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Ks. prof. Marek Chmielewski, Homilia, Uroczystość Chrystusa Króla, 21 listopada 2021 r., 
Łagiewniki.   https://youtu.be/lFpeHvRiNxM 

 
 

https://youtu.be/lFpeHvRiNxM


Rozpoczyna się Nowenna                                                              
przed Uroczystością Chrystusa Króla 
 

 
 

Niedługo obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.                  
Do tej uroczystości przygotujemy się przez 9-dniową nowennę,                                                 
która rozpocznie się w piątek, 13 listopada i potrwa do soboty, 21 listopada. 

 
Zawierzajmy się Chrystusowi Panu przez modlitwę, trwając na niej w naszych świątyniach, 
podczas osobistej modlitwy, czy razem z domownikami w rodzinnym wieczerniku. Niech nasze 
ufne wołanie do  wyjedna łaskę zgody, pokoju w naszej Ojczyźnie oraz zwycięstwa dobra nad 
złem. Modlitewne zaangażowanie, stan łaski uświęcającej, a więc serce czyste, pojednane z 
Bogiem i z bliźnimi, z pewnością zaowocują szerzeniem Królestwa Jezusa na ziemi. 
Można skorzystać z tekstów Nowenny znajdujących się poniżej.                                                              
Bądźmy razem w tych ważnych chwilach, zjednoczeni na modlitwie. 
 
bp Stanisław Jamrozek 
 

DELEGAT KEP DS. RUCHÓW INTRONIZACYJNYCH 

 

>> Nowenna przed Uroczystością Chrystusa Króla 
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Drodzy Czciciele Jezusa Chrystusa Króla, 
W listopadzie tego roku mija 6. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i 
Pana – historycznego wydarzenia w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Główne obchody tej rocznicy 
celebrować będziemy 20. XI. 2022 r. tradycyjnie w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie o godz. 12 sprawowana 
będzie Msza Święta, a po niej przejdzie Orszak Jezusa Chrystusa Króla od Bazyliki Bożego Miłosierdzia do 
Sanktuarium św. Jana Pawła II. 
Hasłem tegorocznych obchodów jest wezwanie z Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego:                                                                                            

.                  „W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste!”. 

 
http://intronizacja.pl/home/17-aktualnosci/210-6-rocznica-intronizacji 

 

http://intronizacja.pl/home/17-aktualnosci/210-6-rocznica-intronizacji


RAMOWY PROGRAM ORSZAKU JEZUSA 
CHRYSTUSA KRÓLA W WARSZAWIE 
 

 

 
1. Msza św. w Archikatedrze Warszawskiej o g. 12.30. 
 
2. Przejście procesyjne z Archikatedry na pl. Zamkowy. 13.30 – 14.00. 



3. Orszak: 
 

 

 
Początek o godzinie 13.30 przed Archikatedrą Warszawską. Przejście Starym Rynkiem, ul. Jezuicką 
oraz ul. Kanonia na pl. Zamkowy. 
 
14.00 pod Kolumną Zygmunta na pl. Zamkowym - przywitanie uczestników procesji przez Biskupa 
przewodzącego. Modlitwy wstępne. Ponowienie Aktu Intronizacji. 
 
Orszak wyrusza w dalszą drogę o godzinie 14.15.  
 
Przejście schodami przy Pałacu pod Blachą w stronę ulicy Grodzkiej, następnie przez Most Śląsko 
Dąbrowski do Katedry św. Floriana. 25’. Modlitwa na placu przed Katedrą, przegrupowanie przed 
kontynuacją ulicami warszawskiej Pragi. 5’. 
 
Przejście ulicami: Floriańską, Jagiellońską, Okrzei, Ząbkowską i Kawęczyńską do Bazyliki 
Najświętszego Serca Jezusowego. 30’. 
 
Wejście do Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego między godziną 15.15 a g. 15.30. 
 
4. Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniami dla Chrystusa Króla przed Najświętszym 
Sakramentem oraz litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o g. 15.30. 
 
5. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 15.55. 
 
6. Msza św. 16.00 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. 
 
http://intronizacja.pl/17-aktualnosci/211-orszak-chrystusa-krola

 
 

http://intronizacja.pl/17-aktualnosci/211-orszak-chrystusa-krola
http://intronizacja.pl/17-aktualnosci/211-orszak-chrystusa-krola


 

   KS. TADEUSZ KIERSZTYN 

 

Nabożeństwo Intronizacyjne - pieśni 

Posłuchaj pieśni wielbiących Jezusa Króla z płyty CD dołączonej do siedmiodniowego 
Nabożeństwa Intronizacyjengo... 

http://intronizacja.pl/muzyka 

 
 

Jan Kochanowski 

(Pieśni) Księgi wtóre - Pieśń XIII 

Panu dzięki oddawajmy, 
Jego łaskę wspominajmy, 
Który hardym miesza rzeczy, 
A skromne ma na swej pieczy. 

On hardy, nieunoszony, 
On tyran północnej strony, 
Któremu, jako sam mniema, 
Świat tak wielki równia nie ma, 

Car moskiewski plac mężnemu 
Puścił królowi polskiemu; 
Nie oparł się aż o lody 
Niepławnej północnej wody. 

Granic i zamków budownych 
Odbieżał, i miast warownych; 
Płatna to, kiedy o duszę, 
I sam go obmówić muszę. 

Obróć swój koń prędkonogi, 
Nieścigniony care srogi! 
Chcesz być groźnym, a uciekasz; 
Jesliś płochy, hardzie nie każ! 

Teraz był czas porokować, 
Komu szłyk naprzód zdejmować; 
Teraz się było dowiadać, 
Kto ma naprzód z konia spadać. 

Bóg pomóż, Królu jedyny 
Szerokiej polskiej krainy! 

Umiesz ty hardym dogodzić 
Ani się im dasz rozwodzić. 

Zdjąłeś maszkarę butnemu 
Tyranowi moskiewskiemu. 
Okazałeś, że nie kąsa, 
Chocia to porożem wstrząsa. 

W zamcech nadzieję pokładał, 
Ale i tych prędko stradał; 
Nie przyszło mu do odsieczy; 
Głowy ostrzec barziej grzeczy. 

Znowu tedy, skąd był wyszedł, 
W ręce polskie Połock przyszedł, 
Za powodem szczęśliwego 
Stefana, króla polskiego. 

Nie pomogły kule częste, 
Zręby mocne, baszty gęste; 
Puściły żelazne brony, 
A ty, królu niezmożony, 

Nie tylko zamki budowne 
I twierdze bierzesz warowne, 
Ale co chwalniejsza w tobie, 
Jesteś silen i sam sobie. 

Nie puściłeś wódz gniewowi, 
Łaskęś nieprzyjacielowi 
Uczynił; masz i dzielnością, 
Masz już nadeń i ludzkością. 

Zdrów bądź, królu niezwalczony! 
Ciebie moje wdzięczne strony 
Nie zmilczą między sławnymi 
Bohatery walecznymi.

 

Archiwalne nagrania z wystąpieniami ks. 
Tadeusza Kiersztyna 

Przygotowanie plików dźwiękowych STUDIO U.R.I.A.S.Z. Katowice. Dziękujemy! 

http://intronizacja.pl/nagrania-archiwalne 
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Kazanie J. Eks. Ks. Biskupa Józefa Gawliny w czasie mszy św. pontyfikalnej 

„Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale Legacie i 

Prymasie Polski, Panie Ministrze i Delegacie Rządu 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Ekscelencje, 

Najmilsi w Chrystusie Panu! 

W świecie rozgrywa się jakaś dziwna liturgia demoniczna. 

Ten, co skazę piorunów zakrył dłonią na czole, chce 

uwieść chrześcijaństwo i wydrzeć ster świata z rąk Syna 

Bożego. A że się w szkole aniołów wyuczył, umie 

naśladować ich mowę i przedrzeźnia ich środki. Akolitom 

swoim każe gasić świecę za świecą na ołtarzach 

Chrystusa, wywołując ciemną jutrznię, iście szatańską... 

http://dzielointronizacji.pl/kongres-1937-kazanie-bpa-j-gawliny/#more-560 

Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego w czasie nabożeństwa inauguracyjnego 

Eminencjo Księże Prymasie, Legacie Apostolski!                                                           
Eminencje i Ekscelencje, Bracia Najmilsi! 
Misja doniosła bardzo i zaszczytna przypadła w udziale Polsce: przez kilka 

dni kraj nasz ma być językiem katolickiej Europy, językiem całego świata 

chrześcijańskiego, tłumaczem wskazań Ojca św. i wykonawcą Jego zleceń. 

Miasto Poznań zamieniło się w wielkie obozowisko szermierzy 

Chrystusowych. Tu ważyć będziemy swoje argumenty, tu decydować się na 

doniosłe postanowienia, tu odbędzie się przegląd naszych sił. Ludzkość 

zwinęła znów niejako swoje namioty i ruszyła w drogę. Dokąd zajdzie? 

Wielkie jej zastępy gotują się zdobyć świat i urządzić go po swojemu, bez 

Boga i bez Chrystusa. Ale równocześnie obóz Chrystusowy kładzie na wagę 

dziejów wiarę w Jezusa Chrystusa. Świadom niezastąpionego znaczenia 

chrześcijaństwa, świadom wiecznej jego żywotności i nadziemskich energii 

wotuje tu w Poznaniu za Bogiem i Synem Jego Jezusem Chrystusem. 
http://dzielointronizacji.pl/kongres-1937-przemowienie-j-e-ks-biskupa-okoniewskiego/#more-545 
 

 

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt 

wyrazić żywą radość, że tak ważny Międzynarodowy Kongres 

Katolicki odbywa się na ziemiach Rzeczypospolitej i właśnie w 

Poznaniu, w mieście znanym ze swych głębokich uczuć 

katolickich. Akt ten jest jeszcze jednym dowodem, jaką 

życzliwość żywi Ojciec święty dla Polski... 

http://dzielointronizacji.pl/przemowienia-przedstawiciela-rzadu/#more-539 - prof. dr. Wojciech 

Świętosławski Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego. 
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Przemówienie Legata Papieskiego J. Em. Ks. Kardynała Prymasa 

Hlonda 

Na zakończenie Kongresu 

Eminencje! Ekscelencje! Panie, Panowie! 

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla czuł się dobrze w klimacie 

polskim i w poznańskiej atmosferze wiary, zaufania, braterskości. 

Dostojny pod egidą Papiestwa, wysoko odznaczony obecnością 

oficjalnego Delegata Rządu, uświetniony udziałem słynących i 

sympatycznych Purpuratów, ubarwiony godnością tylu Arcypasterzy i 

dygnitarzy kościelnych, upiększony godnością przedstawicieli 

wszystkich władz, promienny umysłową elitą kraju i znakomitościami 

katolickimi tylu narodów, wstawiony w urbanistyczne odświętne piękno 

Poznania i okolony entuzjastycznymi tłumami XVII Wielkopolskiego 

Zjazdu Katolickiego, Kongres ten – urósł do znaczenia ewenementu 

takiego, o jakim pisał w liście apostolskim Ojciec święty. Był katolicki, 

międzynarodowy, zielonoświątkowy a zarazem jakby nasz, swobodny, 

serdeczny, wykwintny. Magistralne wykłady mówców Kongresowych i 

treściwe referaty przedstawicieli krajowych rzuciły na ponure 

zagadnienie bezbożnictwa snopy nowego światła. Dowiedzieliśmy się 

nieznanych motywów i powiązań przyczynowych a przede wszystkim 

nauczyliśmy się patrzeć na bezbożnictwo z nowych punktów widzenia, 

konstatując w świetle faktów i nauki, jak bezapelacyjne są wskazania 

papieskie w tym przedmiocie. » Read more 

Kongres 1937: Przemówienie inauguracyjne prymasa A. Hlonda 

 Kongres Chrystusa-Króla 1937
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Przemówienia Legata Papieskiego 

J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda 

Na zebraniu inauguracyjnym 

Eminencje, Panie Ministrze, Ekscelencje, Panie, Panowie! 

Po obwieszczeniu przepysznego listu, którym Ojciec święty uczcił 

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu, niemal 

zuchwałe i zbyteczne staje się słowo Legata. Pismo apostolskie bogato 

wyczerpuje ideę i założenia Kongresu. A jakież znaczenie przyznaje 

Papież temu Zjazdowi! Jakie nadzieje w nim pokłada! Nie można było 

ani Kongresu dowodniej uzasadnić, ani dokładniej określić jego zadań, 

ani szczęśliwiej odwołać się do katolickich inicjatyw a w szczególności 

do polskich ambicji apostolskich. 

» Read more 

Kongres 1937: Telegramy 

 Kongres Chrystusa-Króla 1937 

 

 

TELEGRAM HOŁDOWNICZY PRZESŁANY OJCU ŚW. 

przez Międzynar. Kongres Chrystusa-Króla w Poznaniu 

Ojciec św. Pius Papież XI 

» Read more 

 

Kongres 1937: List Piusa XI do kard. Hlonda 

 Kongres Chrystusa-Króla 1937
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List Ojca Św. do Kongresu 

Ukochanemu Synowi Naszemu 

Augustowi Tytułu Najśw. Marii Panny Pokoju 

Świętego Rzymskiego Kościoła Prezbiterowi Kardynałowi 

HLONDOWI 

Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu 

Pius Papież XI 

 

Ukochany Synu Nasz, pozdrowienie Tobie i Apostolskie Błogosławieństwo. 

Wielką radość sprawia nam stwierdzenie, że na niwie całego Kościoła wydała nieprzebrane 

owoce Encyklika ,,Quas primas” o królewskiej władzy Zbawiciela Naszego i o ustanowieniu 

święta Chrystusa Króla, którą obwieściliśmy przed dwunastu prawie laty. Pomiędzy innymi 

skutkami Naszego pisma sprawia nam szczególne ukontentowanie bardzo mądra i zbawienna 

uchwała pewnego grona duchownych, którzy postanowili co pewien czas urządzać ku czci 

Chrystusa Króla szczególne Kongresy, mające za wyłączne zadanie badać sposoby realizacji 

Naszych myśli w tym względzie, mianowicie by królewska godność Zbawiciela Naszego 

została przez wszystkich uznana i by publiczne życie wszelkich narodów poddało się 

najsłodszemu panowaniu Boskiego Króla. Skromne były ramy czterech pierwszych tego 

rodzaju zjazdów, gdy tymczasem piąty Kongres, zbierający się w nadchodzącym miesiącu 

czerwcu w ważnym mieście Poznaniu, zgromadzi z całego świata katolickiego liczne zastępy 

tych, którzy gorąco pragną Chrystusowego panowania. » Read more 

 

Kongres 1937: Nominacja legata papieskiego 

 

 Kongres Chrystusa-Króla 1937
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Ukochanemu Synowi Naszemu 

Augustowi Tytułu Najśw. Marii Panny Pokoju 

Świętego Rzymskiego Kościoła Prezbiterowi Kardynałowi 

H L O N D O W I 

Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu 

Pius Papież XI 

Ukochany Synu Nasz, 

pozdrowienie Tobie i Apostolskie Błogosławieństwo. 

W świeżym liście Naszym, wysłanym do Ciebie z początkiem 

bieżącego miesiąca a mianowicie w uroczystość Znalezienia świętego 

Krzyża, obszernie i szczegółowo wyłożyliśmy i wyjaśniliśmy, jak 

poważne korzyści zapowiada pierwszy Kongres Międzynarodowy, 

który gorliwie i niestrudzenie przygotowuje się ku czci Chrystusa Króla 

w sławnym polskim mieście Poznaniu. W międzyczasie dowiedzieliśmy 

się, że niemała liczba Biskupów, a między nimi także kilku 

Kardynałów, oraz bardzo wielu gorliwych katolików tak z szeregów 

duchowieństwa jak i z laikatu wszystkich krajów połączy się na tym 

zjeździe z poznańskimi katolikami. » Read more 

 

Odezwa Prymasa Hlonda w sprawie Kongresu Chrystusa-Króla 1937 r. 

 

 Kongres Chrystusa-Króla 1937
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Odezwa J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda 

w sprawie Kongresu Chrystusa-Króla 

Jest już rzeczą, jasną, że bez legitymacji bezbożniczej nikt nie ma i nie 

będzie miał praw obywatelskich w państwach wcielonego socjalizmu 

czy komunizmu. W tym obiecywanym raju ziemskim tylko ci są i będą 

kwalifikowanymi członkami nowej społeczności, którzy posiądą pełnię 

czystego społeczeństwa, odwracając się od objawionych widnokręgów 

wiary i doszukując się sensu życia nie w własnej duszy, lecz materii, 

którą należy uczłowieczyć, albo w plemiennej krwi, którą trzeba 

ubóstwić. Świadomość Boga, zwłaszcza Boga biblijnego, a więc Boga 

Stwórcy, Odkupiciela i zakonodawcy, pozwoliłaby człowiekowi 

uzależnić się duchowo od ideowego przymusu, będącego kardynalną 

zasadą przepowiadanej ery ludzkości wyzwolonej. Aby się w tych 

socjalistycznych dyktaturach politycznych, społecznych i kulturalnych 

człowiek mógł pomieścić, należy go zupełnie wyjałowić z wierzeń 

religijnych, a zwłaszcza z chrześcijaństwa. » Read more 
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o Wydarzenia 
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Ostatnie wpisy 

o Rekolekcje Polaków 

o Kongres Chrystusa Króla A.D. 2021 

o List do Ojców Jezuitów 

o Zbliża się 5. rocznica Intronizacji 

o 4. rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego 

o Ukochała Serce Jezusa 

o Króluj nam, Chryste! 

o Kongres 1937: Kazanie bpa J. Gawliny 

o Kongres 1937: Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego 

o Kongres 1937: Przemówienia przedstawiciela Rządu 

2. rocznica Intronizacji 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Czytaj też: IV Rocznica,    .  

http://parafia.rabka.swmm.eu/iv_rocznica.php 
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Kategoria: Wydarzenia 

Rekolekcje Polaków 
 Wydarzenia 

REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU 

PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA 

ZA KRÓLA I PANA 

W KOŚCIELE, NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM 

Rekolekcje Polaków 

połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym 

przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 

15-24.10.2021 r. 

Zaproszenie 

» Read more 

Kongres Chrystusa Króla A.D. 2021 
 

 
 Wydarzenia 

OGÓLNOPOLSKIE DZIEŁO INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 

wraz z 

J. E. Bp. STANISŁAWEM JAMROZKIEM 

Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych 

zapraszają na 

OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 

W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” 

– realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego” 

który odbędzie się w dniach 4-7 listopada 2021 roku 

w Warszawie (Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5) 

Program   » Read more

 

List do Ojców Jezuitów    Wydarzenia 

Czcigodni Ojcowie Jezuici, 

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie, której 100-lecie 

konsekracji obchodzimy w tym roku, jest niewątpliwie pomnikiem religijnym dla wszystkich 

wiernych w Polsce, bo niepodobna, aby być chrześcijaninem i nie kochać Jezusa. Jest to 

miejsce wyjątkowe. Bazylika została wybudowana z ofiar ludzi z całej Polski jako miejsce 

centralne kultu Serca Jezusa na ziemiach polskich, jako wotum wdzięczności za otrzymane 

łaski. Wyrosła z kultu Serca Jezusa, przypomina, że Bóg nas kocha, i że winniśmy tę miłość 
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odwzajemniać. Najpełniej tę miłość wyrażają słowa Aktu Poświęcenia Polski Sercu Jezusa, 

dokonanego w tej Bazylice 5 dni po jej uroczystej konsekracji:  » Read more 

Zbliża się 5. rocznica Intronizacji 
 Wydarzenia 

 

PIĄTA ROCZNICA PROKLAMACJI AKTU INTRONIZACYJNEGO 

I POŚWIĘCENIE MONUMETU TEGO AKTU 

Zaproszenie 

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 11.09.2021 

roku w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 

Dzień Skupienia Modlitewnego Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla. Podczas tego Dnia 

Skupienia Modlitewnego celebrować będziemy 5-rocznicę proklamacji Aktu 

Intronizacyjnego. Najważniejszym punktem tych obchodów będzie poświęcenie Monumentu 

Aktu Intronizacyjnego, zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, oraz uroczyste 

odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz 

pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci 

monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na 

posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu.  

» Read more 

4. rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego 
 Wydarzenia 

 

źródło: milosierdzie.pl 

W tym roku obchodzimy 4. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 

Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten został ogłoszony 19 listopada 2016 r. przez 
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przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, w 

obecności wielu biskupów i przedstawicieli władz państwowych z Prezydentem RP na czele 

oraz przy udziale tysięcy wiernych. Później Akt ten był odczytany w świątyniach całego 

kraju, jako wyraz dążenia do uznania Jezusa za Króla w całym Narodzie i Państwie Polskim. 

» Read more 

Peregrynacja obrazów i relikwii świętych 
 Wydarzenia 

Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła 

wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy 

świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót 

i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej 

deprawacji.  Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra 

od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec 

zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd 

nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród 

Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa 

Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu 

Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa 

Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma 

być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę 

Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – 

powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi 

słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z 

Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016 r. do 

uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w 

Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich 

świątyniach katolickich w Polsce. 

Cały tekst: Peregrynacja 

Wspomnienie św. pamięci prof. dra hab. inż. Stanisława 
Kasprzyka 
 Wydarzenia 

W Krakowie, w piątek 6 marca 2020 r., odszedł do Pana w wieku 92 lat prof. dr hab. inż. 

Stanisław Kasprzyk. Prawy Polak, oddany Jezusowi Królowi Polski i Ojczyźnie. 

Emerytowany wykładowca, głównie mechaniki i matematyki, pracujący całe swoje życie na 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wychowawca kilku pokoleń młodzieży, w tym 

wielu pracowników naukowych. 

Cały tekst: Wspomnienie – prof. S. Kasprzyk 

  

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika 

http://dzielointronizacji.pl/4-rocznica-proklamacji-aktu-intronizacyjnego/#more-587
http://dzielointronizacji.pl/peregrynacja-obrazow-i-relikwii-swietych/
http://dzielointronizacji.pl/category/wydarzenia/
http://dzielointronizacji.pl/wp-content/uploads/2020/05/Peregrynacja-.pdf
http://dzielointronizacji.pl/wspomnienie-sw-pamieci-prof-dra-hab-inz-stanislawa-kasprzyka/
http://dzielointronizacji.pl/wspomnienie-sw-pamieci-prof-dra-hab-inz-stanislawa-kasprzyka/
http://dzielointronizacji.pl/category/wydarzenia/
http://dzielointronizacji.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wspomnienie-prof.-S.-Kasprzyk.pdf
http://dzielointronizacji.pl/requiem-za-sp-ks-czeslawa-stanislawa-bartnika/


 Wydarzenia 

Ks. Krzysztof Góźdź 

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika, 

Archikatedra Lubelska, 24.03.2020 

Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, 

Magnificencjo, czcigodny Księże Rektorze Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, 

Spectabilis, Księża Dziekani, 

Czcigodni Księża i Siostry zakonne, 

Bracia i Siostry przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych 

dzięki życzliwości TV Trwam, Radia Maryja i Archidiecezji Lubelskiej! 

Gromadzi nas dziś na Eucharystii wdzięczna pamięć o ks. profesorze 

Czesławie Stanisławie Bartniku, wybitnym teologu, niezwykłym 

patriocie, wielkim kapłanie i dobrym prostym człowieku! Zegar jego 

życia zatrzymał się w minioną sobotę, 21 marca 2020 roku, w późnych 

godzinach wieczornych, dokładnie o 21.20. Ks. Bartnik przeżył niemal 

91 lat. Jest to wielka łaska, że tak długo pośród nas żył i karmił nas 

zdrową nauką, utwierdzając nas w tym, że Bóg istnieje, że w Jezusie 

Chrystusie objawił swoje prawdziwe oblicze i że nas bezgranicznie 

kocha, ponieważ oddał za nas swoje życie. 

» Read more 

Odeszli do domu Ojca 
 Wydarzenia 

W trudnych czasach dla Polski, w chwili zmagania się z ideologiami 

LGBT i ideologią ekologizmu oraz pandemią koronawirusa, w marcu 

odeszły z tego świata – i to nie za sprawę koronawirusa – dwie osoby 

niezmiernie ważne dla sprawy Intronizacji Jezusa Króla Polski. Osoby 
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ważne w kluczowych momentach batalii o to, aby Pana Jezusa 

uroczyście uznać Królem Polski, co nastąpiło 19 listopada 2016 r. w 

Krakowie-Łagiewnikach, chociaż nie wszyscy chcą o tym pamiętać 

(duchowni i świeccy). Dzisiaj dziwi to szczególnie, bo to milowy krok 

w najnowszej historii Polski, do którego zwłaszcza teraz należy się 

często odwoływać. 

» Read more 

Przewodniczący Episkopatu spotkał się z 
przedstawicielami ODIJChK 
 Wydarzenia 

 

Działalność Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, kwestia nadania Dziełu osobowości prawno-

kościelnej oraz planowany w tym roku Kongres Chrystusa Króla i podkreślenie jedności Dzieła z Kościołem 

katolickim były głównymi tematami spotkania abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Episkopatu z 

bp. Stanisławem Jamrozkiem, delegatem KEP ds. Ruchów, Grup, Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji 

Jezusa Chrystusa oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. 

Spotkanie miało miejsce w środę, 5 lutego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. 

Czytaj więcej… https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-

ogolnopolskiego-dziela-intronizacji-jezusa-chrystusa-krola/

 

Czytaj także - IV Rocznica

 

FOTO: 

http://dzielointronizacji.pl/odeszli-do-domu-ojca/#more-510
http://dzielointronizacji.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-ogijchk/
http://dzielointronizacji.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-ogijchk/
http://dzielointronizacji.pl/category/wydarzenia/
https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-dziela-intronizacji-jezusa-chrystusa-krola/
https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-dziela-intronizacji-jezusa-chrystusa-krola/
https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-dziela-intronizacji-jezusa-chrystusa-krola/
http://parafia.rabka.swmm.eu/iv_rocznica.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/iv_rocznica.php


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    



   

 

 

 

 

 

 

 

Krystian Kratiuk: Pięć lat temu Polska uznała 
Chrystusa za Króla. Czy widać efekty? 
 



(Fotograf: Adam LachArchiwum: Forum)

 

Oto pośrodku świata pogrążonego w resztkach ułudy sypiącego się demokratyzmu, 
polski naród uznaje Chrystusa za Króla. Oto pośrodku świata multikulturalizmu i 

multireligijności (o której panujący już przecież w 2016 roku papież wypowiada się 
jako o „chcianej przez Pana Boga”), powstaje naród, biskupi a nawet prezydent, 

uznający wyjątkowość i jedyność swego Króla i Pana – Jezusa Chrystusa. Wyznający 
mu, że nikt inny, ale On, panować ma w naszym państwie, w urzędach, w środkach 

komunikacji, w szkołach i uczelniach, oraz parafiach i rodzinach. Według dzisiejszego 
zgłupiałego świata jest to akt iście ksenofobiczny. A jednak się dokonał... Polacy 

przysięgają Najwyższemu bronić Jego świętej czci, głosić Jego królewską chwałę, 
budować Jego królestwo i bronić go w naszym narodzie, oraz strzec praw Jego 

Kościoła, tak znienawidzonego przez świat. 

To nie sen!  

To wydarzyło się naprawdę. W akcie tym naprawdę wziął udział cały Episkopat. W 

wydarzeniu tym naprawdę wziął udział Prezydent Rzeczpospolitej oraz niektórzy 
członkowie ówczesnego rządu. W wydarzeniu tym naprawdę wzięły udział dziesiątki 

tysięcy ludzi w Łagiewnikach. Z ufnością zawierzyliśmy wtedy Miłosierdziu 
Chrystusowemu „wszystko, co Polskę stanowi”. Wszystko to nie wydarzyło się sto lat 

temu, to nie są słowa sprzed dwustu czy trzystu lat, o których lubimy myśleć, że 
stanowiły lata wielkiej polskiej pobożności i odwagi katolików w wyznawaniu swej 

wiary. To słowa sprzed zaledwie 5 lat, minęło od nich zaledwie nieco ponad 1800 dni. 

Czy zastanawiamy się czasem, jak to w ogóle możliwe? Przypomnę tylko, że w tym 

czasie na świecie dawno już triumfowała homo-propaganda, dzieci w łonach matek 
zabijano w każdym miejscu na ziemi, wolność kurczyła się z dnia na dzień, rozpadały 

się rodziny, czystość była wyśmiewana we wszystkich najważniejszych środkach 
masowego przekazu, religia była zwalczana, a akty islamskiej agresji w niegdyś 

katolickich krajach Europy nasilały się po masowych migracjach organizowanych 
przez samych Europejczyków pod hasłem „herzlich willkommen”. W każdej z tych 

spraw niewiele się od tego czasu zmieniło. 

Tak wielu świeckich katolików organizowało się, często kosztem drwin rodzin czy 

znajomych a nawet niektórych kapłanów, w ruchy intronizacyjne, domagając się od 
swych biskupów tego, czego Chrystus domagał się od Rozalii Celakównej. Gdyby nie 

aktywność tych ludzi, często anonimowych, gdyby nie ich wytrwałość i nieustanna 
modlitwa, gdyby nie ich wyśmiewana „staroświecka pobożność”, do tego aktu nigdy 

by nie doszło! Warto o tym pamiętać, również wtedy, gdy część z nich do dziś wydaje 
się niezadowolona z tego, że w akcie nie znalazło się samo słowo „intronizacja”. 

Doprawdy – akt wówczas dokonany stanowił akt o wyjątkowej doniosłości. 
Niemożliwej do zrealizowania nigdzie poza Polską – Królestwem Jezusa i Maryi. 

Zmieniliśmy los Polski?  

Czy jako polscy katolicy doceniamy doniosłość aktu 
uznania Chrystusa za naszego Króla i Pana, 
dokonanego przez polski Kościół i polskiego 
prezydenta pięć lat temu?                                               
https://pch24.pl/piec-lat-temu-polska-uznala-chrystusa-za-krola-czy-widac-efekty/ 
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Czy dostrzegamy dziś skutki tamtego doniosłego aktu? Oczywiście, że tak. 

Udowodniliśmy – światu i samym sobie – ponad wszelką wątpliwość, że stanowimy 
ostatni bastion chrześcijańskiej cywilizacji. Oto bowiem, gdy cały świat coraz mniej 

skrycie oddaje hołd diabłu, myśmy „wyrzekli się złego ducha i wszystkich jego 
spraw”. To wielka rzecz. Oto staliśmy się pierwszym dużym narodem na ziemi, który 

odwrócił - dzieciobójstwo. Cztery lata po łagiewnickich uroczystościach Polska niemal 
całkowicie zakazała aborcji, a przez rok obowiązywania tego prawa stała się w tej 

kwestii prawdziwą iskrą dla katolików i przywódców w innych częściach świata 
(choćby w Teksasie czy Wirginii). 

Oto pięć lat po roku 2016 na Zachodzie kościoły przestały pustoszeć gdyż… proces 
ten dobrnął do końca i opustoszały całkowicie. A w Polsce świątynie wciąż są 

nawiedzane co niedzielę, i to pomimo pandemicznych ograniczeń. Ludzie wciąż 
ustawiają się do długich kolejek do spowiedzi, mimo rażących nas folii przyklejonych 

do konfesjonału i wszechobecnych w świątyniach płynów do dezynfekcji. 

Oto gdy na świecie ludzkie zwłoki coraz częściej traktuje się jak nawóz, ludzie starsi 
umierają w samotności a lekarze dobijają ich w imię fałszywego miłosierdzia – w 

Polsce wciąż opiekujemy się starszymi i schorowanymi, zmarłych chowamy z czcią i 
pietyzmem, a za zmarłych modlimy się podczas niespotykanych gdziekolwiek indziej 

pełnych tradycji i pobożności pierwszych dni listopada. 

Za kilka tygodni ekrany naszych telewizorów, towarzyszące nam podczas świąteczno-

noworocznej przerwy w szkole i pracy, ukażą nam piosenkarzy śpiewających 
najpiękniejsze polskie kolędy – i stanie się to zarówno w telewizji publicznej, jak i w 

prywatnych, na co dzień odległych od Kościoła i wiary. Wszystko dlatego, że Polacy 
wciąż tego chcą i potrzebują. Ba! Domagają się tego – inaczej niż sąsiednie narody, 

których liczni przedstawiciele uznaliby emisję takiego koncertu w telewizji publicznej 
za nieomal faszystowskie „złamanie zasady laickości”. 

To wszystko w Polsce wciąż trwa – doceńmy to. Z tą świadomością wejdźmy w 
Adwent A.D.2021, i świadomie oczekujmy przyjścia Pana, o którym wiemy, że 

„trzeba ażeby Królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy”. 

Pamiętajmy o tym szczególnie teraz, gdy wschodnie granice naszego kraju, znów, jak 
wiele razy w historii, są zagrożone, a chronią ich – z poświęceniem życia i zdrowia – 

synowie polskiego narodu. Narodu, który uznał Chrystusa za Króla i Pana. 

Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Polska!
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fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
W homilii ks. prof. Marek Chmielewski zauważył, że słowa „Króluj nam Chryste” są zaproszeniem Chrystusa 
Króla do swojego życia; otwarcie swego serca, wejście z Nim w najintymniejszą wieź miłości, która staje się 
najwyższym prawem, prawdą i życiem. Tego właśnie domaga się i oczekuje Chrystus Pan, o czym dobitnie 
świadczy Ewangelia – właściwe i fundamentalne objawienie prawdy o Nim jako Królu i Jego królowaniu. 
Prywatne objawienia służebnicy Bożej Rozalii Celak, wyrażone językiem właściwym dla Jej duchowości i 
religijnego tła epoki, w której żyła, tę odwieczną prawdę nam jedynie przypomniały i oświetliły w 
kontekście naszych czasów pełnych niepokoju i zamętu. Odczytujemy je z pokorą przede wszystkim jako 
zachętę oraz przynaglenie do tego, aby centralną dla Ewangelii i wiary chrześcijańskiej prawdę podjąć na 
nowo, z nowym zapałem, przejąć się nią i stosować w życiu, w każdym jego wymiarze: osobistym, 
rodzinnym, towarzyskim, parafialnym, ekonomiczno-gospodarczym, jak również społeczno-politycznym . 
Kiedy wołamy: „Króluj nam, Chryste!”, to dajemy świadectwo żywej wiary, która przechodzi od słów do 
czynów, od deklaracji i proklamacji uroczystych aktów, do stosowania i wprowadzania w codzienności, w 
każdej chwili życia tego, do czego zobowiązaliśmy się przez chrzest święty, i co jest oznaką dzieci Bożych. 

 

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/5-rocznica-proklamacji-jubileuszowego-aktu-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/


 fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia                

Taką właśnie wolę osobistego poddania się pod królewską władzę naszego Zbawiciela wyraża Jubileuszowy 
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, proklamowany tu 5 lat temu. Czasem – na zasadzie pewnego 
skrótu myślowego, jednak obarczonego błędnym uproszczeń – nazywa się go aktem intronizacyjnym. To 
akt przyjęcia, nie intronizacji!  To nie my ustanawiamy Chrystusa Królem. On z królewskiego rodu Dawida, 
jako Słowo Wcielone, Bóg i Człowiek zarazem jest Królem i Panem Wszechświata. W pismach służebnicy 
Bożej Rozalii Celak Pan Jezus domagał się przede wszystkim takiej właśnie intronizacji w sercach Polaków, 
aby mógł panować w polskim narodzie. Zewnętrznym zaś wyrazem tego aktu głębokiego nawrócenia 
każdego z nas synów tej ziemi mają być wg jej prywatnych objawień pomniki, jako świadectwo dla 
potomnych. Jednak wpierw nawrócenie, przemiana serca każdego Polaka, całego społeczeństwa w 
wymiarze lokalnym i ogólnonarodowym, a potem pomniki. Materialne znaki mają być wyrazem wiary i 
realnego uznania władzy Chrystusa, przyjęcia Go oraz poddania się Jemu. Same monumenty nas nie 
nawrócą. Byłaby to droga na skróty jak pokazuje życie: zawsze najdłuższa i bardzo niebezpieczna! 
Przemianę świata należy bowiem zacząć od siebie. Po 5 latach, jakie mijają od tamtego epokowego 
wydarzenia, coraz bardziej odkrywamy jego głęboki sens. W obliczu tylu zagrożeń moralno-duchowych i 
cywilizacyjnych różnych hybrydowych bitew oraz wojen, jakie toczą się nie tylko na wschodniej granicy czy 
na ulicach, ale także w zaciszu gabinetów różnych strategów nowego światowego porządku i nam coraz 
bardziej cisną się na usta słowa Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy?”. Coraz bardziej wymowne staje się 
zawołanie: „Króluj nam, Chryste!”. W ostatnich latach w Kościele w Polsce pojawiło się wiele różnych 
inicjatyw związanych z Chrystusem Królem i sprawą Jego królestwa. Wiele z nich jest godnych podziwu, 
choć nie brak i takich, które mijają się z prawdą Ewangelii i brak im posłuszeństwa Kościołowi. On zaś z woli 
Chrystusa powołany został właśnie dla szerzenia Jego królestwa, a odpowiedzialność za tę misję złożył na 
barki pasterzy: papieża, biskupów i kapłanów. Nie można budować królestwa Chrystusowego poza 
Kościołem, obok Kościoła – jakąś „kapliczkę” prywatnej pobożności. Z całą mocą trzeba, aby Polacy 
odważyli się wreszcie podążać tą drogą budowania królestwa Bożego, wytyczoną Jubileuszowym Aktem 
przed 5 laty. Jednak potrzeba jedności, bo jak powiedział Chrystus Pan, królestwo wewnętrznie skłócone 
nie ostoi się. Nie można dłużej wyczekiwać na jakąś „lepszą”, „pełniejszą” intronizację, bo tą właściwą, 
wynikającą z Ewangelii, jest „przyjęcie” Chrystusa do swego serca.  

 
 

 

  

 

Czy doceniamy doniosłość aktu uznania Chrystusa za naszego Króla i Pana, dokonanego przez 
polski Kościół i polskiego prezydenta - https://pch24.pl/piec-lat-temu-polska-uznala-
chrystusa-za-krola-czy-widac-efekty/                                                                 
Czytaj też - Chrystus Król  
 
(Fotograf: Adam LachArchiwum: Forum) 
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