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ZANIM STANIEMY PRZED KRÓLEM

Umiłowane Dzieci Narodu Polskiego, pragnę zwrócić się do Was
w�imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, wielkiej apostołki Jezusa
Króla Polski. Jej misją było głosić nam, Polakom, zadanie, które Bóg nam
zleca: Polska pierwsza z wszystkich narodów świata ma dokonać Aktu
Intronizacji – uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu.

W objawieniach udzielonych S.B. Rozalii Celakównie zostało wyjaś-
nione, że żądana Intronizacja ma być dokonana przez władze duchowne
i państwowe, i przez cały Naród. Ma pociągnąć za sobą głęboką odnowę
życia duchowego naszego społeczeństwa, a także w życiu państwa ma
polegać na uszanowaniu praw Bożych i na zaprowadzeniu rządów w praw-
dzie i sprawiedliwości.

Pan Jezus zapewnił Rozalię Celakównę, że za przykładem Polski pójdą
inne narody i w ten sposób wiele z nich się ocali od nadchodzącej na cały
świat zagłady.

Czyżby więc światu groziła zagłada?
Uczeni upatrują końca naszej ziemi w czasie ogromnie odległym, gdy

na przykład wyczerpie się energia cieplna słońca. Jednakże Pismo Świę-
te, zawierające Boże Objawienie co do przyszłych wydarzeń zagrażają-
cych ziemi, przedstawia zgoła inny scenariusz. Pismo Święte ostrzega nas,
że Jezus Król, który po swym Wniebowstąpieniu zasiadł na królewskim
tronie po prawicy Ojca w chwale Nieba, powróci na ziemię nagle. Tak
jak potrzask nagle chwyta swą ofiarę, całkowicie ją zaskakując, tak po-
dobnie będzie z powrotem na ziemię Jezusa Króla (por. Łk 21,34-35).
Wydarzenia na ziemi, jakie wtedy nastąpią, będą miały wymiar katastro-
ficzny: Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spa-
dać z nieba i�moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Na ziemi trwoga naro-
dów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi… (Mk 13,24-25;
Łk 21,25-26). To, że wielki kataklizm dotknie ziemię w chwili najmniej
spodziewanej i nagle, nie ulega wątpliwości.

Gdy piszę te słowa, do wschodnich wybrzeży Ameryki zbliża się kolej-
ny, straszliwy w swej niszczącej sile huragan nazwany Izabela. Ludzie prze-
zornie zabezpieczają się na ten stan klęski. Mają na to kilkanaście godzin
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czasu; wykupują baterie, świece, żywność, zabijają deskami okna i drzwi
swych domostw, dla siebie szukając miejsca w schronach.

Rozalia pouczona przez Boga ostrzega Polskę i świat o przerażają-
cych wydarzeniach, które nadchodzą na całą ziemię. Rozalia w swych
notatkach pisze: W tej chwili powstał straszliwy huk. Owa kula (ziemia)
pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień; za nim polała się obrzydli-
wa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie
uznały Chrystusa.

Według słów Bożych, przekazanych światu przez Rozalię, zbliża się
straszna w skutkach katastrofa, która sprawi, że z powierzchni ziemi znik-
nie wiele narodów. Czy ostrzeżenie podawane nie przez stacje meteoro-
logiczne, ale przez kandydatkę na ołtarze możemy zlekceważyć? Czy po-
zostaniemy na jej głos głusi i nie podejmiemy odpowiednich przygotowań,
by uniknąć zagłady? Od śmierci S.B. Rozalii Celakówny upłynęło 60 lat.
Ile zatem mamy jeszcze czasu, by wypełnić zadanie, które Bóg zlecił Pol-
sce, a od którego spełnienia uzależnione jest nasze ocalenie? Wszystko
wskazuje na to, że tego czasu pozostało już naprawdę niewiele.

Umiłowane Dzieci polskiej ziemi, śpieszcie się, bardzo się śpieszcie
spełnić Boże żądanie, by inne narody miały jeszcze szansę zdążyć przed
czasem, idąc w nasze ślady. Oby Jezus Król mógł rozpocząć od Polski swe
władanie światem. Obyśmy uratowali naszą Ojczyznę i pomogli uratować
się innym krajom.

MARYJA KRÓLOWA POLSKI

Zanim ukażę, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na Boże żądanie
dotyczące Intronizacji, w kilku słowach wyjaśnię, dlaczego właśnie Pol-
ska ma dokonać pierwsza tego Aktu. Odpowiedź na to pytanie można
znaleźć tylko w świetle Jasnej Góry. Maryja, Matka Wielkiego Króla, sto-
jąca pod krzyżem, doznała w swym Niepokalanym Sercu okrutnego bólu
z powodu odrzucenia przez naród żydowski Jezusa. Ona, przynosząc światu
Jezusa Króla, wraz z Nim przyniosła na świat Jego Królestwo. Matka
Najświętsza całą swą miłością Niepokalanego Serca zawsze współczuła,
współcierpiała i współpracowała z mesjańską misją swego Syna. Teraz,
będąc Królową Nieba i Ziemi, Matką Kościoła, jeszcze bardziej zabiega
o to, by Jej dzieci uznały Jezusa swym Królem. W tej trosce nie tylko
przejawia się miłość do Jezusa, lecz nade wszystko przejawia się staranie
o plemię ludzkie powierzone Jej pieczy. Wie Niewiasta obleczona w Słońce
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sprawiedliwości, że uznanie Jezusa Królem oznacza dla nas ocalenie, zaś
odrzucenie Jezusa jako naszego Króla oznacza dla nas zagładę duszy i�ciała
na całą wieczność! Czy dziwi cię, że Maryja płacze nad grzeszną ludzkoś-
cią krwawymi łzami? Czy dziwi Cię, że pojawia się na ziemi w tak licznych
objawieniach, by skłonić nas do wiary w Jezusa Króla?

W swych planach ratowania ludzkości Maryja wybrała Naród Polski
za narzędzie swego działania w świecie. Z Jasnej Góry króluje nad nami
w tym celu, by przygotować nas jako pierwszych z wszystkich narodów
świata do dokonania Aktu Intronizacji. Jednakże Jej miłość obejmuje
wszystkie narody i przykład Polski ma im tylko wskazać drogę ocalenia.

Czy obojętnością lub buntem wobec zleconego nam zadania dokona-
nia Intronizacji zadamy nowy, okrutny cios Jej Niepokalanemu Sercu?
Czy raczej przyczynimy się do triumfu Jej Niepokalanego Serca w świe-
cie, pierwsi uznając w pełni, poprzez Akt Intronizacji, Jezusa Królem
Polski.

JEZUS KRÓL

Wielu ludzi jest kuszonych, by wątpić lub by zwalczać królewską
godność Boga. Wielu ludzi ulega demonicznej pokusie, by stanąć do wal-
ki z Jezusem Królem nie bezpośrednio, lecz w sposób ukryty, zwalczając
posłannictwo Rozalii oraz wezwanie do Intronizacji. Czyżby nigdy nie
czytali Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu? Przecież Bóg nie-
ustannie w Objawieniu mówi o Sobie: Ja jestem wielkim Królem! (por. Ml
1,14). Ewangelie święte opowiadają o narodzeniu, o działalności i o od-
rzuceniu przez naród żydowski Króla Boga, Jezusa z Nazaretu. Apoka-
lipsa świętego Jana ukazuje obecny czas walki Bestii (Lucyfera) i ludzi
sprzymierzonych ze złem z Jezusem Królem – Barankiem Eucharystycz-
nym: A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy
władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na
jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą
dają oni Bestii. 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 17,12-14). Natomiast sam Pan Jezus zapowiada swój
powrót na ziemię i ukaranie buntowników w bardzo wymownym i jedno-
znacznym obrazie: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj da-
leki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. (...) Ale jego współ-
obywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie

Zanim staniemy przed Królem
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chcemy, żeby ten królował nad nami”. Gdy po otrzymaniu godności kró-
lewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi (...). Tych zaś przeciwni-
ków moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu
i pościnajcie w moich oczach (por. Łk 19,11nn).

Ludzie obecnie są niezmiernie kuszeni, zwodzeni, ogłuszani, za-
ślepiani, by nie usłyszeć, by nie zobaczyć i by nie zrozumieć napomnień
i�znaków ostrzegawczych przed nadchodzącą karą. Jeśli nie uległeś wpły-
wowi Bestii, jeśli poczuwasz się do wiary w Boga i serdecznej więzi z Kró-
lową Polski, dokonaj Intronizacji – uznaj, że Jezus jest Twoim Królem,
Królem Polski.

INTRONIZACJA

Intronizacja narodowa w Polsce, według Bożych postanowień, ma
być dokonana przez władze duchowne i świeckie. Nie łudźmy się jednak,
że Intronizacja o tym wymiarze jest możliwa w obecnej sytuacji. To co
teraz można i należy uczynić, to nagłaśniać i szerzyć Dzieło Intronizacji
i�w ten sposób przygotowywać dusze i serca naszych rodaków, księży
i�świeckich, na ogólnopolski Akt Intronizacyjny. Zatem, choć Akt Intro-
nizacji narodowej jest konieczny i upragniony, to jednak trzeba zdawać
sobie sprawę z tego, że droga do niego wiedzie poprzez Intronizację do-
konywaną przez poszczególnych ludzi, przez rodziny, różne grupy i�wspól-
noty, a zwłaszcza poprzez Intronizację dokonywaną w naszych parafiach,
w naszych kościołach. Zanim wyjdziemy z Intronizacją na place miast,
wpierw zaprośmy wszystkich wierzących, dzieci Kościoła katolickiego, do
dokonania Intronizacji we własnych środowiskach. Jeśli w tym dziele bę-
dziemy gorliwi i niezłomni, bardzo szybko dojdzie do Intronizacji ogól-
nonarodowej – do ogłoszenia Jezusa Królem Polski, faktycznie królują-
cym nad naszym Narodem. Wtedy Polska stałaby się rzeczywistym
Królestwem Boga Króla. W takim Królestwie nie byłoby miejsca dla
niesprawiedliwości społecznej, dla okultystów, oszustów, zboczeńców i�sek-
ciarzy. Szatan i�ludzie, którzy są z nim sprzymierzeni, doskonale o tym�wie-
dzą. Nie dziw się zatem, że Intronizacja natrafia na tak wielki sprzeciw
z�ich strony. Nie dziw się także, gdy widzisz, jak bardzo niektórym lu-
dziom zależy, by zniszczyć Polskę jako niezależne państwo. Jak za wszelką
cenę chcą pozbawić ją prawa do samostanowienia i samodecydowania
o�duchowym kształcie naszego Narodu. Jak chcą odebrać Polsce suwe-
renność i stopić ją w jedno ze złem w tyglu pogańskiej już Europy. Wszystko



po to, by udaremnić Boże plany odnośnie do naszej Ojczyzny i�nie dopuś-
cić, by z niej wyszła iskra, która płomieniem pokuty ocaliłaby świat.

Wzywam Cię w Imię Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym kró-
luje nad całym stworzeniem. Wzywam Cię w Imię Jezusa Króla Polski,
który tysiąc lat temu wyzwolił ten kraj z niewoli złego ducha. Wzywam
Cię do walki o królowanie Boga nad nami – do walki pod sztandarem
naszej Królowej. Włącz się w wielkie dzieło Intronizacji! Wszystko bo-
wiem zaczyna się od Ciebie, od Twojej decyzji, czy dokonasz Intronizacji
osobistej, w swojej rodzinie, ze swymi przyjaciółmi, z którymi się modlisz,
w swojej parafii, wiosce, mieście...

Do Intronizacji ogólnonarodowej dojdzie, gdy przez ziemie pols-
kie popłynie fala złożona z niezliczonych kropel Intronizacji lokalnych.

ks. Tadeusz Kiersztyn
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ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ODPRAWIENIA
NABOŻEŃSTWA INTRONIZACYJNEGO

Intronizacja jest aktem wielkim i świętym, do którego trzeba się staran-
nie przygotować. Poprzez Intronizację zaprosisz Jezusa Króla, by objął tron
Twego serca, tron Twej rodziny, parafii... Zadbaj więc, by ten tron był pięk-
ny, godny obecności Boga Króla. Przede wszystkim trzeba na dokonanie
Aktu Intronizacji przygotować się duchowo. Jeśli jest to tylko możliwe, na-
leży odbyć spowiedź świętą i przyjąć Komunię świętą. Jeśli masz przeszkodę
lub z powodu np. choroby czy wieku nie jesteś w stanie pojednać się z Bo-
giem poprzez Sakrament Pokuty, dokonaj rachunku sumienia i wzbudź
szczery żal za swe grzechy.

Nie mniej starannie należy przygotować się zewnętrznie do dokonania
Aktu Intronizacji. Ponieważ z tym przygotowaniem łączy się wiele kwestii
i�pytań, dlatego omówimy tę sprawę szerzej, ujmując ją dla większej przej-
rzystości w punktach:
1. Przede wszystkim zanim przystąpisz do działania, zapoznaj się sam do-

kładnie z Siedmiodniowym Nabożeństwem Intronizacyjnym. Musisz za-
pamiętać jego strukturę (schemat) i wyobrazić sobie, jak będzie ono prze-
biegać przez kolejne dni, zwłaszcza gdy wezmą w nim udział inne osoby.
Najlepiej byś zrobił, gdybyś teraz przerwał czytanie i zapoznał się z treś-
cią Nabożeństwa. Dopiero potem czytaj dalsze wyjaśnienia.

2. Jeśli zapoznałeś się z już Nabożeństwem, musiałeś zdać sobie sprawę,
jak ważną jest rzeczą, by zostało ono odprawione przed figurką Jezusa
Króla Polski lub przed obrazem (zdjęciem) tej figurki. Figurka lub jej
obraz stanowią symbol całego Nabożeństwa i Aktu Intronizacyjnego.
Symbol ten powinien towarzyszyć osobom po dokonaniu Intronizacji
w�dalszym ich życiu. Dlatego należy zadbać wcześniej o to, by zaopa-
trzyć się w figurkę(i) lub w jej obrazy i to w takiej ilości, by każda osoba
(rodzina) biorąca udział w Nabożeństwie Intronizacyjnym mogła umieś-
cić figurkę lub jej obraz w swoim mieszkaniu.

3. Drugą rzeczą charakterystyczną dla tego Nabożeństwa jest czas jego trwa-
nia. Dlaczego siedem dni? Otóż Nabożeństwo to zostało opracowane
zarówno do odprawiania indywidualnego, jak również do odprawiania
w rodzinach, grupach modlitewnych, a zwłaszcza do odprawiania w pa-
rafiach. Ogólne założenie jest takie, by zakupiona figurka mogła „cho-
dzić” od domu do domu, pozostając w każdym domu przez siedem dni,
na czas trwania Nabożeństwa. Rytm tygodniowy zapewnia ład w prze-
kazywaniu figurki do następnego domu. Po „odejściu” figurki w każ-
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dym domu powinien zostać jej duplikat lub jej obraz. Nabożeństwo po-
winno rozpocząć się w niedzielę, gdyż wtedy dana osoba lub osoby za-
mierzające wziąć w nim udział mają możliwość skorzystania z Sakra-
mentu Pokuty. W układzie siedmiodniowym najważniejszy moment dla
tego Nabożeństwa – Akt Intronizacyjny – przypada w sobotę, to jest
w�dniu wolnym od nauki i pracy, co może umożliwić osobom dokonu-
jącym Aktu Intronizacyjnego przystąpienie w tym dniu do Komunii świę-
tej i�do wzięcia udziału w Nabożeństwie bez zmęczenia i pośpiechu –
w�uroczystej atmosferze.

Po dokonaniu Aktu Intronizacyjnego przez daną grupę osób, figur-
ka tego samego dnia, to jest w sobotę, powinna być przekazana w na-
stępne miejsce. Jeśli nie mamy figurki, a Nabożeństwo odprawiamy przed
jej obrazem, wtedy nie przekazujemy obrazu, a tylko osobom lub rodzi-
nom pragnącym dokonać Aktu Intronizacyjnego pomagamy go nabyć.

Podczas odprawiania Nabożeństwa potrzebna też będzie świeca –
symbol światłości Jezusa Króla – zapalana w każdym dniu trwania Na-
bożeństwa na rozpoczęcie modlitwy.

4. Z kim przystąpić do odprawienia Nabożeństwa Intronizacyjnego?
Jeśli jesteś kapłanem, zastanów się, jak przeprowadzić dla chęt-

nych Nabożeństwo w kościele. Do jego odprawienia należałoby wcześ-
niej przygotować parafian poprzez kazania lub rekolekcje o tematyce
intronizacyjnej. Dobrze by było, by przynajmniej niektóre osoby biorące
udział w Intronizacji parafialnej podjęły się roli apostołów świeckich,
organizując Nabożeństwa Intronizacyjne po domach dla swych rodzin
i�znajomych. W związku z tym Akt Intronizacyjny w kościele parafial-
nym można by zakończyć rozesłaniem apostołów Jezusa Króla Polski.

Przy odprawianiu Siedmiodniowego Nabożeństwa w kościele jego
schemat na poszczególne dni jest w zasadzie ten sam (zobacz Introniza-
cja w parafii).

Jeśli jesteś osobą świecką, zastanów się, z kim spośród swoich blis-
kich, przyjaciół i znajomych mógłbyś odprawić wspólnie Siedmiodnio-
we Nabożeństwo i dokonać Aktu Intronizacji. Być może wpierw należa-
łoby te osoby przekonać do tego dzieła, zapoznając je z życiem i misją
S.B. Rozalii Celakówny. Pamiętaj, że podejmujesz się tej roli w imię
Jezusa Króla Polski dla dobra tych osób i dla dobra o wiele szerszego,
obejmującego nie tylko naszą Ojczyznę, ale także inne narody świata.
Być może zły duch i ludzie pod jego wpływem przysporzą Ci wiele cier-
pienia i skosztujesz niejednej kropli goryczy. Wspomnij wtedy na słowa
skierowane do Rozalii: „W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba cał-

Zanim przystąpisz do odprawienia
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kowicie być ofiarą…” oraz na zapewnienie Jezusa Króla, „że mimo naj-
większych trudności to dzieło będzie w Polsce przeprowadzone”. Gdy
nastąpi czas chwały Jezusa Króla Polski, wtedy doświadczysz ogromne-
go szczęścia płynącego z Jego zwycięstwa i będziesz dziękować Bogu za
daną Ci łaskę udziału w tym dziele.

5. Następną rzeczą niezwykle ważną, o którą trzeba zadbać przed przy-
stąpieniem do Nabożeństwa, zwłaszcza gdy planujesz przeprowadze-
nie go w większym gronie, jest dobór miejsca. Należy poszukać miejsca
(mieszkania), w którym przez siedem dni bez większych przeszkód bę-
dziecie się mogli zbierać na modlitwach. Chodzi o takie mieszkanie
(pokój), gdzie panuje spokój, gdzie ludzie nie krzyczą, gdzie nie gra
ustawicznie radio, gdzie wyłącza się na modlitwę telewizor i telefon,
gdzie nie kręcą się psy i koty. Jeśli takiego miejsca nie znajdziesz we
własnym domu lub w mieszkaniu swych przyjaciół, udaj się z ludźmi
do kościoła. A gdy i to okaże się niemożliwe, idźcie pod przydrożną
kapliczkę i tam się módlcie.

6. Omówimy jeszcze kwestię: kto ma poprowadzić Nabożeństwo i jak je
przygotować przy większej ilości osób, jeśli jest odprawiane poza kościo-
łem w miejscu prywatnym.

Prowadzącym modlitwę w zasadzie powinna być osoba, która in-
nych zachęciła i zgromadziła do odprawienia Nabożeństwa, lub gos-
podarz domu. Jednakże nie jest to koniecznością i jeśli ktoś z zebra-
nych ma dobrą dykcję, można mu zlecić to zadanie. Prowadzącemu
mogą pomagać w odczytywaniu modlitw pozostałe osoby, które czytają
głośno i wyraźnie. Przed spotkaniem należy uzgodnić, kto i jaki tekst
ma przeczytać. Dla każdej z tych osób należy postarać się o tekst całego
Nabożeństwa. Unikniemy w ten sposób zamieszania podczas modlit-
wy. Różaniec można dać do prowadzenia tym osobom, które nie czy-
tają tekstów Nabożeństwa. Dobrze jest, gdy do prowadzenia modlitwy
angażuje się jak najwięcej osób, by wszyscy doświadczyli radości płyną-
cej z głoszenia Królestwa Bożego, lecz może okazać się lepszym, gdy
całość Nabożeństwa poprowadzi tylko jedna osoba. Na modlitwie na-
leży strzec skupienia, bo ono jest niezbędne, by z�modlitwy ludzie wy-
nieśli pożytek.

Dla tych samych racji należy zadbać o właściwy klimat modlitwy.
Składają się na niego dogodność miejsca i właściwa postawa ludzi.

Dogodność miejsca sprowadza się do zapewnienia osobom mod-
lącym się dogodnych warunków do modlitwy. W tym celu z krzeseł lub
innych miejsc do siedzenia należy w miarę możności utworzyć okrąg.
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W�środku umieścić na podwyższeniu figurkę lub jej obraz, obok posta-
wić świecę. Poza tekstami Nabożeństwa i różańcami wszystkie inne przed-
mioty i obrazki usunąć sprzed oczu modlących się, by nie rozpraszały
ich uwagi. Pomieszczenie należy wcześniej posprzątać i przewietrzyć. Przy
odmawianiu modlitw zbytnio się nie śpieszyć, tak by każdy z�modlących
się zdołał przetrawić ich treści i nimi się nasycić. Dbać o�namaszczenie
i żarliwość podczas całego Nabożeństwa.

Przed rozpoczęciem Nabożeństwa, gdy osoby się schodzą, należy
okazać sobie wzajemną sympatię przy powitaniu, lecz zarazem dbać o�za-
chowanie skupienia i ciszy. Na przykład rozmawiając półgłosem i nie
poruszając innych tematów jak dotyczących Nabożeństwa. Należy usta-
wicznie uświadamiać sobie i innym, że zgromadziliście się z miłości i�dla
chwały Jezusa Króla Polski; On jest główną Osobą spotkania. Przed
spotkaniem, by stworzyć nastrój modlitewny, można posłuchać nagrań
pieśni religijnych. Także po spotkaniu nie zatrzymywać gości na rozmo-
wę i�nie częstować, by zgromadzenie modlitewne nie przekształciło się
w�spotkanie towarzyskie. Dopiero w sobotę, po dokonaniu Aktu Intro-
nizacyjnego, na zakończenie odprawianego Nabożeństwa należałoby po-
myśleć o poczęstunku.

7. Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne ma ten sam schemat w�każ-
dym dniu jego trwania. Treści w nim zawarte pozwolą nam doświad-
czyć wspólnoty modlitewnej z Królestwem Bożym w niebie, a więc przede
wszystkim z Trójcą Przenajświętszą, z Maryją, Królową Nieba i Ziemi,
z�Aniołami itd. W ten sposób Niebo i ziemia (modlący się) zjednoczą
się we wspólnym dziele zaprowadzenia w świecie Królestwa Jezusa.

Hymny i antyfony otwierające każdy dzień Nabożeństwa pochodzą
z Brewiarza. Większość modlitw została specjalnie ułożona na tę oko-
liczność, by swymi treściami odsłaniać przed modlącymi się tajemnice
Królestwa Bożego.

Niezwykle ważną formą modlitwy są pieśni. W Nabożeństwie pro-
ponuje się pieśni, których tematyka pokrywa się z przedmiotem Nabo-
żeństwa. Są to nowe, piękne pieśni, przeważnie wielbiące Jezusa Króla.
Ponieważ na ogół są mało znane, na końcu rytuału Nabożeństwa Intro-
nizacyjnego zamieszczony został śpiewnik, a do Nabożeństwa dołączo-
na jest płyta CD z nagraniami tych pieśni. Nagranie jest tak zaaranżo-
wane, żeby osoby modlące się mogły podjąć śpiew. Jeśli będziesz korzystał
z tej formy pomocy przed modlitwą, należy ustawić odpowiednio od-
twarzacz, a w czasie modlitwy w odpowiedniej chwili należy go włączać.
Pieśni są nagrane w takiej samej kolejności, jak figurują w Nabożeń-

Zanim przystąpisz do odprawienia



stwie. Jeśli istnieje taka potrzeba, żeby osoby modlące się śpiewały we-
dług nagranej na kasecie melodii za głosem prowadzącego śpiew, nale-
ży im zapewnić teksty pieśni.

Poczyniwszy odpowiednie przygotowania, możecie przystąpić w�sku-
pieniu, z wiarą i miłością w sercu do odprawienia siedmiodniowego Na-
bożeństwa Intronizacyjnego.
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Wszyscy (W)



19

NIEDZIELA
Dzień 1. ku chwale Boga Ojca

PIEŚŃ
Przyjdź, teraz jest czas (w śpiewniku nr 1)

ZAPALENIE ŚWIECY

ZNAK KRZYŻA
Wywyższenie przez gospodarza domu figurki lub obrazu Jezusa Króla

Polski
Po znaku krzyża gospodarz domu lub prowadzący modlitwę unosi w�górę

figurkę lub obraz i wypowiada następujące słowa:
P: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
W: Hosanna na wysokości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

HYMN
Sławimy Ciebie, Stworzycielu świata,
Potężny Władco pełen majestatu,
Wszelkiego życia źródło i początku,
Boże wszechmocny.

Przez Twego Syna objawiłeś, Panie,
Że jesteś Ojcem dla każdego z ludzi,
Więc tym imieniem nazywamy Ciebie,
Ojcze najlepszy.

Jak dzień napełniasz jasnym blaskiem słońca,
Tak swoją łaską oświeć serca wiernych,
By nasze myśli, słowa i uczynki
Ciebie wyznały.

Wielbimy Ojca, Króla wszystkich bytów,
I Jego Syna z Duchem siedmiu darów;
Niech Bogu w Trójcy będzie cześć i chwała
Teraz i zawsze. Amen.

Niedziela – Dzień 1. ku chwale Boga Ojca
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ANTYFONA
Z Twego tronu w niebie, o Panie,
przyjdzie Twoje Słowo wszechmocne. Alleluja.

MODLITWA
Módlmy się: Boże Ojcze, uwielbiamy Twoją dobroć, którą hoj-

nie objawiasz w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Twoją opiekę nad
nami i za to, że nieustannie wzywasz nas do powrotu do Twego
Królestwa. Patrząc na zamysły Twej świętej Woli wobec nas, po-
dziwiamy Twoją ojcowską miłość i tym bardziej wywyższamy Two-
je Święte Imię.

Prosimy Cię przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który zgod-
nie z Twoją Wolą odkupił rodzaj ludzki, abyśmy mogli całym ser-
cem uznać w Nim naszego Króla i Pana. Amen.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 12,22-37):

Jezus rzekł do swoich uczniów: „Dlatego powiadam wam: Nie troszcz-
cie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać.
Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przy-
patrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg
je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki! (…) Starajcie się raczej o�Bo-
że królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzódko, gdyż
spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. (…)

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy po-
dobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci,
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy,
których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usłu-
giwał”.

***

Wiele jest na świecie biedy i nieszczęścia. Wydaje się nawet, że ludzie
pomimo swojej inteligencji i wielkiej wiedzy zdają się być bardziej nie-
szczęśliwi niż inne stworzenia. Ludzkość nękają wojny, głód, ubóstwo.
Jezus chce, byśmy uwierzyli, że Bóg troszczy się o nas, że dla Niego jesteś-
my o wiele ważniejsi niż ptaki! Bóg Ojciec chce nam dać nie tylko pokarm
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czy odzienie, ale chce nam dać coś o wiele cenniejszego – Królestwo. Bóg
chce, byśmy żyli w Jego Królestwie, pod Jego sprawiedliwymi rządami.

Wyobraź sobie, że jakiś bardzo bogaty człowiek, chce ci dać swój dom,
samochód, cały swój majątek. Któż by nie wziął?! Pomyśl, jak dobry musi
być Bóg Ojciec, skoro chce dać nam na własność swe Królestwo na całą
wieczność.

Czy jednak wszyscy ludzie wezmą je w posiadanie?
Jezus ostrzega nas, że dostanie się ono tylko tym, którzy zwycięsko

przejdą próbę czasu. Tym, którzy wytrwają w oczekiwaniu na przyjście
Oblubieńca – Jezusa Króla; tym, którzy pragną Jego Królestwa.

Następuje chwila cichej adoracji Jezusa w znaku figurki.

MODLITWA DO BOGA OJCA
Boże Ojcze, Ty posłałeś swojego Syna na ziemię, aby przepro-

wadzić swoje zbawcze dzieło. On stał się Mesjaszem-Królem, by
na dźwięk Jego imienia zgięło się każde kolano i by każdy czło-
wiek, uznając nad sobą królewską władzę Jezusa, wszedł do Two-
jego Królestwa. Dlatego prosimy Cię, abyś otworzył serca wszyst-
kich Polaków na łaskę wiary. Niech nasze rodziny, wioski i miasta
staną się nową ziemią, odnowioną Twoim Duchem, jak tego wszy-
scy pragniemy. Niech rządzący Ojczyzną nie lękają się uznać nad
Polską panowania Króla Jezusa i Jego praw! Niech kierujący Koś-
ciołem starają się nade wszystko o Królestwo Boże! Niech wszyscy
uczniowie Jezusa odważnie głoszą Jego królewską godność. Daj
naszej Ojczyźnie radować się miłym Twojemu Sercu Aktem Intro-
nizacji Jezusa na Króla Polski, byśmy ufnie poddali się Jego pano-
waniu i kosztowali owoców sprawiedliwości i pokoju. Prosimy Cię
o to razem z Maryją, naszą Królową, ze wszystkimi świętymi pols-
kiej ziemi i za wstawiennictwem Twojej Służebnicy Rozalii Cela-
kówny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PIEŚŃ
Przyjdź Królestwo Twoje (w śpiewniku nr 2)

Niedziela – Dzień 1. ku chwale Boga Ojca
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CZĘŚĆ RÓŻAŃCA W INTENCJI INTRONIZACJI

NOWENNA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosi-
my Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu
nabożeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego Intronizacji w Naro-
dzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Ce-
lakównę.

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, pro-
simy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za
jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą
Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.

Jezu Królu Polski, błagamy Cię, udziel naszemu Narodowi za
przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski dokonania Intronizacji.
Amen.

Odmówić w intencji wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny:
3�x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Jezu Królu Polski, przyjdź Królestwo
Twoje!

MODLITWA O INTRONIZACJĘ
JEZUSA KRÓLA POLSKI Z ROKU 1927

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przy-
rzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztanda-
ru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani
niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślu-
bujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać
pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy
Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w ser-
cach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzin-
ne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
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Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój po-
wiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

PIEŚŃ
Królowi wieków (w śpiewniku nr 3)

MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Módlmy się: Boże nasz, Ojcze, Ty za cenę śmierci Twojego Syna

otworzyłeś nam bramy swego Królestwa, prosimy Cię, niech stale
nam towarzyszy Twoje błogosławieństwo, byśmy każdego dnia żyli
dla Ciebie i wielbili naszego Króla, który z Tobą żyje i króluje przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

Gospodarz domu lub prowadzący modlitwę podnosi figurkę lub obraz
Jezusa Króla Polski i błogosławi nią modlących się, kreśląc znak krzyża, ze
słowami:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla Polski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niedziela – Dzień 1. ku chwale Boga Ojca
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PONIEDZIAŁEK
Dzień 2. ku chwale Jezusa Króla

PIEŚŃ
Tylko Ty (w śpiewniku nr 4)

ZAPALENIE ŚWIECY

ZNAK KRZYŻA
Wywyższenie przez gospodarza domu figurki lub obrazu Jezusa Króla

Polski
Po znaku krzyża gospodarz domu lub prowadzący modlitwę unosi w�górę

figurkę lub obraz i wypowiada następujące słowa:
P: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
W: Hosanna na wysokości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

HYMN
Jasności nieba, blasku chwały Ojca,
Słowo, przez które stworzone jest wszystko,
Z miłości dla nas stałeś się człowiekiem,
Boże wcielony.

Wyszedłeś z domu Króla i Pasterza,
Sam będąc Królem całego wszechświata,
Pasterzem wszelkich ludów i pokoleń,
Synu Dawida.

Niech Twoje światło mroki serc rozproszy,
Wzmocni nadzieję i wiarę rozpali,
By dzień zaczęty każdy z nas przeżywał
Według Twej woli.

Niech będzie sława, cześć i uwielbienie
Tobie, Mesjaszu zrodzony z Dziewicy,
I Twemu Ojcu z Duchem, Dawcą łaski,
Teraz i zawsze. Amen.
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ANTYFONA
Oczyśćmy nasze serca na przyjście najwyższego Króla,
stawajmy się godni wyjść Mu na spotkanie,
bo nie będzie zwlekał i wkrótce nadejdzie.

MODLITWA
Módlmy się: Jezu Chryste, w hołdzie najwyższej czci oddajemy

Ci pokłon jako naszemu Królowi i wyznajemy, że Tobie jednemu
chcemy służyć. Ty nas zbawiłeś przez Krzyż i Zmartwychwstanie
swoje, a Twoja Krew za nas przelana obmyła nas z grzechów. Dla-
tego pokładamy w Tobie całą naszą ufność i chcemy nieustannie
Ciebie wielbić naszym życiem. Głosimy, że Ty jesteś Królem, a�Two-
jemu panowaniu nie będzie końca. Ty jesteś naszym Królem, Ty
jesteś Królem Polski i władcą całego wszechświata. Prosimy Cię,
przyjmij nasze modlitwy zanoszone w Duchu Świętym ku chwale
Boga Ojca. Amen.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 23,1-3):

Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Jezusa przed Pi-
łata. Tam zaczęli oskarżać Go: „Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza
nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje
za Mesjasza-Króla”. Piłat zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?”.
Jezus odpowiedział mu: „Tak, Ja Nim jestem”.

***

Co mógł myśleć Piłat o Jezusie, który stał przed nim i przyznawał się
do tego, że jest królem? Jezus miał na sobie znoszone ubranie, Jego twarz
nosiła ślady po niedawnym policzkowaniu w czasie przesłuchania. Przy-
wódcy ludu przyprowadzili Go związanego, by uzyskać od Piłata wyrok
śmierci. Czy Piłat zdawał sobie sprawę, jak wielki Król stoi przed nim?
Nie potrafił spojrzeć na Jezusa oczyma wiary i nie potrafił dojrzeć potęgi
i chwały ukrytego w Nim Bośtwa. Jan, który dzięki swej wierze otrzymał
łaskę widzenia Jezusa Króla w Jego chwale po Wniebowstąpieniu, tak
mówi o Nim: Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego
głowie. (…) Wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych ko-
niach. (…) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów
i Pan panów (Ap 19, 12nn).

Poniedziałek – Dzień 2. ku chwale Jezusa Króla
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Dzisiaj Jezus Król staje przed nami jak niegdyś przed Piłatem i wyzna-
je, że jest Królem. Wielu nie dostrzega Jego majestatu i potęgi, ukrytych
pod postacią Eucharystii. Wielu sprzeciwia się Jego królewskiej godnoś-
ci, nie chcąc, by nad nimi panował. Jest jednak rzesza tych, którzy rozpo-
znali w Jezusie swego Króla i oddali Mu pokłon, uznając Jego władzę nad
sobą, nad swoimi rodzinami i nad wszystkimi swoimi sprawami. Dali Je-
zusowi prawo, by władał ich życiem. Ci ludzie doświadczają w swoim życiu
potężnej opieki swego Króla.

Gdy patrzymy na naszą Ojczyznę i na wszystkie jej problemy, czasem
zdaje się nam, że sytuacja jest tak trudna, że – po ludzku sądząc – bezna-
dziejna. Rodziny są niszczone przez alkohol. Młodzież, często pozbawio-
na ambicji, myśli tylko o tym, by dobrze się zabawić i miło spędzić czas.
Wielu ludzi poszukuje pracy, której brak dosłownie wszędzie. Politycy,
którzy dzierżą ster rządów w naszej Ojczyźnie, albo nie potrafią, albo nie
chcą rozwiązać palących problemów. Kto może pomóc?

Ludzie, którzy wiedzą, że Jezus jest wielkim Królem, nie mają wątpli-
wości, że tylko On może pomóc, że tylko On potrafi przemienić człowie-
ka, potrafi wydobyć go z każdego, nawet najtrudniejszego, położenia. Że
tylko On może i chce pomóc poszczególnym ludziom, rodzinom i całym
narodom w ich walce ze złem.

Spójrzmy na Jezusa, dobrego i potężnego Króla. Otwórzmy Mu drzwi!
Otwórzmy drzwi Chrystusowi! Otwórzmy drzwi naszego serca, drzwi na-
szych rodzin i naszej Ojczyzny i wprowadźmy Jezusa Króla na nasz tron.

Następuje chwila cichej adoracji Jezusa w znaku figurki.

MODLITWA DO JEZUSA KRÓLA
Jezu, mój Królu,
tak jak Ty niegdyś zamknąłeś mnie w swoim Sercu,
tak i ja pragnę Cię gościć dzisiaj w moim sercu,
oddać Ci siebie, moją rodzinę, mój naród.

Panie mój i Królu,
tak bardzo się raduję,
że to Ty królujesz nade mną,
że Ty sam przychodzisz i gościsz w moim sercu.
Tak bardzo tęsknię za tą chwilą,
kiedy Ty całkowicie zaprowadzisz we mnie swoje panowanie.
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O Jezu, pragnę z wielką miłością wyznać:
Jestem Twój, na wieki Twój.

Jezu, wielbię Cię,
Ty jesteś tu ze mną,
jesteś z każdym z nas.
To Ty mnie stworzyłeś,
czuje to moje serce, czuje to całe moje ciało.
To Ty ukształtowałeś mnie
już w łonie mej matki,
to Ty, mój Królu, prowadziłeś mnie przez całe me życie.
Twoją jestem własnością,
bo od Ciebie wyszedłem,
i do Ciebie zmierzam.

Jezu, kocham Cię.
Ty jesteś tu ze mną,
tak blisko, czyż można jeszcze bliżej…
Położyłeś swe Słowo na moim sercu,
dałeś mi swoją miłość,
i zapraszasz mnie dziś,
abym królował wraz z Tobą.

Królewski ogień Twego Przybytku
płonie we mnie,
królewska światłość Twego domu
przenika mnie całego,
dotyk Twego berła
niszczy teraz wszelkie działanie zła
w moim sercu, w moim życiu, w moim Narodzie.
Bądź błogosławiony, mój Królu!

PIEŚŃ
Panie, Twój tron (w śpiewniku nr 5)

Poniedziałek – Dzień 2. ku chwale Jezusa Króla
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CZĘŚĆ RÓŻAŃCA W INTENCJI INTRONIZACJI

NOWENNA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosimy
Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabo-
żeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Pols-
kim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęś-
liwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy
Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej
wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą
Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.

Jezu Królu Polski, błagamy Cię, udziel naszemu Narodowi za
przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski dokonania Intronizacji.
Amen.

Odmówić w intencji wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny:
3�x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Jezu Królu Polski, przyjdź Królestwo
Twoje!

MODLITWA O INTRONIZACJĘ
JEZUSA KRÓLA POLSKI Z ROKU 1927

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przy-
rzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztanda-
ru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani
niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślu-
bujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać
pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy
Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w ser-
cach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzin-
ne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój po-
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wiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

PIEŚŃ
Jesteś Królem (w śpiewniku nr 6)

MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Módlmy się: Jezu Chryste, Tobie Ojciec powierzył królewską władzę

nad swoim dziełem stwórczym – nad niebem i ziemią; prosimy Cię, wej-
rzyj na nas proszących o Twoją łaskę i udziel nam wszystkiego, czego po-
trzebujemy do godnego życia dla chwały Twego Królestwa. Który żyjesz
i�królujesz na wieki wieków. Amen.

Gospodarz domu lub prowadzący modlitwę podnosi figurkę lub obraz
Jezusa Króla Polski i błogosławi nią modlących się, kreśląc znak krzyża, ze
słowami:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla Polski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Poniedziałek – Dzień 2. ku chwale Jezusa Króla
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 WTOREK
Dzień 3. ku chwale Ducha Świętego

PIEŚŃ
Jak ożywczy deszcz (w śpiewniku nr 7)

ZAPALENIE ŚWIECY

ZNAK KRZYŻA
Wywyższenie przez gospodarza domu figurki lub obrazu Jezusa Króla

Polski
Po znaku krzyża gospodarz domu lub prowadzący modlitwę unosi w�górę

figurkę lub obraz i wypowiada następujące słowa:
P: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
W: Hosanna na wysokości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

HYMN
Duchu Święty, zechciej być Mistrzem
Całego mego serca, by kochało,
Mojego umysłu, by poznawał,
Mego języka, by zdobywał dusze;
Moich zmysłów i umiejętności
Użyj do działania lub cierpienia dla Ciebie;
Także moich dóbr i mego bólu.
Niechaj wszystko Tobie służy.

Uczyń z mojego serca świątynię,
Z mego języka narzędzie,
Przykładne i wymowne.
Przez Jezusa i Maryję
Króluj we mnie z mocą,
Abym mógł wiecznie chwalić
Boga jedynego.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)



31

ANTYFONA
O Panie, jak dobry i pełen słodyczy jest Duch Twój,
który w nas przebywa. Alleluja.

MODLITWA
Módlmy się: Duchu Święty, Boże, Duchu Miłości i Prawdy, któ-

ry wraz z Ojcem i Synem królujesz w chwale Nieba, przybądź do
naszych serc i rozpal je gorącym pragnieniem służenia Jezusowi
Królowi całym naszym życiem. Prosimy Cię, oświeć nasze umysły
i�udziel nam łaski do odróżniania Twoich natchnień od innych po-
ruszeń duszy, byśmy bez zwodzeń i zaniedbań szli za głosem Praw-
dy. Prowadź nas w swej opiekuńczej mocy drogą zbawienia i do-
prowadź nas do współkrólowania z Jezusem w Królestwie życia
wiecznego. Amen.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO
Z Ewangelii wg św. Jana (J 15,26; 16,5.7.12-14):

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też
świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. (...) Teraz zaś idę do Tego,
który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” (...) Jed-
nakże mówię wam prawdę:  Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli
nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do
was. (...) Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść
nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usły-
szy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z�mo-
jego weźmie i wam objawi.

***

Zobacz, jak Jezus Król obdarowuje swych poddanych, tych, którzy
wierzą w Jego Imię, najwspanialszymi królewskimi darami. Dar Ducha
Świętego jest darem niepojętym, darem obok Eucharystii najświętszym
i�niezwykle cennym. Bez tego daru nigdy nie stalibyśmy się przybranymi
dziećmi Boga, dziedzicami Królestwa Bożego. Dlatego Jezus mówi: Po-
żyteczne jest dla was moje odejście..., bo jeżeli odejdę, poślę Go do was.
Duch Święty doprowadza nas do całej Prawdy, do poznania, że Jezus jest

Wtorek – Dzień 3. ku chwale Ducha Świętego
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Królem. To On, Duch Miłości objawia nam Jezusa Króla i pomaga nam
otoczyć Go chwałą uwielbienia.

Czasem wydaje się człowiekowi, że chciałby od Boga otrzymać zdro-
wie, siłę czy bogactwo. Te rzeczy wydają się nam najważniejsze. Jednak to,
czego najbardziej od Boga potrzebujemy, to Jego bliskości, Jego nieustan-
nej obecności. Tak jak człowiek zakochany chciałby zawsze przebywać
w�towarzystwie ukochanej osoby, tak samo Pan Bóg i kochający Go czło-
wiek pragną wzajemnej bliskości. Dlatego pierwszym darem, jaki Pan Je-
zus udziela wkraczającym na drogę prowadzącą do Jego Królestwa Miłoś-
ci, jest Duch Święty, czyli sam Bóg, który przychodzi do ludzkich serc.

Jak szczęśliwi są ci, których serca są pełne Ducha Świętego. Nieustan-
nie doświadczają radości, nawet jeśli w życiu codziennym spotyka ich wiele
przeciwności. Duch Święty daje im miłość, pokój i siłę do odważnego
i�wiernego świadczenia o Jezusie Królu i o Jego Królestwie. Nasz Król
bardzo pragnie tchnąć Ducha Świętego do wszystkich serc ludzkich. Po-
trzeba tylko, aby ludzie uwierzyli w Niego i uznali Go za swego Króla
w�całym tego słowa znaczeniu.

Następuje chwila cichej adoracji Jezusa w znaku figurki.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
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Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

PIEŚŃ
Przyjdź, Duchu Święty (w śpiewniku nr 8)

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA W INTENCJI INTRONIZACJI

NOWENNA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosimy
Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabo-
żeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Pol-
skim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęś-
liwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, pro-
simy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za
jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą
Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.

Jezu Królu Polski, błagamy Cię, udziel naszemu Narodowi za
przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski dokonania Intronizacji.
Amen.

Wtorek – Dzień 3. ku chwale Ducha Świętego
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Odmówić w intencji wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny:
3�x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Jezu Królu Polski, przyjdź Królestwo

Twoje!

MODLITWA O INTRONIZACJĘ
JEZUSA KRÓLA POLSKI Z ROKU 1927

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przy-
rzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztanda-
ru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani
niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślu-
bujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać
pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy
Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w ser-
cach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzin-
ne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój po-
wiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

PIEŚŃ
Duchu Miłości (w śpiewniku nr 9)

MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty przez otwarte Serce swe-

go Syna wylałeś na Kościół Ducha Świętego; prosimy Cię, daj nam
zaczerpnąć z Jego zdrojów siedmiorakich darów, byśmy odważnie
świadczyli przed ludźmi o chwale Jezusa Króla. Amen.

Gospodarz domu lub prowadzący modlitwę podnosi figurkę lub obraz
Jezusa Króla Polski i błogosławi nią modlących się, kreśląc znak krzyża, ze
słowami:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla Polski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
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ŚRODA
Dzień 4. ku czci Maryi

PIEŚŃ
Maryjo, śliczna Pani (w śpiewniku nr 10)

ZAPALENIE ŚWIECY

ZNAK KRZYŻA
Wywyższenie przez gospodarza domu figurki lub obrazu Jezusa Króla

Polski
Po znaku krzyża gospodarz domu lub prowadzący modlitwę unosi w�górę

figurkę lub obraz i wypowiada następujące słowa:
P: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
W: Hosanna na wysokości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

HYMN
Maryjo, Córo królewska
I Króla Oblubienico,
Przez mądrość Bożą wybrana,
Nim czas i wszechświat istniały;

Promienny znaku miłości,
Zwierciadło dobra wszelkiego,
Jutrzenko prawdy i światła,
Bożego Słowa mieszkanie;

W pałacu Króla wieczności
Bezmiernym szczęściem się cieszysz,
Bo pełnia łaski jest w Tobie,
Rozkwitła różdżko Jessego!

Przeczysta perło ludzkości,
Nad ziemią gwiazdo świecąca,
Dopomóż nam się nawrócić
I stać się Ducha świątynią.

Środa – Dzień 4. ku czci Maryi
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Składamy cześć i podziękę
Na wieki Trójcy Najświętszej,
Gdyż Bóg uczynił Cię, Pani,
Bezcennych darów skarbnicą. Amen.

ANTYFONA
Kiedy wzejdzie słońce na niebie, ujrzycie Króla królów,
który wychodzi od Ojca, jak oblubieniec ze swej komnaty.

MODLITWA
Módlmy się: Maryjo, Matko Boga, prosimy Cię o wstawiennic-

two u tronu Syna za naszą Ojczyzną uwikłaną w sieciach liberaliz-
mu i globalizmu. Całą naszą nadzieję na jej wyzwolenie pokłada-
my w dziele Intronizacji. Dlatego prosimy Cię, Królowo Polski,
prowadź nas pośród zmagań o Królestwo Boże na polskich zie-
miach i doprowadź każdego z nas przed święte oblicze naszego
Króla. Amen.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO
Z Psalmu 45,11-16.18:

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!
król pragnie twojej piękności:
On jest twym panem; oddaj mu pokłon! (...)
Cała pełna chwały wchodzi córa królewska;
Złotogłów jej odzieniem.
W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;
Za nią dziewice, jej druhny,
Wprowadzają dla niej.
Przywodzą je z radością i z uniesieniem,
Przyprowadzają do pałacu króla. (...)
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;
Dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.

***

Maryja od wieków nazywana jest błogosławioną między niewiastami,
czyli najszczęśliwszą ze wszystkich kobiet na ziemi. Wyniesiona do chwa-
ły Trójcy Przenajświętszej jaśnieje pięknem i mocą. Bóg wywyższył Mary-
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ję ponad całe stworzenie, bo  jest Matką Wielkiego Króla! Matka cieszy
się uznaniem i szacunkiem tych, którzy dostrzegają w Jezusie obiecanego
Króla, zaprowadzającego w świecie pokój i sprawiedliwość. Dlatego czczą
Maryję Matkę jako swoją Królową.

Nasz Naród od początku swych dziejów czci Maryję w sposób szcze-
gólny, nazywając Ją Królową Polski. W krytycznych momentach historii
królowie wraz z całym Narodem zwracali się z gorącym błaganiem do
swej Królowej z prośbą o pomoc. Ona nigdy nas nie zawiodła, nawet jeśli
zawodzili wszyscy „sojusznicy” i „przyjaciele”. Dlatego co roku pielgrzy-
mujemy ze wszystkich zakątków Ojczyzny do Jej tronu na Jasnej Górze.

Maryja jest nam pomocą i obroną. Jednak cała Jej siła płynie stąd, że
jest Matką Jezusa. To Jezus jest światłem, które czyni tron Matki Górą
Jasną. To On jest Królem Wszechświata i tylko On jest godzien zasiąść
na tronie Polski. Maryja cała oddana Jezusowi i Jego Królestwu bez prze-
rwy zachęca nas: Uznajcie Jezusa swym Królem!

Razem z Maryją, Królową Polski, która od ponad sześciuset lat towa-
rzyszy naszemu Narodowi, prośmy Jezusa Króla, by przyszedł do naszej
Ojczyzny i by zapanował nad nami Polakami. Razem z Nią starajmy się
o�Jego Królestwo w naszej Ojczyźnie, by Polska stała się rzeczywistym
Królestwem Jezusa i Maryi.

Następuje chwila cichej adoracji Jezusa w znaku figurki.

MODLITWA DO MARYI
Królowo Polski, Maryjo, ukochana Matko naszego Narodu! My

Polacy, dzieci tej ziemi, którą uczyniłaś swym Królestwem, od wie-
ków wpatrujemy się w Twą zranioną twarz. Jesteśmy Ci bezmier-
nie wdzięczni, że zechciałaś dzielić z nami bolesny los naszego
Narodu, przez wieki cierpiącego przemoc, okrucieństwo i szyders-
two. Dlatego też z tym większą czułością wpatrujemy się w Twe
dostojne smutkiem oczy. Wpatrujemy się w Twą wyciągniętą do
nas dłoń... Czekaliśmy na znak, by spełnić Twą wolę, wolę naszej
Królowej.

Dziś dałaś nam ten znak, wskazując na Osobę Jezusa Króla.
Twoje Niepokalane Serce rozpala nasze serca miłością ku Niemu,
naszemu Królowi. A nasza wola złączona z Twoją pragnie uznać
Jezusa Królem Polski. Tak jak niegdyś Jezus wypowiedział te zna-
mienne słowa: Oto Matka wasza, tak dziś Ty mówisz do nas: Oto
Król wasz.

Środa – Dzień 4. ku czci Maryi
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Maryjo, najukochańsza nasza Matko, uczynimy wszystko, by
przez Intronizację narodową Jezus został uznany Królem Polski.
A dziś pomóż nam dokonać Intronizacji osobistej i godnie wpro-
wadzić na tron naszych serc umiłowanego Króla – Jezusa. Bądź
z�nami w tej niepowtarzalnej chwili i wspieraj nas swym orędow-
nictwem przed tronem Ojca, byśmy mogli zwyciężyć w walce o pa-
nowanie Jezusa w naszej Ojczyźnie. Amen.

PIEŚŃ
Z dawna Polski Tyś Królową (w śpiewniku nr 11)

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA W INTENCJI INTRONIZACJI

NOWENNA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosi-
my Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu
nabożeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego Intronizacji w Naro-
dzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Ce-
lakównę.

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, pro-
simy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za
jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą
Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.

Jezu Królu Polski, błagamy Cię, udziel naszemu Narodowi za
przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski dokonania Intronizacji.
Amen.

Odmówić w intencji wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny:
3�x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Jezu Królu Polski, przyjdź Królestwo
Twoje!
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MODLITWA O INTRONIZACJĘ
JEZUSA KRÓLA POLSKI Z ROKU 1927

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przy-
rzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztanda-
ru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani
niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślu-
bujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać
pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy
Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w ser-
cach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzin-
ne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój po-
wiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

PIEŚŃ
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej (w śpiewniku nr 12)

MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Módlmy się: Wszechmogący Boże, z Twojej woli Maryja, Mat-

ka Jezusa, jest Matką Jego uczniów – Kościoła; prosimy Cię, niech
Ta, którą Naród Polski od wieków uważa za swoją Królową, zgro-
madzi swe dzieci wokół Twego Tronu i niech uprosi dla naszej
Ojczyzny Twoje łaskawe błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Gospodarz domu lub prowadzący modlitwę podnosi figurkę lub obraz
Jezusa Króla Polski i błogosławi nią modlących się, kreśląc znak krzyża, ze
słowami:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla Polski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Środa – Dzień 4. ku czci Maryi
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CZWARTEK
Dzień 5. ku czci św. Michała Archanioła

PIEŚŃ
Będę Cię sławić, Panie (w śpiewniku nr 13)

ZAPALENIE ŚWIECY

ZNAK KRZYŻA
Wywyższenie przez gospodarza domu figurki lub obrazu Jezusa Króla

Polski
Po znaku krzyża gospodarz domu lub prowadzący modlitwę unosi w�górę

figurkę lub obraz i wypowiada następujące słowa:
P: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
W: Hosanna na wysokości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

HYMN
Ciebie, Chryste, blasku Ojca,
Mocy serc i życie świata,
Wychwalamy wśród aniołów
Łącząc śpiew z modlitwą duszy,
Byś usłyszał nasze słowa,
Co z melodią razem płyną.

Cześć niesiemy Archaniołom,
Twego domu jasnym duchom,
Nade wszystko zaś wodzowi
Walecznemu hufców nieba;
Michał bowiem swą potęgą
Zadał klęskę szatanowi.

Niech opieka jego sprawi,
Abyś, Królu miłosierny,
Raczył w dal odpędzić wroga;
Twoja dobroć niech oczyści
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Nas na duszy i na ciele
I wprowadzi w bramy raju.

Tobie chwała, Boże Ojcze,
Tobie chwała, Synu Boży,
Tobie cześć, Pocieszycielu;
Tobie, Boże w Trójcy Świętej,
Który jesteś ponad czasem,
Hymn śpiewamy uwielbienia. Amen.

ANTYFONA
Królu aniołów,
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

MODLITWA
Módlmy się: Święty Michale Archaniele, wodzu zastępów aniels-

kich; Ty, który w sposób szczególny chronisz wiernych przed ata-
kami złych duchów, wspieraj nas w zmaganiach z naszymi słaboś-
ciami i z mocami ciemności. Chroń nas, abyśmy wolni od zwodzeń
szatańskich mogli wielbić naszego Wodza i Króla – Jezusa Chrys-
tusa. Ucz nas wiernie wypełniać Jego wolę, tak jak Ty i podległe Ci
zastępy anielskie pełnicie wolę Boga, Króla wszelkiego stworze-
nia. Amen.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO
Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap 12,7-10):

I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze
Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i�już
się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą
ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
I�usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie,
potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

***

Słysząc Dobrą Nowinę o królowaniu Boga nad ziemią, można by za-
pytać, dlaczego na ziemi jest nadal tyle zła. Skoro Jezus włada całym świa-
tem, dlaczego niemal w każdym jego zakątku można się spotkać z biedą,

Czwartek – Dzień 5. ku czci św. Michała Archanioła
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niesprawiedliwością, płaczem? Dzieje się tak dlatego, że nie wszyscy lu-
dzie poddali się pod panowanie Jezusa, a nawet ci, którzy już oddali się
pod władzę Króla, oczekują ostatecznego tryumfu Jego Królestwa. Bo-
wiem czas, w którym żyjemy, to czas oczekiwania na ponowne przyjście
Jezusa Króla. Jest to także czas walki.

Królestwo Boże spotyka się ze sprzeciwem ze strony złego ducha –
apokaliptycznego Smoka – i ludzi, którzy jemu służą. Stają oni do walki
z�Bożym panowaniem, chcąc podporządkować świat innym niż Boże za-
sadom. Walka dwóch królestw – Królestwa Bożego i królestwa ciemności
– czasem przybiera bardzo drastyczne formy. Wystarczy wspomnieć prze-
śladowania chrześcijan, wojny światowe, zabijanie poczętych dzieci, eu-
tanazję. Ta walka często rozgrywa się bardzo blisko nas – w naszych ro-
dzinach i w naszych sercach. Czy nie jest sprzeciwem wobec Bożego
Królestwa nadużywanie alkoholu, nieuczciwość, brutalność, wulgarność,
zaniedbywanie przez rodziców opieki nad swoimi dziećmi, egoizm, prze-
sycanie wszystkiego zmysłowością? To wszystko nie służy Bożemu Króles-
twu. Dziś siły wrogie Bogu zdają się być tak potężne, że rodzi się w sercu
wątpliwość, czy ziemia kiedykolwiek uzna nad sobą panowanie Boga. Czy
Smok zostanie pokonany?

Z odpowiedzią przychodzi nam Pismo Święte. Wynik walki jest już
przesądzony: zły duch zostanie pokonany i strącony, a nad światem zapa-
nuje Jezus Król. Choć zły duch jest potężny, ma przeciw sobie najpotęż-
niejszego z aniołów – Archanioła Michała, którego imię jest zwycięskim
zawołaniem: Któż jak Bóg?! Św. Michał jest wodzem wszystkich aniołów
i został posłany przez Boga do opieki nad ludem Bożym, czyli nad ludź-
mi, którzy żyją w Królestwie Bożym. On pokona Smoka i ochroni ludzi,
chcących służyć Panu Bogu w Jego ziemskim królestwie – Kościele.

Stojąc zatem przed Jezusem Królem, prośmy w cichej modlitwie, aby
św. Michał Archanioł pokonał wszystkie złe moce zagrażające nam, na-
szej rodzinie, znajomym, przyjaciołom i całej naszej Ojczyźnie. Miejmy
ufność w potęgę Boga, który nie pozostawia swojego ludu bezbronnym,
lecz posyła swoich aniołów, aby nieustannie go wspierali w walce o miłość
i prawdę, i o Boże panowanie.

Następuje chwila cichej adoracji Jezusa w znaku figurki.

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Święty Michale Archaniele, wodzu zastępów anielskich, oble-

czony w moc i majestat chwały wszechmocnego Boga, dziś zwraca-
my się do Ciebie z błagalną prośbą, byś wspomógł nas w walce o�kró-
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lowanie Jezusa w naszej Ojczyźnie. Chroń nas od ducha niewiary,
buntu i zdrady i ucz nas wierności naszemu Królowi. Tak jak Ty
z�wszystkimi aniołami wielbicie i pełnicie wolę Boga, Króla wszel-
kiego stworzenia, tak pomagaj nam wypełnić obowiązek czci i służby
wobec Jezusa i Jego Najświętszej Matki, królujących z woli Ojca
nad Polskim Narodem. Niech Twój świetlisty miecz strzeże gniaz-
da Orła Białego i broni jego pisklęta przed napaściami Lucyfera.
Wspieraj nas, święty Michale Archaniele, pogromco duchów pie-
kielnych, w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego du-
cha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o�to
prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą
strąć do piekła. Amen.

PIEŚŃ
Idziemy w rytm (w śpiewniku nr 14)

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA W INTENCJI INTRONIZACJI

NOWENNA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosi-
my Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu
nabożeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego Intronizacji w Naro-
dzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Ce-
lakównę.

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, pro-
simy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za
jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą
Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.

Jezu Królu Polski, błagamy Cię, udziel naszemu Narodowi za
przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski dokonania Intronizacji.
Amen.

Czwartek – Dzień 5. ku czci św. Michała Archanioła
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Odmówić w intencji wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny:
3�x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Jezu Królu Polski, przyjdź Królestwo

Twoje!

MODLITWA O INTRONIZACJĘ
JEZUSA KRÓLA POLSKI Z ROKU 1927

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przy-
rzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztanda-
ru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani
niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślu-
bujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać
pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy
Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w ser-
cach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzin-
ne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój po-
wiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

PIEŚŃ
Na wieki żyjącemu (w śpiewniku nr 15)

MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stwo-

rzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obro-
nie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Gospodarz domu lub prowadzący modlitwę podnosi figurkę lub obraz
Jezusa Króla Polski i błogosławi nią modlących się, kreśląc znak krzyża, ze
słowami:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla Polski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
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PIĄTEK
Dzień 6. ku czci Świętych Polskich

PIEŚŃ
Zbawienie jest w Bogu mym (w śpiewniku nr 16)

ZAPALENIE ŚWIECY

ZNAK KRZYŻA
Wywyższenie przez gospodarza domu figurki lub obrazu Jezusa Króla

Polski
Po znaku krzyża gospodarz domu lub prowadzący modlitwę unosi w�górę

figurkę lub obraz i wypowiada następujące słowa:
P: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
W: Hosanna na wysokości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

HYMN
Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Świętych polskich Twojego Kościoła,
Ciebie samego, Przenajświętszy Panie,
Wielbimy pieśnią.

Strzegąc troskliwie otrzymanych darów,
Zawsze gotowi na przyjście Chrystusa,
Mądrzy i czyści, nieśli w swoich rękach
Jasne pochodnie.

Nic nie zdołało zachwiać ich pewności
Wobec Twej prawdy i Twoich obietnic,
Skoro żywili niezłomną nadzieję
Przyszłego szczęścia.

Kiedy ich życie kres swój osiągnęło,
Pełne zasługi i pracy dla Ciebie,
Dałeś im pokój w niebiańskiej ojczyźnie
Wśród swych wybranych.

Piątek – Dzień 6. ku czci Świętych Polskich
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Tobie, o Panie, Królu nad królami,
Cześć i majestat niech będzie na wieki;
Całe stworzenie niech śpiewa radośnie
Ku Twojej chwale. Amen.

ANTYFONA
Pan jest naszym Królem, Pan jest naszym prawodawcą;
przyjdzie i nas zbawi.

MODLITWA
Módlmy się: Wszechmogący i wierny Boże, Ty jesteś uwielbio-

ny w Świętych swoich. Obleczeni w Twoją moc i światłość nadal
biorą udział w walce o zbawienie świata. Twoja miłość ku nam
wyraża się w nieustannej pomocy, jakiej doznajemy przez ich wsta-
wiennictwo. Dziękujemy Ci zwłaszcza za Świętych, których zechcia-
łeś wzbudzić na naszej polskiej ziemi. Niech ich orędownictwo
wyjedna nam wszelkie potrzebne łaski, abyśmy potrafili kroczyć
drogą zbawienia za Jezusem Królem Polski. Amen.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,1-11):

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo nie-
bieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosła-
wieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosła-
wieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, któ-
rzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Bło-
gosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko
złe na was.

***

Czasem wydaje się nam, że Pan Bóg żąda od człowieka rzeczy nadzwy-
czajnych i przekraczających możliwości zwykłych ludzi: długich modlitw,
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bohaterskich czynów i wielkich ofiar. Tymczasem nie tylko wielcy ludzie,
ale każdy człowiek jest powołany do świętości bez względu na to, czy jest
bogaty czy biedny, uczony czy nie. Pan Bóg jest Królem każdego człowie-
ka i każdego pragnie włączyć do swojego Królestwa, prowadząc go drogą
błogosławieństw. Idąc za Jezusem Królem, mamy stać się tak jak On ubo-
gimi w duchu, cichymi, smucącymi się z powodu wykroczeń przeciw miłoś-
ci. Dalej – mamy stać się ludźmi miłosiernymi, sprawiedliwymi, zaprowa-
dzającymi pokój, o czystych sercach, dzielnymi pośród prześladowań…

Pomyśl, ile dobra mogą uczynić ludzie, którzy żyją w duchu ośmiu bło-
gosławieństw. Nasza Ojczyzna zna wielu ludzi, którzy poszli za Jezusem
Królem drogą błogosławieństw: święci Wojciech, Stanisław, królowa Jad-
wiga, Maksymilian Maria Kolbe, siostra Faustyna… Z ich oddania się na
służbę Jezusowi Królowi wypłynęło bardzo wiele dobra nie tylko dla nich
samych, ale dla całego Narodu. Do dziś ich podziwiamy i korzystamy
z�owoców ich życia.

Dziś Polska, chyba jak nigdy przedtem w historii, potrzebuje świętych,
czyli ludzi, którzy posłuchają Bożego wezwania, by żyć duchem błogosła-
wieństw. Potrzeba takich polityków, lekarzy, nauczycieli, kapłanów, eko-
nomistów, dziennikarzy, właścicieli zakładów pracy. Potrzeba ludzi, któ-
rzy chcą służyć Jezusowi Królowi i poddać się Jego władzy. Tylko wtedy
w�domach, biurach, szkołach, na ulicy, czyli w naszej Ojczyźnie, zapanuje
„normalność”, ład i dobrobyt Królestwa Bożego, za którym tak bardzo
wszyscy tęsknimy.

Również my tu zebrani jesteśmy wezwani, byśmy służąc Jezusowi, przy-
czyniali się do wyzwolenia naszego Narodu spod panowania zła, aż nasta-
nie jedna owczarnia i jeden Pasterz. Święci Patronowie naszej Ojczyzny,
wspierajcie nas w walce o powszechną Intronizację Jezusa Króla Polski!

Następuje chwila cichej adoracji Jezusa w znaku figurki.

LITANIA DO ŚWIĘTYCH POLSKICH
Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
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,

Piątek – Dzień 6. ku czci Świętych Polskich



48 Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne

O Maryjo, Bogarodzico,
Królowo Polski, wyjednaj nam łaskę Intronizacji

Święci Patronowie Polski: Wojciechu,
Stanisławie i Andrzeju Bobolo, wyjednajcie nam łaskę Intronizacji

Święci Męczennicy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
Święci: Andrzeju Świeradzie, Benedykcie,
Święci: Melchiorze Grodziecki, Janie Sarkandrze, Maksymilianie Kolbe,
Święci: Jozafacie, Ottonie, Brunonie z Kwerfurtu,
Święci: Kazimierzu, Wacławie, Florianie,
Święte: Jadwigo Śląska, Kingo, Jadwigo Królowo,
Święci: Jacku Odrowążu, Janie z Kęt, Stanisławie Kostko, Janie z Dukli,
Święci: Klemensie Mario Hofbauerze, Albercie Chmielowski,

Rafale Kalinowski, Józefie Sebastianie Pelczarze,
Święte: Faustyno Kowalska, Urszulo Ledóchowska,

Tereso Benedykto od Krzyża,
Błogosławieni: Władysławie z Gielniowa, Czesławie, Jakubie Strzemię,

biskupie Radzymie Gaudenty,
Błogosławione: Bronisławo, Salomeo, Jolanto,
Błogosławieni: Wincenty Kadłubku, Bogumile, Szymonie z Lipnicy,

Stanisławie Kazimierczyku,
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma towarzyszami,
Błogosławione: Doroto z Mątowów, Karolino Kózkówno, Anielo Salawo,
Błogosławione: Mario Tereso Ledóchowska, Bolesławo Lament,

Franciszko Siedliska, Angelo Truszkowska,
Błogosławieni: Rafale Chyliński, Michale Kozalu,

Honoracie Koźmiński, Jerzy Matulewiczu,
Błogosławione: Joanno Kolumbo Gabriel, Marcelino Darowska,

Bernardyno Jabłońska, Mario Karłowska,
Błogosławione: Regino Protmann, Mario Mardosewicz wraz z dziesię-

cioma towarzyszkami z Nowogródka, Sancjo Janino Szymkowiak,
Błogosławieni: Wincenty Lewoniuku z dwunastoma towarzyszami,

Wincenty Frelichowski, Zygmuncie Gorazdowski, Józefie Bilczewski,
Błogosławieni: Edmundzie Bojanowski, Antoni Julianie Nowowiejski,

Henryku Kaczorowski, Anicecie Kapliński, Marianno Biernacka
wraz ze stu czterema towarzyszami, męczennikami z okresu II wojny
światowej,

Błogosławieni: Zygmuncie Szczęsny Feliński, Janie Balicki,
Janie Beyzymie,
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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, Panie

Módlmy się: Baranku Boży, spoczywający w Niebie na Tronie
Chwały, wielbimy Ciebie wraz z wszystkimi Świętymi tej ziemi, którą
dałeś przodkom naszym na święte dziedzictwo Twego ziemskiego
królestwa.

Baranku Boży, godzien jesteś od Narodu Polskiego wziąć cześć
i chwałę, i moc, i uwielbienie, bo nabyłeś nas na własność za cenę
swej Najświętszej Ofiary. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

PIEŚŃ
Niechaj Cię, Panie (w śpiewniku nr 17)

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA W INTENCJI INTRONIZACJI

NOWENNA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosimy
Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabo-
żeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Pol-
skim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęś-
liwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, pro-
simy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za
jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą
Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.

Jezu Królu Polski, błagamy Cię, udziel naszemu Narodowi za
przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski dokonania Intronizacji.
Amen.

Odmówić w intencji wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny:
3�x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Jezu Królu Polski, przyjdź Królestwo
Twoje!

Piątek – Dzień 6. ku czci Świętych Polskich
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MODLITWA O INTRONIZACJĘ
JEZUSA KRÓLA POLSKI Z ROKU 1927

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przy-
rzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztanda-
ru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani
niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślu-
bujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać
pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy
Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w ser-
cach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzin-
ne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój po-
wiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

PIEŚŃ
Nie jesteś sam (w śpiewniku nr 18)

MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty wsławiłeś Naród Polski

przez godnych podziwu Świętych, prosimy Cię za ich wstawiennic-
twem za naszą Ojczyznę, byś zachować ją raczył od niewoli władz-
twa ciemności, a nam byś pomógł żyć w sprawiedliwości i miłości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Gospodarz domu lub prowadzący modlitwę podnosi figurkę lub obraz
Jezusa Króla Polski i błogosławi nią modlących się, kreśląc znak krzyża, ze
słowami:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla Polski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
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W jutrzejszym dniu będzie miało miejsce najważniejsze wydarzenie.
Dokonamy Aktu Intronizacji, to znaczy uznamy Jezusa naszym Królem,
a�następnie dokonamy Aktu  Poświęcenia się Jego Najświętszemu Sercu.
Należy już teraz uświadomić sobie powagę tego wydarzenia. Niech nad-
chodzący dzień będzie dniem uwielbienia dla Jezusa Króla, który wzniesie
nad nami berło swojej władzy, aby nas strzec przed złem. Dlatego też przy-
gotujmy na jutrzejszą uroczystość siebie samych przez przystąpienie do Ko-
munii świętej, przez zachowanie skupienia w ciągu dnia oraz przez odświętne
ubranie się. Przygotujmy też pomieszczenie, w którym dokonamy Aktu In-
tronizacji: obraz lub figurkę ustawić na podwyższeniu, udekorować kwia-
tami i np. polską flagą lub w inny sposób. Należy zadbać również o to, by
każda osoba biorąca udział w tym Akcie zaopatrzyła się w świecę.

Piątek – Dzień 6. ku czci Świętych Polskich
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SOBOTA
Dzień 7. ku pamięci S.B. Rozalii Celakówny

PIEŚŃ
Pieśń o Służebnicy Bożej Rozalii (w śpiewniku nr 19)

ZAPALENIE ŚWIECY

ZNAK KRZYŻA
Wywyższenie przez gospodarza domu figurki lub obrazu Jezusa Króla

Polski
Po znaku krzyża gospodarz domu lub prowadzący modlitwę unosi w�górę

figurkę lub obraz i wypowiada następujące słowa:
P: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
W: Hosanna na wysokości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

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.
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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.

ANTYFONA
Oto przyjdzie Pan, Władca królów ziemi;
szczęśliwi, którzy są gotowi, by wybiec Mu na spotkanie

MODLITWA
Módlmy się: Boże Ojcze, Ty zechciałeś w życiu Twojej służebni-

cy Rozalii Celakówny objawić swoją wolę względem naszego Na-
rodu, abyśmy pierwsi spośród wszystkich narodów świata dokonali
Aktu Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Prosimy Cię za jej przy-
czyną, obdarz nas, Ojcze, łaską żarliwej troski o sprawy Twego Syna,
a naszego Króla. Niech przykład jej życia obudzi w naszych ser-
cach apostolski zapał w szerzeniu Jego Królestwa. Amen.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 22,1-7; 13,40b-43):

A Jezus znowu 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 zaproszo-
nym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszyst-
ko 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�znie-
ważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska
i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. (…)

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

Sobota – Dzień 7. ku pamięci S.B. Rozalii Celakówny
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zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swe-
go. Kto ma uszy, niechaj słucha!

***

Jezus Król, kiedy pierwszy raz przyszedł na ziemię, aby zasiąść na tro-
nie Izraela, został przez naród żydowski odrzucony i zabity. W czterdzieści
lat po śmierci krzyżowej  Bożego Syna, króla Izraela, Jerozolima została
doszczętnie spalona, a ludność jej wymordowana. Co natomiast czeka
mieszkańców ziemi i ich wspaniałe miasta, gdy Jezus po raz drugi przyj-
dzie na ziemię, aby rozciągnąć swe panowanie nad wszystkimi narodami?

Pan Jezus poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę ostrzega ludz-
kość, że pozostało już naprawdę niewiele czasu na nawrócenie się. Zbliża
się moment zagłady wszystkich narodów i wszystkich ludzi, którzy odrzu-
cają Jezusa jako swego Króla. Poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Cela-
kównę Pan Bóg domaga się od każdego z nas dokonania ostatecznego
wyboru: uznania Jezusa swym Królem poprzez Intronizację, a co za tym
idzie, odrzucenia demonicznych praw i zachowań. Wszystkich, którzy
wzgardzili Jezusem Królem i Jego wezwaniem do dokonania Introniza-
cji, tj. wszystkich buntowników przeciw królewskiej władzy Jezusa, kiedy
nadejdzie On, Król Nieba i Ziemi, czeka zagłada: W tej chwili powstał
straszliwy huk. Kula ziemska pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień;
za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszyst-
kie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy
i�inne zachodnie państwa Europy. Ten opis kary czekającej zbuntowanych
ludzi znajduje się w notatkach Służebnicy Bożej Rozalii, sporządzonych
przez nią na podstawie udzielonych jej przez Boga mistycznych wizji.
Świadczy ona, że Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla
w�całym tego słowa znaczeniu. W kornej modlitwie zwracamy się do Cie-
bie, Jezu, nasz Boże i Królu, racz uznać nas godnymi swego Królestwa
i�łaskawie przyjmij nasz Akt Intronizacyjny, którego pragniemy dzisiaj
dokonać przed Majestatem Trójcy Przenajświętszej, przed Maryją Kró-
lową, przed Twymi aniołami i świętymi. A Ciebie, pokorna Służebnico
Jezusa Króla i Miłośniczko Jego Najświętszego Serca, z ufnością prosimy
o przyczynienie się za nami przed tronem Wiekuistego Boga, aby łaska
Jego królowania spłynęła poprzez ten Akt Intronizacyjny na nas, na na-
sze rodziny i na całą naszą Ojczyznę.

Następuje chwila cichej adoracji Jezusa w znaku figurki.
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MODLITWA DO JEZUSA KRÓLA POLSKI
Panie nasz i Królu,
stajemy przed Tobą – my dzieci tej ziemi.
Panie nasz i Królu,
otwieramy bramy naszych serc
i tworzymy przejście dla Ciebie, dla Twojego orszaku.

Przyjdź, Jezu,
przyjdź, Królu Chwały,
Umiłowany nasz.

Oto Ty nadchodzisz, Święty, Święty, Święty,
Zasiadający na tronie pośród aniołów,
Władający całym stworzeniem, wybrałeś właśnie ten dzień, ten
naród, tę ziemię.
Na Twe słowa – odpowiadamy, my Polacy:
Oto tron naszego Narodu, który tak długo stał pusty,
bo nie było na nim Ciebie, nasz Królu…

Jezu, jakże moglibyśmy Ciebie nie kochać,
jakże moglibyśmy mieć innego Króla niż Ciebie…
I dlatego – Panie nasz i Królu – pragniemy z mocą wyznać:
Nie mamy innego Króla, jak tylko Ciebie!
Nie chcemy służyć demonom!
Nie chcemy służyć mamonie!
Nie chcemy służyć idolom!
Nie chcemy służyć zwodniczym ideologiom!
Pragniemy, o Jezu, tak bardzo pragniemy,
służyć tylko Tobie!

Ty bądź Królem naszych serc,
Królem naszego życia,
Królem naszych marzeń, pragnień,
Królem naszych myśli, gestów, spojrzeń,
Królem naszych rodzin, Królem naszego Narodu,
o tak, Jezu, bądź Królem Polski!

Sobota – Dzień 7. ku pamięci S.B. Rozalii Celakówny
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Jezu Królu Polski – przyzywamy nad nami Twego świętego pa-
nowania!

Jezu Królu Polski, błagamy,
rozciągnij nad nami w pełni swe panowanie!
Jezu Królu Polski, prosimy,
byś zechciał przyjąć nas jako swoich poddanych.
Jezu Królu Polski, wyznajemy:
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

PIEŚŃ
Jezu, wywyższamy Cię (w śpiewniku nr 20)

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA W INTENCJI INTRONIZACJI

NOWENNA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosimy
Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabo-
żeństwa do Jezusa Króla i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Pol-
skim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęś-
liwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, pro-
simy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za
jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą
Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.

Jezu Królu Polski, błagamy Cię, udziel naszemu Narodowi za
przyczyną służebnicy Twojej Rozalii łaski dokonania Intronizacji.
Amen.

Odmówić w intencji wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny:
3�x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Jezu Królu Polski, przyjdź Królestwo
Twoje!

PIEŚŃ
Wynosimy Cię na Tron Chwały (w śpiewniku nr 21)
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Teraz nadchodzi najważniejszy moment. Zastanówmy się nad propo-
zycją Jezusa, skierowaną do każdego z nas. Jezus przychodzi do nas jako
Król, jako Władca pełen miłości. Możemy przyjąć Jego panowanie lub je
odrzucić. Czy chcemy Jego królowania nad nami?

Bądźmy pewni, że On potraktuje poważnie naszą odpowiedź. Zapal-
my świece i klęknijmy z pokorą przed majestatem naszego Boga i Króla.
Każdy z obecnych niech łączy się w swym sercu ze słowami wypowiadany-
mi przez prowadzącego (celebransa).

AKT INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA
Oto stajemy, Jezu, przed Twym majestatem, by intronizować

Ciebie, Królu Wszechświata, w naszych sercach (w naszej rodzi-
nie, w naszej wspólnocie). Wyznajemy wobec Nieba i ziemi, że Twe-
go panowania nam potrzeba; wyznajemy publicznie, że Ty jeden,
Królu królów, masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa; wyz-
najemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że
tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak
ciężko doświadczonej Ojczyzny. Królu nasz wszechmocny, racz nie
patrzeć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twego
Serca zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć
tym ludem, który Ciebie dziś ogłasza swym Królem.

Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy cześć Bogu Królowi,
w�Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świę-
temu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy
i�obieramy naszym Królem, Królem Polski!

Po chwili:
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą

i�miłością wołamy:
Króluj nam, Chryste!
(wszyscy powtarzają: Króluj nam, Chryste!)
– w naszej Ojczyźnie Króluj nam, Chryste!

– w naszym mieście (miejscowości)
– w naszej parafii
– w naszych rodzinach
– w życiu i w sercu każdej osoby uczestniczącej w tej uroczys-

tości
można dołączyć własne wezwania…

Sobota – Dzień 7. ku pamięci S.B. Rozalii Celakówny
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Nasz jedyny, umiłowany Królu Polski, jesteśmy Twoim ludem
i�dla Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszyst-
kich naszych sił przyrzekamy:

– Przyrzekamy słowem, mocą Sakramentów i modlitwą bronić
Twego nad nami panowania za cenę każdego trudu i każdej
ofiary – Przyrzekamy!

(wszyscy powtarzają: Przyrzekamy!)
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twą królewską

chwałę za cenę każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzeka-
my!

– Przyrzekamy solennie i uroczyście pełnić Twoją wolę, budo-
wać Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie za cenę
każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!

Chwała niech będzie Tobie, Królu wieków i Najwyższy nasz Pa-
nie. Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne
nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej
Ojczyzny, w której żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem
Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Prowadzący podnosi figurkę lub obraz do góry i mówi:
Ogłaszam królowanie Jezusa nad nami!

PIEŚŃ
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem… (w śpiewniku nr 22)

Akt Intronizacji dopełnimy Aktem Poświęcenia się Najświętszemu Ser-
cu Jezusa. Złóżmy Sercu Jezusa hołd poddaństwa za Jego bezgraniczną
miłość, dzięki której dostąpiliśmy łaski zbawienia.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

Umiłowany Jezu, Boże i Królu, adorując tajemnicę Twojej mi-
łości do rodzaju ludzkiego, składamy hołd wdzięczności Twemu
Najświętszemu Sercu. W Nim zajaśniała nam Światłość świata i w
Nim objawił się nam zwycięski płomień miłości Trójcy Świętej. Twe
Serce, Jezu, jest otwartą bramą wiodącą do Twego Królestwa i nie-
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wyczerpanym źródłem miłosierdzia. A jednak Twe Najświętsze
Serce, nasz Królu, nadal doznaje od ludzi, stworzonych przez Cie-
bie i dla Twojej chwały, obojętności, nienawiści i wzgardy.

Świadomi naszych własnych win i zadanego Twemu Sercu cier-
pienia, pragniemy naprawić krzywdy Ci wyrządzone. Chcemy od-
tąd stać się darem dla Ciebie, tak jak Ty stałeś się darem dla nas.
Chcemy odtąd żyć w wierności Przymierzu Miłości serc naszych
z�Twym Najświętszym Sercem. Ty sam oczyść tron naszych serc
i�zasiądź na nim pełen majestatu, mocy i łaski.

Nasz Umiłowany Królu, uznając Twe panowanie nad nami, po-
święcamy całkowicie i bez reszty Twemu Najświętszemu Sercu nas
samych i wszystko, co mamy: naszą teraźniejszość i naszą przyszłość,
nasze nadzieje, nasze pragnienia, każde nasze działanie i każde
nasze dążenie. Uczyń z nami, cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją
jesteśmy własnością i tylko do Ciebie należeć chcemy.

Jezu, nasz Królu o Najświętszym i Najpiękniejszym Sercu, po-
kornie błagamy, upodobnij nasze serca do swego i zachowaj nas na
zawsze w Królestwie miłości i prawdy. Amen.

Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go
boicie, mali i wielcy! Bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmo-
gący. Weselmy się i radujmy.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Gospodarz domu lub prowadzący modlitwę podnosi figurkę lub obraz
Jezusa Króla Polski i błogosławi nią modlących się, kreśląc znak krzyża, ze
słowami:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla, Polski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

PIEŚŃ
Najświętsze Serce Boże (w śpiewniku nr 23)

Sobota – Dzień 7. ku pamięci S.B. Rozalii Celakówny
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MODLITWY INTRONIZACYJNE
DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA

Wersja I:
Jezu Królu Polski,
Ciebie kocham, czczę i wielbię;
Tobie służę i zabiegam,
aby Twe panowanie nastało
w polskim Narodzie. Amen.

Wersja II:
Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że objawiłeś naszemu Narodowi

Jezusa jako Króla Polski i że zobowiązałeś nas, abyśmy Go słuchali
i Mu służyli.

Duchu Święty, Boże, dziękujemy Ci, że oświeciłeś nasze serca
i�umysły światłem miłości i poznania prawdy o Jezusie Królu, Synu
Bożym.

Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasno-
górski tron, aby przygotować nasz Naród do podjęcia wielkiej misji
Intronizacji Jezusa Króla Polski.

Jezu, ufamy Tobie i kochamy Ciebie, bo jesteś Zbawicielem
świata, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem Królem, któ-
ry mocą Ducha Świętego zaprowadza na ziemi jako w niebie Kró-
lestwo Boże. Korząc się przed Twym majestatem, składamy Ci naj-
głębszy hołd czci. Ty bowiem jesteś Alfą i Omegą, Początkiem
i�Końcem, Królem królów i Pa nem panujących – jedynym Władcą
całego stworzenia. Razem z naszym Narodem klękamy przed Tobą,
Nieskończony Boże, przyzywając Twego nad nami panowania.
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PO DOKONANIU AKTU INTRONIZACJI

PAMIĘTAJ O JEGO ZGŁOSZENIU!

Osoby, które odprawiły siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne
proszone są o podanie swych imion i nazwisk (wszystkich uczestników Aktu
Intronizacji Jezusa Króla Polski) pocztą mailową na adres:
anulcia-1986@o2.pl

Wszyscy zgłoszeni zostaną wpisani do pamiątkowej Księgi Chwała

Korony, która znajduje się na ołtarzu w Kaplicy Jezusa Króla Polski w�Kra-
kowie. W intencji osób wpisanych do tej Księgi raz w miesiącu jest odpra-
wiana Msza święta.

Ponadto musisz pamiętać, że aby mieć udział w Królestwie Jezusa, nie
można Go uznać swym Królem, a potem wrócić do starego życia. Trzeba
przy Jezusie Królu wytrwać, służąc Mu całym swym życiem, całym swym
mieniem i wszystkimi swymi umiejętnościami – według Jego woli. Wtedy
dopiero Akt Intronizacyjny nie będzie fikcją czy magicznym obrzędem,
lecz prawdziwym związkiem osób: Boga Króla i człowieka (Ciebie) na
całą wieczność. O ten związek musisz ustawicznie dbać i umacniać więzy
miłości, które Cię łączą z Jezusem Królem. Dlatego zachęcamy Cię do
podjęcia systematycznej kontynuacji dokonanego przez Ciebie Aktu In-
tronizacji według poniższych wskazań.

Proponujemy Ci najprostszy do podjęcia, a skuteczny program, po-
przez który będziesz mógł na stałe włączyć się w walkę o panowanie Jezu-
sa Króla nad światem:

1. Codzienny różaniec.
O potrzebie codziennego odmawiania różańca, tak bardzo polecane-

go w licznych objawieniach przez Matkę Bożą, jak też przez papieża Jana
Pawła II, nie musimy Cię przekonywać. Jeśli do tej pory nie podjąłeś jesz-
cze wezwania do codziennego odmawiania różańca, zdecyduj się teraz
i�niech to będzie owocem dokonanego przez Ciebie Aktu Intronizacji.
Jeśli odmawiasz już codziennie różaniec, pomyśl, jak zachęcić do wspól-
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nego odmawiania go swoją rodzinę lub znajomych. W ten prosty sposób
będziesz szerzył Królestwo Jezusa wśród najbliższych.

2. Coroczne odnowienie Aktu Intronizacji.
Postanów sobie, że co roku w rocznicę dokonanego Aktu Intronizacji

będziesz odprawiał siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne oraz
odnawiał Akt Intronizacyjny.

Wiele zasług zdobędziesz i przysporzysz wielkiej chwały Jezusowi Kró-
lowi Polski, jeśli staniesz się apostołem Intronizacji, zachęcając innych
do odprawienia siedmiodniowego Nabożeństwa Intronizacyjnego oraz
pomagając im w realizacji tego zamierzenia.

3. Stała troska o swą formację.
Zadbaj o pogłębienie swej wiedzy biblijnej i teologicznej odnośnie do

Intronizacji oraz zapoznaj się z życiem i posłannictwem S.B. Rozalii Ce-
lakówny. Doskonałą pomocą do tego będzie książka Ostatnia walka ks.�Ta-
deusza Kiersztyna oraz liczne publikacje (książki, broszurki, biuletyny,
płyty DVD itd.) omawiające ten temat. Informację o nich otrzymasz, pi-
sząc na adres:

Dzieło Intronizacji Jezusa Króla Polski
ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice

32-083 Balice
tel. 12 285 60 98

www.rozalia.krakow.pl
email: biuro@rozalia.krakow.pl



NABOŻEŃSTWO
INTRONIZACYJNE

W PARAFII
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INTRONIZACJA W PARAFII (KOŚCIELE)
1. Przy Intronizacji dokonywanej w kościele dla parafian (duszpasters-

twa) proponujemy ten sam schemat Nabożeństwa Intronizacyjnego.
2. Rady ogólne zawarte w: Zanim przystąpisz do odprawienia Nabo-

żeństwa Intronizacyjnego, należy także wziąć pod uwagę.
3. Na rozpoczęcie Nabożeństwa należy procesyjnie wprowadzić figurkę

do kościoła i ją poświęcić.
4. W czasie trwania Nabożeństwa można rozbudować liturgię słowa:

poszerzyć czytania z Pisma Świętego, a w miejsce komentarzy można głosić
kazania.

5. Nabożeństwo Intronizacyjne proponujemy odprawić przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem. Ulegnie wtedy zmianie ceremonia otwar-
cia i zakończenia Nabożeństwa w każdym dniu jego trwania. Jeśli z róż-
nych racji Nabożeństwo odprawiane jest bez wystawienia, należy w ostatnim
jego dniu dokonać Aktu Intronizacji przed Najświętszym Sakramentem.

6. Po dokonanym Akcie Intronizacyjnym można zainscenizować uro-
czystą procesję wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem, z figurką Je-
zusa Króla Polski, z płonącymi świecami, itd.

7. Akt Intronizacyjny przy Intronizacji dokonywanej w parafii ulega małej
modyfikacji, jak poniżej:

AKT INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA
Nieśmiertelny Królu Wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią

chleba utajony, Boże nasz, Jezu Chryste!
Oto stajemy u stóp Twoich, by intronizować Ciebie, Królu

Wszechświata, w parafii .................. (w duszpasterstwie ..................).
Wyznajemy bowiem wobec Nieba i ziemi, że Twego panowania
nam potrzeba; wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów,
masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa; wyznajemy także za
wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym
berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko doświad-
czonej, Ojczyzny. Królu nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na
naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twego Serca zstąp do
nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, któ-
ry Ciebie dziś ogłasza swym Królem.

Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy cześć Bogu Królowi
w�Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świę-
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temu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy
i�obieramy naszym Królem, Królem Polski!

Po chwili:
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą

i�miłością wołamy:
Króluj nam, Chryste!
(wszyscy powtarzają: Króluj nam, Chryste!)
– w naszej parafii (w duszpasterstwie)....... Króluj nam, Chryste!

– w naszym mieście (miejscowości).......
– w naszej Ojczyźnie
– w naszych rodzinach
– w życiu i sercu każdej osoby uczestniczącej w tej uroczystości
można dołączyć własne wezwania…

Nasz jedyny, umiłowany Królu Polski, jesteśmy Twoim ludem
i�dla Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszyst-
kich naszych sił przyrzekamy:

– Przyrzekamy słowem, mocą Sakramentów i modlitwą bronić
Twego nad nami panowania za cenę każdego trudu i każdej
ofiary – Przyrzekamy!

(wszyscy powtarzają: Przyrzekamy!)
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twą królewską

chwałę za cenę każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!
– Przyrzekamy solennie i uroczyście pełnić Twoją wolę, budo-

wać Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie za cenę
każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!

Jeśli ksiądz proboszcz uzna za wskazane, Akt Intronizacyjny można w�tym
miejscu poszerzyć o złożenie przyrzeczeń przez delegacje władz samorządo-
wych, instytucji państwowych, ruchów religijnych, stowarzyszeń itd. W tym
wypadku ksiądz z Najświętszym Sakramentem wychodzi przed ołtarz, a trzy-
osobowe delegacje kolejno podchodzą, przyklękają i wymawiają do mikro-
fonu słowa przyrzeczenia:

W imieniu ......................... uznajemy Jezusa Chrystusa swym Królem
i przyrzekamy uczynić wszystko, aby zaprowadzić w Polsce Jego Króle-

stwo. Amen. (Powyższy tekst rozdać delegacjom na karteczkach.)
Celebrans wraca na swoje miejsce i kontynuuje:
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Chwała niech będzie Tobie, Królu Wieków i Najwyższy nasz Pa-
nie. Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne
nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej
Ojczyzny, w której żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem
Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Celebrans podnosi monstrancję do góry (nie błogosławi) i wypowiada:
Ogłaszam królowanie Jezusa nad nami!

PIEŚŃ
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem… (w śpiewniku nr 22)

Akt Intronizacji dopełnimy Aktem Poświęcenia się Najświętszemu Ser-
cu Jezusa. Złóżmy Sercu Jezusa hołd poddaństwa, za Jego bezgraniczną
miłość, dzięki której dostąpiliśmy łaski zbawienia.

Uwaga! Jeżeli w ceremonii Intronizacji biorą udział przedstawiciele lo-
kalnych władz świeckich, można zaproponować odczytanie Aktu Poświę-
cenia się Najświętszemu Sercu Jezusa osobie najwyższej rangą. Wtedy na-
leży dodać: W imieniu władz ........ naszego misata (miejscowości) Akt
Poświęcenia się Najświetszemu Sercu Jezusa odczyta ........

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

Umiłowany Jezu, Boże i Królu, adorując tajemnicę Twojej mi-
łości do rodzaju ludzkiego, składamy hołd wdzięczności Twemu
Najświętszemu Sercu. W Nim zajaśniała nam Światłość świata i w
Nim objawił się nam zwycięski płomień miłości Trójcy Świętej. Twe
Serce, Jezu, jest otwartą bramą wiodącą do Twego Królestwa i nie-
wyczerpanym źródłem miłosierdzia. A jednak Twe Najświętsze
Serce, nasz Królu, nadal doznaje od ludzi, stworzonych przez Cie-
bie i dla Twojej chwały, obojętności, nienawiści i wzgardy.

Świadomi naszych własnych win i zadanego Twemu Sercu cier-
pienia, pragniemy naprawić krzywdy Ci wyrządzone. Chcemy od-
tąd stać się darem dla Ciebie, tak jak Ty stałeś się darem dla nas.
Chcemy odtąd żyć w wierności Przymierzu Miłości serc naszych
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z�Twym Najświętszym Sercem. Ty sam oczyść tron naszych serc i�za-
siądź na nim pełen majestatu, mocy i łaski.

Nasz Umiłowany Królu, uznając Twe panowanie nad nami, po-
święcamy całkowicie i bez reszty Twemu Najświętszemu Sercu nas
samych i wszystko, co mamy: naszą teraźniejszość i naszą przyszłość,
nasze nadzieje, nasze pragnienia, każde nasze działanie i każde
nasze dążenie. Uczyń z nami, cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją
jesteśmy własnością i tylko do Ciebie należeć chcemy.

Jezu, nasz Królu, o Najświętszym i Najpiękniejszym Sercu, po-
kornie błagamy, upodobnij nasze serca do swego i zachowaj nas na
zawsze w Królestwie miłości i prawdy. Amen.

Celebrans:
Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go

boicie, mali i wielcy! Bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmo-
gący. Weselmy się i radujmy.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Następnie celebrans udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramen-
tem mówiąc:

Niech spocznie na nas błogosławieństwo Jezusa Króla Polski!

PIEŚŃ
Najświętsze Serce Boże (w śpiewniku nr 23)

Prosimy o powiadomienie Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski (ad-
res na s. 62) o dokonanym przez parafię, według siedmiodniowego Nabo-
żeństwa, Akcie Intronizacyjnym.
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1. PRZYJDŹ, TERAZ JEST CZAS, BY WIELBIĆ

Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić.
Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać.
Przyjdź do Niego, jaki jesteś.
Przyjdź, przed swoim Bogiem teraz stań, przyjdź…

Ref.: Każdy język wyzna, żeś Ty Bogiem jest,
Kolano każde zegnie się,
Wciąż największe skarby czekają na tych,
Którzy dziś wybiorą Cię. (x2)

2. PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

Przyjdź Królestwo Twoje,
Twoja Miłość, o Panie, jest większa niż całe zło. (x2)

Ref.: Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem,
Tyś mnie dziś zrodził.

Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
Otworzyłeś nam bramy swojego Królestwa.

Ref.: Jestem Twoim dzieckiem…

3. KRÓLOWI WIEKÓW

Królowi wieków, Nieśmiertelnemu,
Niewidzialnemu, Bogu samemu.
Chwała, cześć na wieki wieków.
Cześć na wieki wieków.
Cześć na wieki wieków. Amen.
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4. TYLKO TY

Panie, wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń,
Błogosławię Imię Twe.
Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci.
Tyś mój Bóg, mój Król!

Ref.: Tylko Ty nadajesz życiu sens,
Tylko Ty przywracasz ślepym wzrok,
Tylko Ty dajesz pokój mi,
Tylko Ty przy mnie jesteś wciąż,
Tyś mój Bóg, mój Król!

5. PANIE, TWÓJ TRON

Panie, Twój Tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój.

Ref.: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.

Chcę Cię wywyższać, Panie mój,
I błogosławić Twe Imię.
Każdego dnia, Panie mój, Królu mój.

Ref.: Wywyższamy Cię…

6. JESTEŚ KRÓLEM

Jesteś Królem, Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. (x2)
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
Wielbiąc Go. (x2)
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7. JAK OŻYWCZY DESZCZ

Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź.
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.

Ref.: Dziś przenikaj nas, tchnieniem mocy swej,
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.

8. PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY

Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc,
Objaw Jezusa, On Królem jest.

9. DUCHU MIŁOŚCI

Duchu Miłości, wylewaj się na nas
Z przebitego Serca Jezusa, Jezusa...

10. MARYJO, ŚLICZNA PANI

Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

Ref.: Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszym był, by w miłości żył.
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz, Matko, błaganie, pomóż nam.

Ref.: Maryja, Ave Maryja…
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11. Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,
Swe 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!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

12. MATKO O TWARZY JAK POLSKA ZIEMIA CZARNEJ

Ref.: Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami.
Do Serca swego jak Syna nas przygarnij,
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami.

Próżno niejeden wróg wkładał zbroję,
By dzieci Twoje zniewolić, Ojczyznę zabrać im.
Ty, choć bez zbroi i bez oręża,
Zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje Syn.

Ref.: Matko o twarzy…

Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
Pokój zakłócić, odebrać nadzieję – wiary znak.
Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie,
Ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak.

Ref.: Matko o twarzy…
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Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza
W serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas.
Matko, błagamy, w czas niespokojny
Broń nas od wojny, wierzymy – zwyciężysz jeszcze raz.

Ref.: Matko o twarzy…

13. BĘDĘ CIĘ SŁAWIĆ, PANIE

Będę Cię sławić, Panie, z całego mego serca.
Będę Ci śpiewał wobec wszystkich aniołów.
Jesteś pełen światła, potężniejszy niż góry odwieczne.
Jak wielkie są Twoje dzieła i jak głębokie Twoje myśli.

Ref.: Albowiem w Tobie, Panie, źródło życia jest,
A Twoja droga do szczęścia prowadzi. (x4)

On leczy twoje niemoce, odpuszcza wszystkie twe winy,
On cię wybawia od zguby, wieńczy cię łaską i zmiłowaniem.
Niech się cieszy niebo i niech się ziemia raduje swym Królem.
Niech szumi morze, a drzewa niech się zielenią!

Ref.: Albowiem w Tobie…

14. IDZIEMY W RYTM

Idziemy w rytm pieśni miłości,
Śpiewając na cześć Króla Chwał.
Ma moc, aby piekło pokonać,
Uwolnić od grzechu i zła.
Niesiemy więc flagę zbawienia,
A Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan.
To armia czcicieli stoi z Nim wraz,
W ogniu ochrzczona, niosąca tej chwały blask.
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Ref.: Wznosimy krzyk! Zwycięski krzyk!
Gdyż Baranka Krwią zwyciężyliśmy
I słowem naszych ust.
A walka trwa! Dla Króla Chwał!
Swe życie składamy,
By tryumf Chrystusa w tym świecie mógł brzmieć.

15. NA WIEKI ŻYJĄCEMU

Na wieki żyjącemu, nieśmiertelnemu Bogu,
Królowi niewidzialnemu, jedynie Mądremu,
Mądremu Bogu.

Ref.: Oddajmy chwałę i cześć Królowi,
Temu, co żyje na wieki!
Oddajmy chwałę i cześć Królowi
na wieki, na wieki!
Amen, amen, amen.

16. ZBAWIENIE JEST W BOGU MYM

Zbawienie jest w Bogu mym,
W Ojcu na tronie
I w Bożym Baranku.
Cześć i chwała, mądrość i wdzięczność,
Błogosławieństwo i moc.

Ref.: On Królem jest od wieków na wieki! (x3) Amen.

Bracia stańmy razem dziś,
W jednym Duchu, w modlitwie,
Śpiewając tę pieśń:
Cześć i chwała, mądrość i wdzięczność,
Błogosławieństwo i moc.

Ref.: On Królem jest…
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17. NIECHAJ CIĘ, PANIE

Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła
I święci Twoi niech Cię błogosławią.
Niech mówią o chwale Twojego Królestwa
I niech głoszą Twoją potęgę.

18. NIE JESTEŚ SAM

Nie jesteś sam, On blisko jest,
To Jego blask ochrania cię.
Za ciebie Pan swe życie dał,
Byś poznał, że to On wybrał ciebie.

Ref.: Idź, idź na cały świat,
Wołaj, że to On światłem twoim jest,
Wołaj, że to Bóg Królem jest,
Jezus Królem jest!
Idź, niech usłyszy świat,
Że to za nasz grzech życie oddał Pan,
Jego Duch dziś w nas śpiewa pieśń:
Jezus Królem jest!

On Panem jest, Wszechświata Król,
A w sercu twym świątynię ma.
Miłością swą przenika cię,
Byś poznał, że to On wybrał ciebie.

Ref.: Idź, idź na cały świat…

19. PIEŚŃ O SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII

Ty, która w Bogu trwałaś życie całe,
On pomoc, miłość kazał Tobie nieść.
Rozalio, córko naszej polskiej ziemi,
Bądź dla nas wzorem apostolskich serc.
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Jak kwiat wśród cierni wzrastałaś dla nieba,
Na Apostołkę sposobił Cię Bóg,
Aby po ciężkiej pracy pośród chorych
W kornej modlitwie trwać u Jego stóp.

Nowe wypraszać łaski dla cierpiących,
Dla ciał zranionych i wątpiących dusz.
Ulżyć w boleści i odnowić serca,
Wciąż nieść z radością Chrystusowy krzyż.

Jezus się skłaniał ku Twoim modlitwom,
By w nędzy grzechu nie umierał nikt.
I dawał łaski za Twoją przyczyną,
A chwała Boża znów jaśniała w nich.

Wstaw się za nami u Serca Bożego,
By w swej miłości uczyniło cud.
Wśród niepokojów, grzechów, niewierności,
Niech Boga uzna Królem polski lud.

Będziemy prosić Boga Wszechmocnego,
By posłannictwo Twe spełniło się.
Intronizacja Syna Bożego
Na całym świecie dokonała się.

20. JEZU, WYWYŻSZAMY CIĘ

Jezu, wywyższamy Cię, ogłaszamy Królem dziś.
Stojąc tu w obecności Twej, wielbimy święte Imię Twe.
Wielbiąc wznosimy Tobie tron,
Wielbiąc wznosimy Tobie tron,
Wielbiąc wznosimy Tobie tron,
Przyjdź, o Jezu, i króluj nam!
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21. WYNOSIMY CIĘ NA TRON CHWAŁY

Wynosimy Cię na Tron Chwały,
Wszechmogący Boże nasz.
Jesteś świętym Panem Chwały,
Królem naszych serc na zawsze bądź.

Ref.: Godzien jest wywyższony Baranek
Przyjąć chwałę, wielbienie i cześć.
Przyjdź, obejmij swój tron,
Nasze serca Twoje są.
Do serc naszych przyjdź, władaj w nich!

Jesteś świętym Panem Chwały,
Królem naszych serc na zawsze bądź…

22. CHRYSTUS WODZEM

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

23. NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE

Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci
Naszą Ojczyznę, miasta i wioski,
Nasze rodziny i nas samych.
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje!
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