolstwem, które
Kościół sprawuje poprzez wszystkie swoje członki, jednak na różne sposoby; powołanie bowiem chrześcijańskie
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jest z natury swojej również powołaniem do apostolstwa.
[…] Istnieje w Kościele różnorodność posługiwania, ale
jedność posłannictwa. Apostołom i ich następcom powierzył Chrystus urząd nauczania, uświęcania i rządzenia w Jego imieniu i Jego mocą. Jednak i ludzie świeccy,
stawszy się uczestnikami funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, mają swój udział w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele i na świecie. I rzeczywiście sprawują oni apostolstwo przez swą
pracę zmierzającą do szerzenia Ewangelii oraz uświęcania ludzi i do przepajania duchem ewangelicznym oraz
doskonalenia porządku spraw doczesnych, tak że ich wysiłek w tej dziedzinie daje jawnie świadectwo o Chrystusie i służy zbawieniu ludzi. Ponieważ zaś właściwością
stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem
chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie.
3. Obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują
świeccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem – Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest
w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni
przez samego Pana do apostolstwa. Dostępują poświęcenia na królewskie kapłaństwo i święty naród (por. 1 P
2, 4-10), by przez wszelkie uczynki składać duchowe
ofiary i po całej ziemi dawać świadectwo Chrystusowi.
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Sakramenty natomiast, zwłaszcza Eucharystia, udzielają i wzmagają ową miłość, która jest jakby duszą całego apostolstwa. Apostolstwo sprawuje się w wierze,
nadziei i miłości, które rozlewa Duch Święty w sercach wszystkich członków Kościoła. Co więcej, przykazanie miłości, które jest największym poleceniem
Pana, przynagla wszystkich wiernych do zabiegania
o chwałę Boga przez nadejście Jego królestwa i o życie wieczne dla wszystkich ludzi, by poznali jedynego Boga prawdziwego oraz tego, którego posłał Jezus
Chrystus (por. J 17, 3). Wszystkim zatem wiernym nałożony zostaje wspaniały obowiązek przyczyniania się
do tego, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali
i przyjęli boskie orędzie zbawienia.
9. Katechizm Kościoła Katolickiego
436. Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia „Mesjasz”, które znaczy „namaszczony”.
Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa, ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano w imię
Boże tych, którzy zostali konsekrowani przez Boga do
misji zleconej przez Niego. Byli to królowie, kapłani,
a w rzadkich przypadkach prorocy. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg
miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwo. Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pań444
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skim równocześnie jako król i kapłan, ale także jako
prorok. Jezus wypełnił mesjańską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla.
440. Jezus przyjął wyznanie wiary Piotra, który uznał
w Nim Mesjasza, zapowiadając bliską mękę Syna Człowieczego. Odsłonił autentyczną treść swojego mesjańskiego królowania, zarówno w transcendentnej tożsamości Syna Człowieczego, „który z nieba zstąpił” (J 3, 13),
jak też w swoim posłaniu odkupieńczym jako cierpiący
Sługa: „Syn Człowieczy… nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”
(Mt 20, 28). Dlatego prawdziwe znaczenie Jego królowania ukazało się dopiero z wysokości krzyża. Po Jego
zmartwychwstaniu natomiast Jego królowanie mesjańskie będzie już mogło być ogłoszone przez Piotra wobec
ludu Bożego: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2, 36).
550. Przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa Szatana: „Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam
złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże” (Mt
12, 28). Egzorcyzmy Jezusa wyzwalają ludzi spod władzy
złych duchów. Uprzedzają one wielkie zwycięstwo Jezusa nad „władcą tego świata” (J 12, 31). Królestwo Boże
będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa:
Regnavit a ligno Deus – „Bóg zakrólował z krzyża”.
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664. Zasiadanie po prawicy Ojca oznacza zapoczątkowanie Królestwa Mesjasza, wypełnienie wizji
proroka Daniela dotyczącej Syna Człowieczego: „Powierzono 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, 14).
Od tej chwili Apostołowie stali się świadkami „Królestwa, któremu nie będzie końca”.
668. „Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do
życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14, 9). Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza
Jego uczestnictwo, razem z człowieczeństwem, w mocy
i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jest
On „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą,
i Panowaniem”, ponieważ Ojciec „wszystko poddał
pod Jego stopy” (Ef 1, 20-22). Chrystus jest Panem
wszechświata i historii. W Nim historia człowieka,
a nawet całe stworzenie osiąga swoją „rekapitulację”,
Swoje transcendentne wypełnienie.
680. Chrystus Pan króluje już przez Kościół, ale
jeszcze nie wszystkie rzeczy tego świata są Mu poddane. Triumf Królestwa Chrystusa nie nastąpi bez ostatniego ataku mocy zła.
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786. Wreszcie Lud Boży uczestniczy w królewskiej
funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoją
królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi
przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Chrystus, Król i Pan wszechświata, stał się sługą wszystkich,
„nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Dla chrześcijanina „służyć Mu 2449 – znaczy panować”, szczególnie
„w ubogich i cierpiących”, w których Kościół „rozpoznaje obraz swego ubogiego i cierpiącego Założyciela”. Lud
Boży urzeczywistnia swoją „godność królewską”, żyjąc
zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem.
Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność, namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy
zatem chrześcijanie napełnieni Duchem i mądrością powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań Naszego Urzędu przysługuje im godność królewska oraz
udział w funkcji kapłańskiej. Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować
swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności?
1029. Święci w chwale nieba nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia. Już królują z Chrystusem; z Nim „będą
królować na wieki wieków” (Ap 22, 5).
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1042. Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie
swoją pełnię. Po sądzie powszechnym sprawiedliwi,
uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze
z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony.
Wtedy Kościół „osiągnie pełnię… w chwale niebieskiej,
gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz
z rodzajem ludzkim również świat cały, głęboko związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu,
w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie”.
1043. Pismo święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które przekształci ludzkość i świat, „nowym niebem i nową ziemią” (2 P 3, 13). Będzie to ostateczna
realizacja zamysłu Bożego, „aby wszystko na nowo
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10).
2105. Obowiązek oddawania Bogu prawdziwej czci
odnosi się do człowieka w wymiarze indywidualnym
i społecznym. Jest to „tradycyjna nauka katolicka o moralnym obowiązku ludzi i społeczeństw wobec prawdziwej religii i jedynego Kościoła Chrystusowego”. Prowadząc nieustannie dzieło ewangelizacji, Kościół pracuje
nad tym, by ludzie starali się o „kształtowanie w duchu
chrześcijańskim sposobu myślenia i obyczajów, praw
oraz ustroju własnej społeczności”. Obowiązkiem społecznym chrześcijan jest szanowanie i pobudzanie w każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. Wymaga on
448
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od nich, by przyczyniali się do rozpowszechniania jedynej prawdziwej religii, która istnieje w Kościele katolickim i apostolskim. Chrześcijanie są powołani, by być
światłością świata. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi.
2816. Nowym Testamencie ten sam wyraz Basileia
można tłumaczyć jako „królewskość” (rzeczownik abstrakcyjny), „królestwo” (rzeczownik konkretny) albo
„królowanie” (rzeczownik wyrażający działanie). Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło się w Słowie
Wcielonym, jest głoszone w całej Ewangelii, przyszło w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Od
Ostatniej Wieczerzy Królestwo Boże przychodzi
w Eucharystii: jest pośród nas. Królestwo przyjdzie
w chwale, gdy Chrystus przekaże je swojemu Ojcu.
Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa;
Tego, którego pragnąc wzywamy każdego dnia i którego
przyjście chcemy przyśpieszyć swoim oczekiwaniem. Jak
jest On naszym Zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim
wszyscy zmartwychwstajemy, tak może On być również
Królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować.
2519. Jedynie czyste serce może z całą pewnością
powiedzieć: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Trzeba było
być w szkole św. Pawła, żeby móc powiedzieć: „Niech
więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele”
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(Rz 6, 12). Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: „Przyjdź
królestwo Twoje!”.
2855. Doksologia końcowa: „Bo Twoje jest Królestwo i potęga, i chwała na wieki” podejmuje w sposób łączny trzy pierwsze prośby kierowane do naszego
Ojca: uświęcenie Jego imienia, przyjście Jego Królestwa i moc Jego zbawczej woli. Doksologia jest tu
wyrażona w formie adoracji i dziękczynienia, podobnie jak w liturgii niebieskiej. Książę tego świata kłamliwie przypisał sobie trzy przymioty: królowanie, moc
i chwałę Chrystus Pan zwraca je swojemu Ojcu i Ojcu
naszemu, aż do chwili, gdy złoży On królowanie w Jego
ręce, gdy ostatecznie spełni się misterium zbawienia,
a Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
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w kaplicy św. Anny na Zamku w Malborku
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VI. WYBÓR PIEŚNI
„Nie ma nic bardziej podniosłego i milszego w nabożeństwach liturgicznych nad zgromadzenie wiernych,
które wspólnie w pieśni wyraża swoją wiarę i pobożność. Dlatego też należy z całą gorliwością doprowadzić lud do czynnego udziału, przejawiającego się
w śpiewie…”.
(Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o muzyce w świętej liturgii „Musicam sacram”, nr 16).

Ogólne
Błogosławiony i jedyny Władco
Błogosławiony i jedyny Władco, *
Królu królujących i Panie panujących, *
Jedyny, mający nieśmiertelność, *
Który zamieszkujesz światłość niedostępną, *
Którego żaden z ludzi nie widział
ani nie może zobaczyć: *
Tobie cześć i moc wiekuista. * Amen.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj!
1. Bóg nad swym ludem zmiłował się
i Zbawiciela nam zesłał
Miłość nam daje, usuwa grzech,
prowadzi w bramy Królestwa.
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Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj,
– Swoją miłość odnów w nas. 2 x
2. Miłość Chrystusa przemienia świat,
wyznacza szlaki wciąż nowe,
Kruszy nienawiść, wprowadza ład,
jednoczy z ludźmi i z Bogiem.
Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj,
– Swoją miłość odnów w nas. 2 x
3. W miłości swej zachowaj nas,
Chryste, Zwycięzco i Panie,
Niech upragniony nadejdzie czas
odnowy i pojednania.
Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj,
– Swoją miłość odnów w nas. 2 x
4. Na straży Bogu oddanych serc
Matka Kościoła trwa wiernie,
W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe,
a Ona wspierać nas będzie.
Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj,
– Swoją miłość odnów w nas. 2 x
Christus vincit (Chrystus Królem)
Christus vincit * Christus vincit, * Christus regnat.*
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem. *
Christus, Christus, Christus imperat. *
Chrystus, Chrystus Władcą nam.
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Chrystusowi cześć i chwała
1. Chrystusowi cześć i chwała, *
Ludy nieście hołd Mu swój! *
Niech zawoła ziemia cała: *
Chrystus Pan, to Król jest mój!
2. On za nas na śmierć krzyżową, *
Żywot swój ofiarnie dał, *
Na ołtarzu dziś na nowo, *
Ofiarą się za nas stał!
3. Chrystusowi cześć i chwała! *
Pieśń serdeczna niech Mu brzmi! *
Miłość Jego zrozumiała, *
Nasze smutki, nasze łzy.
Cóż Ci, Jezu, damy
1. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? *
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Ref. 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.
Ref. Panie nasz…
3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe; *
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.
Ref. Panie nasz…
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Idziesz przez wieki
1. Idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę *
Startą od cierpień i bólu. *
Krzyż niesiesz ciężki,
koisz ból i trwogę. *
O Jezu Chryste, nasz Królu.
Ref. Króluj nad nami, władaj sercami *
niech wszędzie
płonie znicz wiary, *
niech zew miłości, wiary ufności *
świat wiedzie pod Twe sztandary.
2. Książe pokoju, Władco nieba, ziemi, *
obdarz pokojem świat cały, *
Po ziemskim boju * z Tobą zjednoczeni, *
Niech nucim hymn Twojej chwały.
Ref. Króluj nad nami, władaj sercami …
Jesteś Królem!
Jesteś Królem,
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go /2x
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Jesteś radością mojego życia
Jesteś radością mojego życia,
O, o, o Panie mój? (bis)
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
na zawsze jesteś Panem mym. (bis)
Jesteś Panem …
Jesteś Królem …
Jesteś Zbawieniem …
Jesteś Obrońcą …
Jesteś Władcą …
Jesteś Miłością …
Jesteś Nadzieją …
Jesteś Pokojem …
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.
3. Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc
i zachowaj nas w pokoju, sercom daj swą moc.
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Jezus, Najwyższe imię
Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan.
Księciem Pokoju jest wszechmogący Bóg,
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz.
Cała władza jest w Jego ramieniu,
królestwo pokoju wiecznie będzie trwać.
Jezus siłą mą
Ref.

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej.
Dziś znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał
w każdy dzień.
1. Jezus, daje nam zbawienie,
Jezus, daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę serca mego dam.

458

Modlitewnik czcicieli

2. W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.
Jezus zwyciężył
Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem / 4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.
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3. Pójdziemy naprzód naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie bo Jezus woła.
My chcemy Boga, Panno święta!
1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
Ref.: Błogosław słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan?
2. My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
3. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
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Najświętsze Serce Boże
Najświętsze Serce Boże, Poświęcamy Ci,
Naszą ojczyznę, miasta i wioski,
Nasze rodziny i nas samych,
Serce Boże, Przyjdź Królestwo Twoje.
Nie rzucim Chryste
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! zagrzmi 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 dopomóż Bóg! / 2x
Chrystusa Króla

461

O Chryste Królu, Władco świata
1. O Chryste Królu, Władco świata, *
Twoimi zawsze chcemy być. *
W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata, *
Pod berłem Twoim wiecznie żyć.
Ref. Króluj nad nami, Boże nasz, *
Drogą świetlaną prowadź w przód, *
Wspieraj Swą mocą, łaską darz, *
U wiekuistych przyjmij wrót. (2 razy)
2. W królestwie Twoim miłość włada, *
Trwa wieczny pokój pośród burz. *
W nim boska czeka nas biesiada, *
Radość niebieska ciał i dusz.
Ref. Króluj nad nami, Boże nasz…
3. Racz wieść każdego ścieżki Twymi, *
W rodzinach ojcem, głową bądź *
W owczarnię jedną zbierz lud ziemi, *
jak Dobry Pasterz światem rządź.
Ref. Króluj nad nami, Boże nasz…
Panie, Twój tron
Panie, Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata,
jesteś najwyższy, Panie mój,
Królu mój.
Ref. Wywyższamy Cię (x 3) Boże nasz
Wywyższamy Cię (x 3) Boże nasz
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Przez śmierć bolesną
l. Przez śmierć bolesną, Królu wiecznej chwały, *
zdobyłeś ludziom życie wiekuiste, *
więc Królem ludów zowie Cię świat cały. *
Króluj nam Chryste, Króluj nam, Chryste! *
Bez Ciebie głuchą, pustynią jest życie, *
nasze tęsknoty i smutki Ty znasz. *
Słysz, pieśń Twej chwały śpiewamy w zachwycie: *
Króluj nad nami, Boski Królu nasz!
Ref. Wznijdź niby zorza nad polskie poddasza, *
nad bory ciche, wstęgi łąk i pól, *
nowe święto radośnie rozgłasza, *
żeś narodów nieśmiertelny Król.
2. Kościoła Tyś uczynił nas przedmurzem, *
I tryumf dał nad wrogiem swojej wiary, *
I dziś lud prowadź poprzez gromy, burze. *
Pod Twe sztandary! Pod Twe sztandary! *
Zespól miłością zwaśnionych w rozterce, *
Lud w słodkie jarzmo pociągnij swych praw, *
Polsce wskrzeszonej królewskie swe Serce *
I nieśmiertelnej mocy blask swój zjaw!
Ref. Wznijdź niby zorza nad polskie poddasza…
Przyjdź z pokłonem ludu Boży
Przyjdź z pokłonem ludu
Boży, przyjdź ze śpiewem ludu
święty, sław Jezusa Twego
Zbawcę, wspaniałego Króla chwały
Chrystusa Króla
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Psalm 29 – Nieście chwałę, mocarze
Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę, królowie, Królowi świętszemu;
Jego ze wszech najświętsze imię wyznawajcie,
Jemu w kościele świętym Jego się kłaniajcie!
Głos Pański deszcze leje, głos Pański grom srogi
I okrutne pobudza na powietrzu trwogi;
Pan na morzu podnosi straszne nawałności,
Głos Pański wielkiej władze i wielkiej możności.
Radość tchnij
1. Radość tchnij, w serce me, bym Cię chwalił!
Radość tchnij, proszę, w serce me!
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój!
Ref.:
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu, który Królem jest!
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu cały dzień!
2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął!
Pokój tchnij, proszę, w serce me!
Pokój tchnij w serce me bym odpoczął!
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię!
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
miłość tchnij, proszę, w serce me!
Miłość tchnij w serce me, abym służył!
Bym swą służbą także chwalił Cię.
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Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane.
Alleluja, alleluja!
Upadnij na kolana
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...
W majestacie na niebieskim tronie
W Majestacie na niebieskim tronie * Siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie!
Ref.: Cherubini, Serafini, * Też i Aniołowie
inni * Przed nim się kłaniają, * Radośnie śpiewają: * Święty, Święty, Święty! – wołają.
Matka Jego i Patriarchowie, * Prorocy, Wyznawcy
i Apostołowie.
Ref.: Cherubini...
Męczennicy, którzy krew przelali, * Panny czyste, które
Go tak miłowały.
Ref.: Cherubini...
Chrystusa Króla
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Zwiastunom z gór
Zwiastunom z gór stopom ich cześć
bo niosą nam
radosną wieść tę wieść.
Pokoju dar wśród
życia dróg przychodzi znów władać Bóg.
Królem Bóg. Królem Bóg Królem Bóg, Królem Bóg,
Królem Bóg.
Na Adwent
Mądrości, która z ust Bożych wypływasz
1. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, *
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz: *
Przybądź i naucz nas dróg roztropności, *
Wieczna Mądrości.
6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem, *
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem; *
Przybądź niech człowiek przez
Ciebie stworzony, *
Będzie zbawiony!
7. Emanuelu! Królu! Prawodawco, *
Oczekiwanie narodów i Zbawco: *
Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, *
Boże nasz Panie!
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Stwórco gwiaździstych przestworzy
1. Stwórco gwiaździstych przestworzy
i wieczne światło wierzących,
Chryste, coś wszystkich odkupił,
wysłuchaj naszą modlitwę.
6. Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
będzie majestat i chwała,
przez całą wieczność bez końca. Amen.
Na Boże Narodzenie
Dzisiaj w Betlejem
l. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła, nowina, *
Że Panna czysta, że Panna czysta *
porodziła Syna: *
Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, *
Anieli grają, Królowie witają,
Pasterze śpiewają, *
bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa, *
Króla nad królami, Króla nad królami, *
uwielbić Chrystusa. *
Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, *
Chrystusa Króla
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Mędrcy świata, Monarchowie
1. Mędrcy świata, Monarchowie, *
Gdzie spiesznie dążycie? *
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, *
Chcecie widzieć Dziecię? *
Ono w żłobie, nie ma tronu *
I berła nie dzierży, *
A proroctwo Jego zgonu. *
Już się w świecie szerzy.
2. Mędrcy świata, złość okrutna, *
Dziecię prześladuje! *
Wieść okropna, wieść to smutna, *
Herod spisek knuje! *
Nic monarchów nie odstrasza, *
Do Betlejem śpieszą, *
Gwiazda Zbawcę im ogłasza, *
Nadzieją się cieszą.
3. Przed Maryją stają społem, *
Niosą Panu dary, *
Przed Jezusem biją czołem, *
Składają ofiary. *
Trzykroć szczęśliwi Królowie, *
Któż wam nie zazdrości? *
Cóż my damy, kto nam powie.*
Pałając z miłości?
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Tryumfy Króla niebieskiego
1. Tryumfy Króla niebieskiego, *
Zstąpiły z nieba wysokiego, *
Pobudziły pasterzów, *
Dobytku swego stróżów, *
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.
2. Chwała bądź Bogu w wysokości, *
A ludziom pokój na niskości; *
Narodził się Zbawiciel, *
Dusz ludzkich Odkupiciel, *
Na ziemi, na ziemi, na ziemi.
3. Zrodziła Maryja Dziewica *
Wiecznego Boga bez rodzica, *
By nas z piekła wybawił, *
A w niebieskich postawił *
Pałacach, pałacach, pałacach.
4. Pasterze w podziwieniu stają *
Tryumfu przyczyną badają. *
Co się nowego dzieje, *
Że tak światłość jaśnieje, *
Nie wiedząc, nie wiedząc.
Z nieba wysokiego
1. Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię, *
Ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię. *
Bierze osobę Dzieciny, Opłakuje ludzkie winy, *
Syn Boga jedyny.
Chrystusa Króla
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2. Zniża Swój Majestat Król całego świata, *
Opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata. *
Bóg niezmierny, w żłóbku małym, *
Zapomina Bóstwa, chwały, *
By świat zbawił cały.
Na Wielki Post
Bliskie jest królestwo Boże
Ref.:

Bliskie jest Królestwo Boże
nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
1. Bóg jest światłością i nie ma w Nim
żadnej ciemności.
2. Jeżeli chodzimy w światłości wtedy mamy
łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas
z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu to samych
siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas
z wszelkiej nieprawości
6. Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika
wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy –
A także za grzechy całego świata.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów –
Ze względu na Jego Imię
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Króla wznoszą się znamiona
1. Króla wznoszą się znamiona, *
Tajemnica krzyża błyska, *
Na nim życic śmiercią kona,*
Lecz z tej śmierci życie tryska.
2. Poranione ostrzem srogim *
Włóczni, co Mu bok przeszywa, *
Aby nas pojednać z Bogiem, *
Krwią i wodą hojnie spływa.
3. Już się spełnia wieczne słowo *
Pieśni, co ją Dawid śpiewa, *
Głośną na świat cały mową; *
Oto Bóg królował z drzewa.
Krzyżu Chrystusa
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, *
Na wieczne czasy, od nas pozdrowiony. *
Gdzie Bóg, Król świata całego, *
Dokonał życia swojego.
2. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone, *
Krwią przenajświętszą Baranka skropione, *
Że tam Zbawiciel na Tobie *
Umarł i poświęcił Ciebie.
3. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe, *
Na sobie niosąc zbawienie światowe, *
Na Tobie Jezus spoczywał, *
Gdy w gorzkich mękach umierał.
Chrystusa Króla
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Krzyżu święty
1. Krzyżu święty, nade wszystko
Drzewo przenajszlachetniejsze! *
W żadnym lesie takie nie jest,
Jeno na którym sam Bóg jest *
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
Rozkoszny owoc nosiło.
2. Skłoń gałązki, drzewo święte, *
Ulżyj członkom tak rozpiętym, *
Odmień teraz ona srogość, *
Którąś miało z urodzenia, *
Spuść lekuchno i cichuchno *
Ciało Króla niebieskiego.
Zawitaj, Ukrzyżowany
1. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Jezu Chryste przez Twe rany.
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
ratuj nas w każdej potrzebie.
2. Zawitaj, Ukrzyżowany,
całujem Twe święte rany;
przebite ręce, nogi w Twej męce,
miejcież nas w swojej opiece.
3. Zawitaj, Ukrzyżowany,
biczmi srodze skatowany;
zorane boki, krwawe potoki,
wynieścież nas nad obłoki.
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4. Zawitaj, Ukrzyżowany,
cierniem ukoronowany;
w takiej koronie, zbolałe skronie,
miejcież nas w swojej obronie.
5. Zawitaj, Ukrzyżowany,
ciężkim krzyżem zmordowany;
rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu,
pociągnij nas ku zbawieniu.
6. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w twarz pobity i zeplwany;
o święte lice, łez, Krwi krynice,
zwróćcież na nas swe źrenice!
7. Zawitaj, Ukrzyżowany,
włócznią na sercu stargany;
piersi, wnętrzności, pełne gorzkości,
miejcież nas w swojej litości.
8. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w duszy srodze zatroskany;
smutki i żale, w serca upale
wynieścież nas ku swej chwale.
9. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W Bóstwie swym sponiewierany;
we czci i chwale zniszczony wcale,
zbaw nas na swym trybunale.
10. Zawitaj, Ukrzyżowany,
niewinnie zamordowany;
bądź, konający, na nas pomnący,
raj łotrowi darujący.
Chrystusa Króla
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11. Przez Twoje gorzkie skonanie
litościwy bądź nam, Panie,
w ostatnim zgonie miej nas w obronie,
postaw nas po prawej stronie.
12. O Jezu, miłości zdroju,
wzdycham do Twego pokoju!
Za grzechy płaczę sercem Cię raczę,
Krzyżem Twoim głowę znaczę
Na Okres Paschalny
Chrystus zmartwychwstan jest
1. Chrystus zmartwychwstań jest, *
Nam na przykład dań jest, *
Iż mamy zmartwychpowstać,*
z Panem Bogiem królować. *
Alleluja!
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały
1. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, *
Wiedzie triumf okazały; *
O zdobny w ślicznej koronie, *
Odbiera cześć na Syjonie. *
Alleluja, Alleluja.
4. Chwała wiecznemu Królowi, *
Bogu Ojcu i Synowi; *
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Chwała Duchowi Świętemu, *
Jednemu Bogu naszemu. *
Alleluja, Alleluja.
Nie zna śmierci Pan żywota
1. Nie zna śmierci Pan żywota, *
chociaż przeszedł przez jej wrota; *
Rozerwała grobu pęta ręka święta, *
Alleluja! Alleluja!
5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie *
z grzechów powstać daj nam, Panie, *
Potem z Tobą królowanie. *
Alleluja! Alleluja!
Wesoły nam dzień dziś nastał
l. Wesoły nam dzień dziś nastał, *
Którego z nas każdy żądał; *
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, *
Alleluja, Alleluja!
2. Król niebieski k’nam zawitał, *
Jako śliczny kwiat zakwitał; *
Po śmierci się nam pokazał. *
Alleluja, Alleluja!
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Zwycięzca śmierci
l. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana *
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. *
Naród niewierny trwoży się, przestrasza *
Na cud Jonasza. *
Alleluja!
7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele, *
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; *
Śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”, *
Jak Dawid śpiewa, *
Alleluja!
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Figura Jezusa Chrystusa Króla w kościele Jezusa
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Fot. Adam Kędzierski
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VII. ANEKS
Komentarz do Jubileuszowego Aktu
przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Wprowadzenie
Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi
Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas
światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać
treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których
Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu
polskiego. Świadczy 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 częściach kraju, ale w całym państwie z rządem
na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem
grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.
Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach
danych Celakównie szybko się rozniosła. Pojawiło się
wiele inicjatyw oddolnych, których celem było doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół ds. Społecznych
Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Od początku było
wielu ludzi dobrej woli, autentycznie zaangażowanych
Chrystusa Króla
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w dzieło intronizacji Jezusa, zawierzających realizację
swoich dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpliwą
modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. Okazało
się również, że analogiczna myśl o konieczności uznania
Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem 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, inspirowana nie tylko prywatnymi objawieniami, ale mająca wyraźne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie
w nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice Quas
primas Piusa XI, nie mogła być lekceważona, ani odkładana na bok. Pasterze Kościoła dostrzegli w niej bardzo konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego.
W 2013 roku biskupi powołali do istnienia 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 Panem,
ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych
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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 sprawiedliwości, czyli oddaniem
Bogu tego, co Jemu należne.
Pierwsze w Dziejach Apostolskich wezwanie do
uznania w Jezusie Pana i Mesjasza zostało wypowiedziane przez św. Piotra w dniu Zesłania Ducha Świętego: „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
godnym czci” (Hymn Eucharystyczny św. Tomasza
z Akwinu). Stało się tak, jak zapowiadał prorok Daniel:
„Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. PaChrystusa Króla
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nowanie 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 zapowiadanym przez
proroków Namaszczonym potomkiem Dawida (Królem-Mesjaszem), a równocześnie 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 zwracają się do strażnika więzienia:
„Uwierz w Pana Jezusa 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 wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej
ustami – do zbawienia.
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Z tekstu wynika, że najbardziej proste wyznanie panowania Jezusa wystarcza do osiągnięcia zbawienia, 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 człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem
się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje
w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować 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 wewnętrznego
uświęcenia dusz”.
Tak określone zadanie: „trzeba, by Chrystus panował”, 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.
Dlatego ciągle jakże aktualne są słowa św. Jana
Pawła II z homilii inaugurującej jego pontyfikat: „Nie
Chrystusa Króla
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lękajcie 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 narodem 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.
Słowo „Jubileuszowy” dodane na początku wskazuje na szczególny moment dziejowy, w jakim dokonujmy tego narodowego Aktu. Jest nim Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.
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W akcie można dostrzec formę odnowienia przymierza chrzcielnego narodu. Niewątpliwie jest też formą 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 przypomnieć mu przesłanie Ewangelii o Bożym Miłosierdziu.
Akapit pierwszy jest wprowadzeniem do całego Aktu.
Otwiera go uroczyste wezwanie skierowane do Jezusa
Króla: Nieśmiertelny Królu Wieków… Następnie przewiduje się wskazanie reprezentantów władzy kościelnej
i świeckiej, którzy wezmą udział w dokonaniu Aktu.
W ostatniej części akapitu zawarte są istotne elementy składowe Aktu: uznanie panowania Chrystusa,
poddanie się Jego prawu, zawierzenie i poświęcenie
Chrystusowi Królowi Ojczyzny i całego Narodu.
Akapity drugi i trzeci stanowią zasadniczą część
uznania i przyjęcia królewskiej władzy Jezusa nad Polską. Wszyscy uczestnicy mają możliwość włączenia się
w nią aklamacją Króluj nam, Chryste i wyrażenia publicznie swej woli, by Jezus panował w naszej Ojczyźnie.
Kolejny akapit wyraża hołd wdzięczności Chrystusowi za Jego niezgłębioną miłość i wszystkie łaski. Wszyscy
uczestnicy mają możliwość wyrażenia wdzięczności za
nie w formie aklamacji Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Dalej Akt przechodzi w formę przebłagalnej modlitwy, której treścią jest wyrażenie skruchy z powodu
grzechów osobistych i społecznych. Jako taki zakłaChrystusa Króla
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da 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 rytuału 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 podporządkowania prawu Bożemu całego życia osobistego,
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 Polskiego 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 Chrystusie prawowitego Pana i Króla
dla wszystkich, którzy jeszcze tego nie dokonali.
Dwa kolejne zapisy mają charakter inwokacji – do
Najświętszego Serca Jezusowego i do Ducha Świętego.
W pierwszej inwokacji zawarta jest prośba o upodobnienie serc ludzkich do Serca Jezusowego; druga jest prośbą
skierowaną do Ducha Świętego o wsparcie w realizacji
zobowiązań płynących z Aktu i nawiązuje do modlitwy
św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w Warszawie.
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Postanowienia i zobowiązania zawarte w Akcie
składane są w Niepokalanym Sercu Maryi Królowej
Polski i powierzane wstawiennictwu świętych Patronów Ojczyzny.
Ostatni akapit jest inwokacją do Chrystusa Króla
i stanowi podsumowanie treści całego Aktu. Zamykają
go słowa prefacji z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata.
Akt kończy się stwierdzeniem faktu uznania przez
Polskę królowania Jezusa Chrystusa oraz uwielbieniem
Trójcy Świętej.
Epilog
Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem
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. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej oraz
realizację Ewangelii we wszelkich wymiarach życia,
nie wykluczając jego aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego.
Aby tak ważne dzieło intronizacji Jezusa w narodzie
Polskim mogło zostać zrealizowane, trzeba z pewnoChrystusa Króla
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ścią zadbać o większe otwarcie na nie społeczności Kościoła w Polsce, a to wymaga solidnej prezentacji dzieła. Byłoby dobrze opracować program mający na celu
włączenie w realizację dzieła istniejące wspólnoty intronizacyjne, Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa, ruch oazowy i charyzmatyczny oraz
inne, które stawiają sobie za cel uznać Jezusa Panem
i Zbawicielem. W programie tym z pewnością trzeba
określić zasadnicze treści formacyjne i zasady współpracy podmiotów realizujących dzieło, zawsze w duchu
posłuszeństwa tym, których Jezus ustanowił pasterzami.
Przedmiotem szczególnej troski powinno być otwarcie
wiernych świeckich na zaangażowanie 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 realizacji tego
wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia. Dlatego ważne
jest powierzanie Duchowi Świętemu całego dzieła i poszczególnych przedsięwzięć. Potrzeba wiele modlitwy
i ofiary w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny.
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Kościół p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
w Ustroniu-Zawodziu
Fot. Adam Kędzierski
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