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Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana
Nieœmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Bo¿e i
Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku
Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia, oto my, Polacy, stajemy
przed Tob¹ [wraz ze swymi w³adzami duchownymi i œwieckimi], by
uznaæ Twoje Panowanie, poddaæ siê Twemu Prawu, zawierzyæ i
poœwiêciæ Tobie nasz¹ Ojczyznê i ca³y Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, ¿e Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, ¿e Ty jeden masz do nas œwiête i nigdy nie wygas³e prawa.
Dlatego z pokor¹ chyl¹c swe czo³a przed Tob¹, Królem Wszechœwiata,
uznajemy Twe Panowanie nad Polsk¹ i ca³ym naszym Narodem,
¿yj¹cym w OjczyŸnie i w œwiecie.
Pragn¹c uwielbiæ majestat Twej potêgi i chwa³y, z wielk¹ wiar¹ i
mi³oœci¹ wo³amy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szko³ach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W œrodkach spo³ecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzêdach, miejscach pracy, s³u¿by i odpoczynku – Króluj
nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W ca³ym Narodzie i Pañstwie Polskim – Króluj nam Chryste!
B³ogos³awimy Ciê i dziêkujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezg³êbion¹ Mi³oœæ Twojego Najœwiêtszego Serca ¬– Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
– Za ³askê chrztu œwiêtego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz
Królu, dziêkujemy!
– Za macierzyñsk¹ i królewsk¹ obecnoœæ Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu,
dziêkujemy!
– Za Twoje wielkie Mi³osierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
– Za Tw¹ wiernoœæ mimo naszych zdrad i s³aboœci – Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
Œwiadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy,
a zw³aszcza za odwracanie siê od wiary œwiêtej, za brak mi³oœci wzglêdem Ciebie i bliŸnich.
Przepraszamy Ciê za narodowe grzechy spo³eczne, za wszelkie wady, na³ogi i zniewolenia.
Wyrzekamy siê z³ego ducha i wszystkich jego spraw.
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 23, 35-43).

Gdy ukrzy¿owano Jezusa, lud sta³ i patrzy³. Lecz cz³onkowie Wysokiej Rady drwi¹co mówili:
«Innych wybawia³, niech¿e teraz siebie wybawi, jeœli On jest Mesjaszem, Wybrañcem Bo¿ym».
Szydzili z Niego i ¿o³nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówi¹c: «Jeœli Ty jesteœ królem
¿ydowskim, wybaw sam siebie». By³ tak¿e nad Nim napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim:
«To jest Król ¿ydowski». Jeden ze z³oczyñców, których tam powieszono, ur¹ga³ Mu: «Czy Ty
nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas». Lecz drugi, karc¹c go, rzek³: «Ty nawet Boga siê
nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê ponosisz? My przecie¿ sprawiedliwie, odbieramy bowiem s³uszn¹
karê za nasze uczynki, ale On nic z³ego nie uczyni³». I doda³: «Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ
ze Mn¹ bêdziesz w raju».

* * * * * * * * * * * *
TEN, KTÓRY NADAJE SENS
Okreœlenie „król” albo „Król Wszechœwiata” nie jest ju¿ tak noœne
i nie wywo³uje jednoznacznych skojarzeñ. Dziœ mamy prezydentów
i premierów, a królowie czêsto nie sprawuj¹ realnej w³adzy.
Lecz królestwo Jezusa przekracza ten œwiat.
Spójrzmy na ³aciñski termin corona. Ma on trzy podstawowe
znaczenia: 1) corona jako przedmiot – insygnium w³adzy, 2) corona jako
„chwa³a” (gloria), aura otaczaj¹ca osobê, 3) corona jako wieniec,
zwieñczenie. Dziœ wszystkie te znaczenia mo¿emy sobie przypomnieæ:
wieñczymy Rok Wiary, a jednoczeœnie wpatrujemy siê w Chrystusa Króla,
w Jego potêgê i wszechmoc. To w³aœnie Chrystus Król jest zwieñczeniem
wszystkich naszych wysi³ków, cierpieñ i modlitw. Jeœli coœ jest
„królewskie”, to znaczy, ¿e nadaje sens wszystkiemu innemu, wieñczy
wszystko, a wszystko jest mu poddane. W tym sensie Chrystus jest bardzo „królewski”, wszystko jest
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – na dzisiejszej Mszy œw. szczególnie zatrzymajmy siê
na tych s³owach. „Królewskoœæ Chrystusa” jest zwieñczeniem wszystkich naszych wysi³ków
podejmowanych w minionym Roku Wiary: wszystkich inicjatyw, modlitw, spotkañ, katechez itd.
On – Król wszystkim wynagrodzi za ich wysi³ek. Jednoczeœnie musimy spojrzeæ na ludzk¹ stronê
królowania Chrystusa: nam mo¿e siê ono kojarzyæ z potêg¹, si³¹, poddañstwem, a nawet przemoc¹.
Chrystus prosi nas jednak, abyœmy naœladowali Jego samego w tym, jak sprawuje swój urz¹d
królewski: klêka przed Piotrem i obmywa mu nogi, s³u¿y, troszczy siê. Król to ten, który s³u¿y. S³u¿ba
to Jego korona, Jego chwa³a.

* * *
„Ci, którzy pod¹¿aj¹ za Jezusem, nie zwracaj¹ uwagi na proroków nieszczêœæ, na pustkê
horoskopów, na przepowiednie, które rodz¹ strach, odrywaj¹c od tego, co siê liczy. Poœród wielu
pojawiaj¹cych siê g³osów Pan zachêca nas do odró¿niania tego, co pochodzi od Niego, od tego,
co pochodzi z ducha fa³szywego. Wa¿ne, aby odró¿niæ m¹dr¹ zachêtê, jak¹ ka¿dego dnia kieruje do
nas Bóg, od zgie³ku tych, którzy pos³uguj¹ siê imieniem Bo¿ym, aby przestraszyæ, podsycaæ podzia³y
i lêki. Jezus zachêca z moc¹, by nie obawiaæ siê w obliczu wstrz¹sów obecnych w ka¿dej epoce ani
te¿ w obliczu najciê¿szych i najbardziej niesprawiedliwych prób, jakie przytrafiaj¹ siê Jego uczniom.
Wymaga, aby wytrwaæ w dobru i pok³adaæ pe³n¹ ufnoœæ w Bogu, który nie zawodzi: «W³os z g³owy
wam nie zginie». Bóg nie zapomina o swoich wiernych, swojej cennej w³asnoœci, któr¹ jesteœmy
my”.
papie¿ Franciszek (13.11.2016)
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Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (c.d. ze str. 1)
Pokornie poddajemy siê Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowi¹zujemy siê porz¹dkowaæ
ca³e nasze ¿ycie osobiste, rodzinne i narodowe wed³ug Twego prawa:
– Przyrzekamy broniæ Twej œwiêtej czci, g³osiæ Tw¹
królewsk¹ chwa³ê – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
– Przyrzekamy pe³niæ Twoj¹ wolê i strzec prawoœci
naszych sumieñ – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyæ siê o œwiêtoœæ naszych
rodzin i chrzeœcijañskie wychowanie dzieci – Chryste
nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budowaæ Twoje królestwo i broniæ
go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie anga¿owaæ siê w ¿ycie
Koœcio³a i strzec jego praw – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
Jedyny W³adco pañstw, narodów i ca³ego
stworzenia, Królu królów i Panie panuj¹cych!
Zawierzamy Ci Pañstwo Polskie i rz¹dz¹cych Polsk¹.
Spraw, aby wszystkie podmioty w³adzy sprawowa³y
rz¹dy sprawiedliwie i stanowi³y prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnoœci¹ zawierzamy Twemu Mi³osierdziu wszystko, co Polskê stanowi,
a zw³aszcza tych cz³onków Narodu, którzy nie pod¹¿aj¹ Twymi drogami. Obdarz ich sw¹ ³ask¹,
oœwieæ moc¹ Ducha Œwiêtego i wszystkich nas doprowadŸ do wiecznej jednoœci z Ojcem.
W imiê mi³oœci bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody œwiata, a zw³aszcza te, które sta³y siê
sprawcami naszego polskiego krzy¿a. Spraw, by rozpozna³y w Tobie swego prawowitego Pana i Króla
i wykorzysta³y czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie siê Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczyniæ serca nasze na wzór Najœwiêtszego Serca
Twego.
Niech Twój Œwiêty Duch zst¹pi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji
zobowi¹zañ p³yn¹cych z tego narodowego aktu, chroni od z³a i dokonuje naszego uœwiêcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi sk³adamy nasze postanowienia i zobowi¹zania. Matczynej opiece
Królowej Polski i wstawiennictwu œwiêtych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy siê powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej OjczyŸnie, króluj w ka¿dym narodzie – na wiêksz¹ chwa³ê
Przenajœwiêtszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasz¹ Ojczyznê i œwiat ca³y objê³o Twe
Królestwo: królestwo prawdy i ¿ycia, królestwo œwiêtoœci i ³aski, królestwo sprawiedliwoœci, mi³oœci
i pokoju.
* * *

Oto Polska w 1050. rocznicê swego Chrztu
uroczyœcie uzna³a królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu, jak by³a na pocz¹tku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj koñczy siê w Koœciele jubileuszowy Rok Œwiêty Mi³osierdzia. By³ to szczególny czas
³aski. Ufamy, ¿e wielu z nas w tym roku wróci³o w mi³osierne ramiona Ojca, odnowi³o swoj¹
wiarê, uporz¹dkowa³o swoje rodzinne, ma³¿eñskie sprawy. Jest za co dziêkowaæ. Duchowo
³¹czymy siê z Ojcem Œwiêtym oraz osobiœcie i wspólnotowo dziêkujemy za wszelkie ³aski,
jakich Pan Bóg udzieli³ Koœcio³owi i ka¿demu z nas.
2. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choæ odwo³uje siê ono do VI w.
i do pami¹tki poœwiêcenia koœcio³a ku czci Matki Bo¿ej zbudowanego obok œwi¹tyni
jerozolimskiej, to ma nam ukazywaæ wielkoœæ i znaczenie ¿ycia ofiarowanego ca³kowicie
Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy siê szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych
i do tej modlitwy zachêcamy wszystkich parafian. Msze Œwiête zostan¹ odprawione
wed³ug sta³ego porz¹dku.
3. We wtorek natomiast przypada wspomnienie Œwiêtej Cecylii, patronki muzyki
koœcielnej.
4. W przysz³¹ niedzielê – 27 XI – w parafii naszej odbêdzie siê CECYLIADA – o godz. 18.
Msza Œw. z udzia³em chórów z £om¿y i okolic, po Mszy Œw. przegl¹d chórów –
zapraszamy.
5. Kolejny rok liturgiczny dobiega koñca. Za tydzieñ, pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu
rozpoczniemy nastêpny. Has³em tego roku bêd¹ s³owa z nakazu misyjnego Chrystusa:
„IdŸcie i g³oœcie”. Bêdziemy wiêc wezwani do œwiadczenia o Panu Jezusie i przemieniania
tego œwiata na bardziej Bo¿y.
6. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragniemy zapewniæ o naszej ¿yczliwoœci
i modlitwie.
Wasz Proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 22 listopada – œw. Cecylia, dziewica i mêczennica, patronka muzyki koœcielnej;
• w czwartek, 24 listopada – œwiêci mêczennicy wietnamscy: Andrzej Dung-Lac z towarzyszami,
którzy za wiarê ponieœli œmieræ w XVIII w. i XIX w.
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