
Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi 

 

 

   

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp 

Twego ołtarza.  

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.  

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby 

jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od 

Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu 

Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o 

Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom 

marnotrawnym, którzy Cię opuścili.  

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.  

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; 

przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna 

owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel 

wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do 

końca, jeden brzmiał głos: 

 Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała 

na wieki. Amen. 



 

 

1. W ostatnich godzinach życia Chrystus powiedział: " Tak, jestem królem. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 

prawdy, słucha mojego głosu" (J 18, 37). Za kilka godzin umierał na krzyżu jak przestępca, a 

nad głową miał "winę" wypisaną w trzech językach: "To jest król...". Ci, co stali pod krzyżem 

wyśmiewali się z tego tytułu. Tymczasem całe życie Jezusa od kołyski, stajenki aż po śmierć 

znaczone było tajemnicą godności królewskiej. Narodził się w Betlejem. Przybyli do Niego 

uczeni mędrcy, chodzący w glorii królów. Jako królowi, złożyli Mu dary. A kiedy schodził ze 

świata, też miał koronę na głowie, ale ta była koroną boleści, udręczenia, męki. Nawet ostatni 

fizyczny ślad przybity do krzyża - zawiera tę tajemnicę wyrażoną w słowach zapisanych na 

polecenie Piłata: "Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski".  

 

2. Korona jest symbolem władzy. Niekoniecznie kojarzy się dobrze. Często 

przypieczętowywała ona niejedną niegodziwość, masakrę niewinnych i krzywdę wielu. 

Królem czterech stron świata kazał się nazywać w XXIII w. przed Chrystusem władca 

Akkadu - Sargon I. Faraonów egipskich mianowano królami Południa i Północy i synami 

bogów. Władcy starożytnej Asyrii, a później Persji nosili tytuły króla królów. Pamiętamy też 

długie tytuły nowożytnych cesarzy i królów. Kiedy spojrzeć na nie z odległości wieków, 

wszystkie wydają się małe, śmieszne i puste. Chrystus przyszedł oczyścić koronę, by nadać 

jej pełnię. Pokazał, że królować, znaczy służyć, być oddanym, szukającym, kochającym. 

Zupełnie jak pasterz idący na czele stada...  

 

3. Najczęściej tak jest, że władcy pamiętają o obowiązku służby, który wynika z posiadanej 

władzy i noszonej korony. Później widzą w ludzie powód swojej udręki i kłopotów. Skąd my 

to znamy? Dobrze więc, że przy końcu roku kościelnego ukazuje się nam przykład Chrystusa 

Króla, o którym Prefacja mszalna mówi, że Jego królestwo jest królestwem "prawdy i życia, 

świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości i pokoju". Kościół przypomina godność 

Chrystusa i powinność służenia każdemu. Po to, by przezwyciężać w sobie przejawy pychy. 

By oderwać się od swojego "królestwa" i dostrzec jeszcze inne wartości, które wypływają z 

wiary. A każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, to znaczy do życia 

Błogosławieństwami.  

 

4. "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!" - słowa tej pieśni 

śpiewa się w XXXIV Niedzielę w ciągu roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata. Znak, że kończy się rok kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość 

tę ustanowił papież Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obchód na 

niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu liturgicznym 

uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby 

podkreślić prawdę, iż Chrystus na końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i 

powszechne królestwo. Ideę królewskiej godności Chrystusa można odnaleźć już w starych 

obchodach liturgicznych, jak Epifania czy Niedziela Palmowa. 

 

 

 



 

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która w tym roku przypada 21 listopada, Kościół czci 

Chrystusa Króla Wszechświata. Sensem tego święta jest uznanie panowania i władzy 

Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności.  

Święto Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w 1925 roku. Miało ono służyć odnowie 

wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża - narażona jest na 

wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich. W 1969 roku papież Paweł VI podniósł 

święto do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele. 

Od samego początku Święto Chrystusa Króla było uroczyście obchodzone w Polsce. W 1927 

r. powstał w Poznaniu komitet budowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, który miał 

być także monumentem wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Pomnik uroczyście 

odsłonięto 30 października 1932, w święto Chrystusa Króla. W uroczystościach wzięli udział 

liczni poznaniacy pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda. Monument zburzyli jednak 

Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r. Obecnie, od kilku lat trwają starania o 

odbudowę tego pomnika i postawienie go ponownie w godnym miejscu stolicy Wielkopolski. 

Kwestia intronizacji Chrystusa Króla 

Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2013 r. specjalny Zespół ds. Ruchów 

Intronizacyjnych pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Podczas spotkania 

Zespołu 10 czerwca 2014 roku zrodziła się myśl o przygotowaniu aktu uznania Chrystusa 

Królem w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku. Tak też się stało 

19 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 

Biskupi wyjaśniali, że zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania 

Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich 

jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. 

Warto dodać, że idea intronizacji, czyli przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, jest 

rozwinięciem aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wynikającego z 

objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial św. Małgorzaty Marii Alacoque. Kobieta była 

mistyczką, której Jezus w wielu objawieniach przedstawiał swe Serce, kochające ludzi i 

spragnione ich miłości. 

 

 


