
DZIEŃ 4 

DZIĘKCZYNIENIE ZA MATCZYNĄ OPIEKĘ MARYI 

KRÓLOWEJ 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. Łukasza (1, 26-33): W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła 

Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z 

mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł 

przyszedł do Niej i powiedział: "Raduj się, łaski pełna, PAN z Tobą". Ona zmieszała się 

na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: 

"Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i 

nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany, a PAN Bóg da Mu tron 

Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie 

będzie miało końca”. (Biblia Paulistów). 

 Panie Jezu, Synu Najwyższego narodzony z pokornej Służebnicy Pana, anioł 

Gabriel zapowiedział Twojej Matce, że Ty obejmiesz tron swego praojca Dawida, to 

znaczy, że w Tobie wypełnią się mesjańskie obietnice przekazane przez proroków. 

Dodał też, że będziesz królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwo Twoje nie 

będzie miało końca. Założony przez Ciebie Kościół do dziś z wiarą powtarza te słowa 

w swoim Credo. Wierzymy też, że Niepokalana Panna Maryja, która przez szczególną 

więź z Tobą może nosić zaszczytny tytuł Bożej Rodzicielki, po swym pełnym miłości 

życiu została przez Ciebie wywyższona i ukoronowana na Królową nieba i ziemi. My, 

jako Naród Polski, doświadczaliśmy w ciągu wieków Jej macierzyńskiej opieki, 

dlatego uznaliśmy w Niej swoją Matkę i Królową. Ona zawsze prowadzi nas do Ciebie 

i uczy nas czynić wszystko, cokolwiek nam rozkażesz. 



 

Chryste, Królu narodzony z pełnej łaski Panny Maryi, otaczaj swoją opieką 

Polskę, która od wieków jest oddana pod panowanie Twojej Matki. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu zasiadający na tronie swego ojca Dawida, daj nam silną i 

niezachwianą wiarę w Twoje obietnice, byśmy z nadzieją kroczyli przez trudy 

codzienności. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu, którego królestwo nie będzie miało końca, pomóż nam na ziemi 

być Twoimi wiernymi sługami, a w wieczności pozwól uczestniczyć w radości 

Twego królestwa. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… 

Pieśń: 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Ociemniałym podaj rękę, 

Niewytrwałym skracaj mękę, 

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! 

Przez Twego Syna konanie 

Uproś sercom zmartwychwstanie, 

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 

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! 


