
DZIEŃ 9 

CHRYSTUS KRÓLEM W CAŁYM NARODZIE I OJCZYŹNIE 

 
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 (13, 44-49): Królestwo niebieskie podobne jest do 

skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany 

poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną 

perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy 

się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe 

odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów 

(Biblia Tysiąclecia V). 

 Panie Jezu, już przed wiekami nasi przodkowie dostrzegli wartość skarbu, 

jakim jest Twoje Królestwo. Sprzedali wszystko, co mieli, odrzucili pogańskie 

wierzenia i zwyczaje, choć pewnie niektóre z nich wydawały się atrakcyjne i 

wygodne. Dziś, 1050 lat później, nasze pokolenie odkryło drogocenną perłę, jaką jest 

Twoje królowanie i Twoja wola dla naszego Narodu. My też chcemy sprzedać 

wszystko, co jest nasze, nasze ludzkie plany i kalkulacje, by nabyć bezcenną perłę 

Twojej miłości. Na Tobie, Jezu nasz Królu, chcemy oprzeć nasze życie osobiste i 

narodowe. Tobie chcemy zawierzyć nasze państwo, w zaufaniu, że Ty masz moc 

rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów. Z Twoją pomocą, w zgodzie z 

Twoim prawem chcemy kształtować naszą polską teraźniejszość i przyszłość. 

 



Chryste, Królu skarbu ukrytego w roli, pomóż wszystkim Polakom dostrzec 

prawdziwą wartość Twojego Królestwa. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu drogocennej perły, umocnij w nas wiarę i zaufanie, abyśmy nie 

obawiali się poświęcenia dla zdobycia Twojego Królestwa. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

Chryste, Królu sieci zarzuconej w morze, pozwól nam znaleźć się wśród dobrych 

ryb, wśród sprawiedliwych, którym obiecałeś wieczną nagrodę. 

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

 Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… 

 Pieśń: 

My chcemy Boga, Panno Święta! 

O usłysz naszych wołań głos! 

Miłości Bożej dźwigać pęta, 

To nasza chluba, to nasz los. 

 Ref. Błogosław, słodka Pani! Błogosław wszelki stan. My chcemy Boga! My 

poddani! On naszym Królem, On nasz Pan. 

 My chcemy Boga w rodzin kole,  

 W troskach rodziców, w dziatek snach. 

 My chcemy Boga w książce, w szkole,  

 W godzinach wytchnień, w pracy dniach. 

 

  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! 
 


