
DZIEŃ 2 

JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI 
 
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 (28, 16-20): Jedenastu zaś uczniów udało się do 

Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 

Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata (Biblia Tysiąclecia V). 

 

Panie Jezu, Ty po swej męce i chwalebnym zmartwychwstaniu posłałeś na świat 

apostołów, by pośród narodów szerzyli Twoje Królestwo. 1050 lat temu ich następcy 

dotarli także na nasze ziemie, a chrzest przyjęty przez Mieszka, naszego pierwszego 

historycznego władcę zbiega się z początkami naszego państwa. To dla nas szczególny 

znak Bożej Opatrzności, że Polska rodzi się w chrzcie. Nasi przodkowie postawili 

pierwszy krzyż jako znak Twojej, Chryste, obecności, abyś przez swój znak 

zwycięstwa był pośród naszego narodu przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

Dziś nasze pokolenie pragnie odnowić wolę przodków i uznać, że Tobie, Jezu, nasz 

Królu, dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi, także na polskiej ziemi. Niech 

niezatarte znamię chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego wyciśnięte na duszy 



naszego narodu świadczy dzisiaj i przez nadchodzące wieki, że Twoją jesteśmy 

własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

 

Chryste, Królu, któremu dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi, rozciągnij 

swoje panowanie na wszystkie sfery naszego życia narodowego. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu, który jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, 

pomóż nam w codziennym życiu postępować ze świadomością Twojej obecności. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu, który posłałeś apostołów, by nauczali i chrzcili wszystkie narody, 

pomóż Polakom wiernie zachowywać wszystko, co nam przykazałeś. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… 

 

Pieśń: 

Bóg nad swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał 

Miłość nam daje, usuwa grzech, prowadzi w bramy Królestwa. 

Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj, - Swoją miłość odnów w nas. 2x  

Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe, 

Kruszy nienawiść, wprowadza ład, jednoczy z ludźmi i z Bogiem. 

Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj, - Swoją miłość odnów w nas. 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!  


