
DZIEŃ 5 

PRZEPROSZENIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 

ZA NASZE NARODOWE GRZECHY 

 
Pieśń na rozpoczęcie: 
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, 

To nasze rycerskie hasło. 

Ono nas zawsze prowadzić będzie 

I świecić jak słońce jasno. 

 Naprzód przebojem młodzi rycerze, 

 Do walki z grzechem swej duszy. 

 Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, 

 Z nim bój nasz zastęp wyruszy. 

Modlitwa 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stając 

przed Tobą obecnym wśród nas pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia 

Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym 

majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę 

i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, 

łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku 

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy. 

Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach 

pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie. Amen. 

 

Z Ewangelii według św. Mateusza (7, 21-23): Nie każdy, kto mówi Mi: Panie, Panie!, 

wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 

niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą 

Twego Imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego Imienia, i nie czyniliśmy 

wielu cudów mocą Twego Imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. 

Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości (Biblia Tysiąclecia V). 

 Panie Jezu, Ty jesteś Królem, który nie zgadza się na pozory. Nie oczekujesz od 

nas tylko aktów uwielbienia. Nasze modlitwy i nawet najbardziej wzniosłe 

uroczystości nie mają w Twoich oczach żadnej wartości, jeśli za słowami i gestami nie 

idą czyny. Nawet proroctwa, cuda, „mówienie językami ludzi i aniołów” nie czynią 

nas Twoimi prawdziwymi sługami, jeśli w naszym życiu dopuszczamy się zła i 

brakuje nam miłości. Hipokryzja to postawa, którą wielokrotnie potępiałeś w swoim 

nauczaniu. Ostrzegałeś: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo 

dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa 

i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i 

zewnętrzna jego strona stała się czysta (Mt 23, 25-26). Nie chcemy być jak groby, 

które z zewnątrz wyglądają na zadbane, a wewnątrz pełne są nieczystości. Dlatego 

pragniemy podjąć pracę nad sobą, by wykorzenić grzech z naszego życia osobistego i 

zwalczyć nasze narodowe wady poprzez dzieła miłosiernej miłości. 



 

Chryste, Królu wymagający nieskazitelności od swoich sług, daj naszemu 

Narodowi łaskę nawrócenia i siły do wytrwania na drodze zbawienia. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu i Sędzio sprawiedliwy, ustrzeż nas przed popadaniem w obłudę, 

aby nasza miłość do Ciebie zawsze wyrażała się w pełnieniu woli Twojego Ojca. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu i nasz jedyny Mistrzu, umacniaj nas w pracy nad charakterem, 

byśmy przez zwalczanie wad i utrwalanie cnót stawali się coraz lepszymi Twoimi 

uczniami. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… 

Pieśń: 

Chrystusowi cześć i chwała  

Ludy, nieście hołd Mu swój  

Niech zawoła ziemia cała:  

Chrystus Pan to król jest mój!  

 On za nas na śmierć krzyżową,  

 Żywot swój ofiarnie dał  

 Na ołtarzu dziś na nowo,  

 Ofiarą się za nas stał!  

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana 
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 

nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który 

wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do 

Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. 

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu 

Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu 

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę 

i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, 

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, 

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, 

niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i 

dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i 

posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w 

każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. 

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo 

prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i 

pokoju, teraz i na wieki wieków Amen. 

 

Jezu, Królu Wszechświata, zakróluj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach 

świata!… 

 

Pieśń na zakończenie: 

Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chrystus, Chrystus Władcą nam! 
 


