
UROCZYSTY 

AKT INTRONIZACJI 

PANA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI 

 

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ojca i Syna i Ducha Świętego, biorąc na 

świadków całe Niebo wraz z Najświętszą Maryją Panną zawsze Dziewicą – Królową 

Nieba i ziemi oraz Królową Polskiej Korony, Świętego Michała Archanioła, Anioła 

Stróża Polski, Świętych naszych Patronów: Wojciecha oraz Stanisława ze Szczepanowa 

– biskupów i męczenników, Andrzeja Boboli, Stanisława Kostki, Jadwigi 

Andegaweńskiej, wszystkich Aniołów i Świętych, a także obecnych tu biskupów, 

przedstawicieli Narodu i wszystkich stanów, 

 

świadomi odpowiedzialności za losy Ojczyzny i Narodu, My obecni tu w tym świętym 

miejscu: 

 

I. dziękujemy Tobie, Panie Boże, Najświętszej Maryi Pannie i całemu Niebu za 

wszelkie łaski i opiekę, jakich doznawaliśmy, doznajemy i doznawać będziemy my i 

przyszłe pokolenia – aż do skończenia świata, 

II. przepraszamy za wszelkie grzechy i wady – narodowe i osobiste – błagając o 

usunięcie i oddalenie od nas ich konsekwencji oraz ich skutków, 

III. uroczyście ogłaszamy Ciebie, Panie Jezu Chryste – Prawdziwego Boga i 

Prawdziwego Człowieka, Jednorodzonego Syna Boga Żywego, Naszego Pana, 

Zbawiciela i Odkupiciela – Jedynym prawowitym Królem Polski i Polskiego 

Narodu, oddając się Twojemu Boskiemu Sercu w niewolę miłości, a pod Twoje 

Święte panowanie oddając naszą Ojczyznę, wszystkich jej obywateli i każdego z 

osobna. Poddajemy się całkowicie Twojej świętej woli i przyrzekamy: 

1) organizować życie doczesne Narodu w oparciu o porządek miłości, miłosierdzia, 

sprawiedliwości i podporządkować prawo stanowione przez państwo Twojemu 

Boskiemu Prawu zapisanemu w Ewangelii, Dekalogu i Przykazaniu Miłości, 

2) strzec prawowitej i jedynej prawdziwej wiary naszych Ojców, to jest rzymskiej 

wiary katolickiej, w niej rodzić się, żyć, wychowywać dzieci i młodzież, i w niej 

umierać, 

3) pozostawać w nierozerwalnej jedności Państwa ze Świętym Kościołem 

Katolickim oraz z Twoim ziemskim prawowitym Namiestnikiem, 

4) chronić życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, szanując je jako Twój 

dar, nie ingerując w jego naturalny, stworzony przez Ciebie, Panie, stan i 

porządek, jaki zapisany jest w ludzkich genach, 

5) bronić Naszej Ojczyzny jako zadatku Ojczyzny w Niebie i bronić każdego jej 

obywatela jako skarbu Tobie na życie wieczne przeznaczonego, 

6) bronić i chronić rodziny, dbając o ich rozwój i nierozerwalność sakramentu 

małżeństwa, 

7) czcić Ciebie, Panie Jezu jako Naszego Pana i Króla Polski ustanawiając Twoje 

uroczyste Święto Chrystusa Króla Polski. 

 

Wszystkie te zobowiązania przyjmujemy i ogłaszamy, iż odtąd obowiązują one w 

Polsce po wsze czasy, są niezmienne i niewzruszalne aż do skończenia świata. 

 

Tak nam dopomóż, Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny: Ojcze, Synu i Duchu Święty, 

Najświętsza Maryjo Panno zawsze Dziewico – Królowo Nieba i ziemi oraz Królowo 

Polskiej Korony, Święty Michale Archaniele, Aniele Stróżu Polski, Święci nasi 



Patronowie: Wojciechu oraz Stanisławie ze Szczepanowa – biskupi i męczennicy, 

Andrzeju Bobolo, Stanisławie Kostko, Jadwigo Andegaweńska, wszyscy Aniołowie i 

Święci. Amen. 


