
DZIEŃ 1 

UZNANIE PANOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 

I PODDANIE SIĘ JEGO PRAWU 

 

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. Jana (12, 12-16): Nazajutrz wielki tłum, który przybył na 

święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i 

wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w Imię 

Pańskie, oraz: Król Izraela! A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: 

Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu. Z początku Jego 

uczniowie nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli 

sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili (Biblia Tysiąclecia V). 

 

Panie Jezu, wielki tłum, który przybył do Jerozolimy na święto, rozpoznał w Tobie 

obiecanego przez Boga Mesjasza. Dziś przybywasz do naszej Ojczyzny, do naszych 

miast i wsi. Pragniemy zawołać: Hosanna! Pragniemy słowami naszego 

Jubileuszowego Aktu uznać w Tobie naszego jedynego Króla i poddać się Twojemu 

prawu miłości. Niegdyś Twoi uczniowie nie rozumieli, czym był Twój uroczysty 

wjazd do Miasta Świętego. Prosimy Cię, Panie, daj nam swego Ducha, by oświecił 

nasze umysły i otworzył serca, abyśmy mogli świadomi powagi tego Aktu przyjąć 

Twoje nad nami panowanie. 

 



Chryste, Królu pokorny, przybywający na osiołku do Jerozolimy, naucz nas pokornie 

służyć Tobie i braciom. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu witany przez tłumy pielgrzymów, daj nam łaskę godnego uznania 

Twojego królowania w Polsce. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu przychodzący w Imię Pańskie, pomóż nam uznać Twoje prawa i 

wypełniać je w codziennym życiu. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Pieśń: 

W Majestacie na niebieskim tronie * Siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie! 

Ref.: Cherubini, Serafini, * Też i Aniołowie inni * Przed Nim się kłaniają * Radośnie 

śpiewają: * Święty, Święty, Święty! – wołają. 

Matka Jego i Patriarchowie, * Prorocy, Wyznawcy i Apostołowie. 

Ref.: Cherubini, Serafini, * Też i Aniołowie inni * Przed Nim się kłaniają * Radośnie 

śpiewają: * Święty, Święty, Święty! – wołają. 

 

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 

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

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

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

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

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

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

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

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

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. 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! 

 
 


