
DZIEŃ 6 

WYRZECZENIE SIĘ ZŁEGO DUCHA I WSZYSTKICH JEGO SPRAW 

 
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 (12, 22-28): Wówczas przyprowadzono Mu 

opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i 

widzieć. A całe tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? Lecz 

faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko mocą Belzebuba, władcy złych duchów, 

wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo od 

wewnątrz skłócone pustoszeje. I nie ostoi się żadne miasto ani dom, wewnętrznie 

skłócone. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony, jakże się więc 

ostoi jego królestwo? (...) Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to 

istotnie przyszło do was królestwo Boże (Biblia Tysiąclecia V). 

 Panie Jezu, Ty w czasie swego ziemskiego życia mocą Ducha Bożego 

wyrzucałeś złe duchy, aby pokazać ludziom, że istotnie przyszło do nas Królestwo 

Boże. Ty objawiłeś się, aby zniszczyć dzieła diabła. On zwiódł pierwszych rodziców i 

zniewolił ludzkość w sidłach grzechu. Ty przyszedłeś rozerwać nasze kajdany, a z 

odziedziczonego po przodkach złego postępowania wykupiłeś nas swoją drogocenną 

krwią. Dzisiaj wciąż potrzebujemy Twojej obrony, ponieważ „szatan jak lew ryczący 

krąży, szukając, kogo pożreć”. Ty, Panie Jezu, jesteś królewskim Lwem z pokolenia 

Judy, Ty możesz obdarzyć nas pomocą w odważnym przeciwstawianiu się potędze 

przeciwnika. Dziś, z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, przyjmując Ciebie w 

uroczystym akcie za naszego jedynego Króla i Zbawiciela, pragniemy wyrzec się 

szatana, pragniemy odrzucić władzę uzurpatora, by służyć wyłącznie Tobie. 

 



Chryste, Królu wyrzucający złe duchy, przegnaj precz demony, które szkodzą 

naszemu Narodowi. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu, który nabyłeś nas swoją drogocenną krwią, wyzwól z więzów 

złego wszystkich zniewolonych przez grzech i uwikłanych w nałogi. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu obdarzający ludzi wolnością dzieci Bożych, pomóż nam żyć w 

prawdziwej wolności. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… 

Pieśń: 

Jesteś Królem, 

Jesteś Królem, 

Królem jest Bóg /2x 

 Podnieśmy wszyscy nasze serca,  

 podnieśmy wszyscy nasze dłonie,  

 Stawajmy przed Obliczem Pana,  

 wielbiąc Go /2x 

 

 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, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach 

świata!… 

 

Pieśń na zakończenie: 

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

 

 
 


