
DZIEŃ 3 

DZIĘKCZYNIENIE ZA MIŁOSIERDZIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 

 

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 (25, 31-36): Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I 

zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak 

pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni u 

Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia 

świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 

chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (Biblia 

Tysiąclecia V). 

 

Panie Jezu, Ty po swej bolesnej męce i chwalebnym zmartwychwstaniu wstąpiłeś na 

niebiosa i jako zwycięzca zasiadłeś ze swym Ojcem na Jego tronie. Ty poprzez wieki 

okazujesz ludziom swoje miłosierdzie, ratując od zguby doczesnej i wiecznej tych, 

którzy pokornie zwracają się do Twego tronu, zarówno poszczególne osoby, jak i całe 

narody. Także w dziejach naszej Ojczyzny wielokrotnie udowodniłeś, że nie 

odmawiasz swej łaski tym, którzy o nią proszą. Dziś, po wiekach trudnych 

doświadczeń, pozwalasz nam w wolnej Ojczyźnie na nowo przekonać się o Twym 

niezmierzonym miłosierdziu. Gdy zaś na końcu przyjdziesz w swej chwale, zażądasz 



od nas zdania sprawy z tego, czy naśladowaliśmy przykład, jaki dałeś nam swoim 

ziemskim życiem. 

 

Chryste, Królu miłosierny, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia naucz nas 

dostrzegać potrzebujących i nieść im skuteczną pomoc. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu miłosierny, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia okaż swą łaskę 

wszystkim grzesznikom i udziel im łaski autentycznego nawrócenia. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu miłosierny, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia okaż szczególne 

zmiłowanie nad naszą Ojczyzną i umocnij swoje Królestwo w naszym Narodzie. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… 

Pieśń: 

Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie 

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. 

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam 

Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam. 

W serca Twego ranie o serc naszych Królu 

Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu. 

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam 

Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam. 

 

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! 


