Triduum przed Uroczystością
Chrystusa Króla
oraz
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana

Broszura jest pomocą duszpasterską,
nieprzeznaczoną na sprzedaż.

Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla
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.
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DZIEŃ I
17 XI 2016
CHRYSTUS KRÓLEM NASZYCH SERC I NASZEGO ŻYCIA
Pierwszy dzień Triduum wprowadza nas w tajemnicę królowania
Pana Jezusa w naszym sercu, w naszym życiu. Ma się on stać
świadomym zaproszeniem i uznaniem Pana Jezusa jako naszego
Zbawiciela i Pana.

Formularz Mszy świętej:
6 NIEDZIELA ZWYKŁA, MSZAŁ RZYMSKI 247
Czytania z dnia: Ap 5, 1-10; Ps 95; Łk 19, 41-44
Pieśń na wejście: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza

WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ:
W pierwszy dzień Triduum przed Uroczystością
Chrystusa Króla, zgromadzeni na sprawowaniu Najświętszej
Ofiary, chcemy zaprosić Pana Jezusa, aby królował w naszych
sercach, w naszym życiu. Uświadamiamy sobie, że konieczne
jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu naszego
życia. Pragniemy, aby Chrystus królował w naszych domach,
parafiach, rodzinach, a dzisiaj przede wszystkim modlimy się,
aby mógł zakrólować w nas, aby to poprzez nas odmieniło się
oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Trzeba nam uznać
i przyjąć królowanie Pana Jezusa, poddać się Jego władzy,
która oznacza moc obdarowywania nowym życiem,
z perspektywą życia na wieki.
Niech, zatem nasze uczestnictwo w tej Eucharystii,
słuchanie Bożego Słowa i przyjęcie Komunii Świętej, będzie
świadomym zaproszeniem Pana Jezusa do naszego życia.
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KOLEKTA:
Boże, Ty chcesz przebywać w sercach
prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej
łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, + który z Toba żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
Pieśń na przygotowanie darów: Wszystko Tobie oddać
pragnę

MODLITWA NAD DARAMI:
Miłosierny Boże, niech ta Oﬁara oczyści nas
i odnowi, *i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym
Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Pieśń na komunię: Ach do Ciebie Jezu Drogi
Pieśń na uwielbienie: Upadnij na kolana

MODLITWA PO KOMUNII:
Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy
Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego
Chleba, * który daje prawdziwe życie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
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MODLITWA WIERNYCH:
Zanieśmy nasze modlitwy do Boga i prośmy
o potrzebne łaski do budowania Królestwa Chrystusa
na ziemi.
1. Módlmy się, aby wszyscy ludzie w Kościele świętym
mogli rozpoznać Królestwo Chrystusa i owczarnię
zbawionych.
R. Utwierdzaj, Panie, w sercach Twe Królestwo.
2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby trwając
w wierności Bogu i Ewangelii, wiodła wszystkich
ludzi ku prawdziwej szczęśliwości.
3. Módlmy się, aby spragnieni prawdy i miłości znaleźli
ją w sercach ludzi, którzy na ziemi budują Królestwo
Chrystusa.
4. Módlmy się, aby ubodzy i pokrzywdzeni otrzymali
potrzebne środki do życia godnego ludzi.
5. Módlmy się, aby zmarli otrzymali w posiadanie
wieczne Królestwo przygotowane dla nas od
założenia świata.
6. Módlmy się za nas samych, Chrystus był Królem
naszych serc i naszego życia.
Boże Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj nasze pokorne
modlitwy i spraw, aby wszyscy, za których się modlimy
doświadczyli Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
Pieśń na rozesłanie: Bóg nad swym ludem zmiłował się
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
Szczególną drogą do uznania królowania Pana Jezusa w naszym
życiu jest umiłowanie Jego Najświętszego Serca.

1. Pieśń: O Zbawcza Hostio
2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3. Modlitwa
Panie Jezu, Ty jesteś moim Życiem. Jesteś mym życiem
dzięki łasce uświęcającej, dzięki Twej nauce. Ty jesteś Życiem
dzięki sakramentom świętym. Oto Chleb Żywy, który
przychodzi z nieba. Jesteś moim życiem dzięki Twemu
Najświętszemu Sercu. Jest ono źródłem życia dla każdej
poszczególnej duszy, jak również uzdrowieniem dla całej
ludzkości. Z całego serca wierzę w Twoje Słowo. Głęboko
pragnę Eucharystii, Żywego Chleba, który zstąpił z nieba.
Szeroko otwieram swe serce na życiodajne źródła łaski
wytryskujące z Twojego Serca. Zgadzam się ze wszystkimi
Twoimi zamiarami. Niech Twoje Boskie Serce zapanuje nad
wszystkimi dziećmi Kościoła, nad całą ludzkością, a nade
wszystko niech króluje we mnie.
(Na podstawie modlitwy Benedykta XV, papieża)
4. Litania do Serca Pana Jezusa
5. Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla (strona 3)
6. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem
7. Modlitwa i błogosławieństwo
8. Pieśń: Twemu sercu cześć składamy
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DZIEŃ II
18 XI 2016
CHRYSTUS KRÓLEM NASZYCH RODZIN
Drugi dzień Triduum jest zaproszeniem Chrystusa Króla do naszych
rodzin.

Formularz Mszy świętej:
5 NIEDZIELA ZWYKŁA, MSZAŁ RZYMSKI 246
Czytania z dnia: Ap 10, 8-11; Ps 119; Łk 19, 45-48
Pieśń na wejście: Pójdź do Jezusa

WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ:
Pan Jezus pragnie być na naszej drodze światłem
i życiem. On czyni nasze życie osobiste, małżeńskie i rodzinne
szczęśliwym. Chce przemieniać i uświęcać życie naszych
rodzin. Czeka jedynie na naszą decyzję i zaproszenie. Kto
słucha Jego słów zapisanych w Ewangelii i wypełnia je, ten
rzeczywiście należy do Jego królestwa, jest Jego rodziną.
Poprzez naszą modlitwę, udział w Eucharystii, przyjęcie
Komunii św. zaprośmy dzisiaj Chrystusa do naszych rodzin.

KOLEKTA:
Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie
swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ
całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej,
otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
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Pieśń na przygotowanie darów: Jeden Chleb

MODLITWA NAD DARAMI:
Panie, nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino,
aby podtrzymywały nasze życie doczesne, spraw,
niech one staną się dla nas Sakramentem dającym
życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Pieśń na komunię: O Panie Ty nam dajesz
Pieśń na uwielbienie: Chwalcie o dziatki lub Chwała moc
i dziękczynienie

MODLITWA PO KOMUNII:
Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden
Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha,
prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie,
abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością
przyczyniali się do zbawienia świata. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
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MODLITWA WIERNYCH:
Jezusowi Chrystusowi, Królowi naszych rodzin,
przedstawmy nasze prośby i modlitwy.
1. Za Kościół, rodzinę Bożą, aby objawiał całemu światu
Królestwo Boże. Ciebie prosimy…
2. Za wszystkie rodziny w Polsce, aby Bóg zachował
je w wierności, miłości i wzajemnym szacunku. Ciebie
prosimy…
3. Za rodziny przeżywające trudności, aby w rodzinie
Kościoła odnalazły utracone wartości. Ciebie prosimy…
4. Za zmarłych z naszych rodzin, aby w Bogu miłosiernym
odnaleźli pełnię życia. Ciebie prosimy…
5. Za nas samych, abyśmy przez pokorę, cichość,
cierpliwość i miłosierdzie byli źródłem pokoju
w rodzinach, Kościele i Ojczyźnie. Ciebie prosimy…

Ojcze ludzkiej rodziny, przyjdź z pomocą Twym
dzieciom i spełnij nasze prośby, które do Ciebie
z ufnością zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Pieśń na rozesłanie: O Chryste Królu władco świata
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
Kolejnym krokiem do uznania królowania Pana Jezusa w naszym
życiu jest umiłowanie Jego Najświętszego Serca i zawierzenie Mu
naszych rodzin.

1. Pieśń: O Zbawcza Hostio
2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3. Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, spraw aby
nasza rodzina była Wieczernikiem miłości i modlitwy, gdzie
wzajemna miłość wyraża się w umiejętności pomocy drugim,
poświęcenia się dla siebie z tą samą ofiarnością i z tą samą
miłością, z którą poświęciłeś się dla Kościoła i dla naszych
dusz. Ochraniaj naszą rodzinę w niebezpieczeństwach,
pomagaj w przeciwnościach, pocieszaj w uciskach, udzielaj jej
tego co niezbędne w jej potrzebach materialnych i duchowych.
Twoje błogosławieństwo i Twoja miłość niech spoczną na niej
na zawsze. Amen.
4. Litania do Serca Pana Jezusa
5. Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla (strona 3)
6. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem
7. Modlitwa i błogosławieństwo
8. Pieśń: Najświętsze Serce Boże – 3x
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DZIEŃ III
19 XI 2016
CHRYSTUS KRÓLEM NASZEJ OJCZYZNY
Ostatni dzień Triduum ma nam uświadomić, że nie wystarczy
obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze.
Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego
władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z
perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie
tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się
Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu
swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi
miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił
pasterzami. Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek
formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi,
oddanie mu swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i
parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła.

Formularz Mszy świętej:
MSZA ZA OJCZYZNĘ, MSZAŁ RZYMSKI 145”
Czytania z dnia: Ap 11, 4-12; Ps 144; Łk 20, 27-40
Pieśń na wejście: Chrystus Wodzem + psalm Boga Naszego

WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ:
Królestwo Pana Jezusa już się realizuje. Chrystus Król
każdemu daje możliwość udziału w nim. To od nas zależy,
na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie
rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak
Jezus, służąc Bogu i ludziom. Życie prawdziwie
chrześcijańskie sprawia, że nasze rodziny są miejscem,
w którym to Królestwo się rozwija. Życie według Ewangelii
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sprawia, że nasza Ojczyzna staje się prawdziwym Królestwem
Jezusa Chrystusa.
Niech w czasie tej Eucharystii szczególnie towarzyszy
nam intencja modlitwy za naszą Ojczyznę, aby poprzez dobre
życie naszych rodaków realizowało się w niej Królestwo Boże.

KOLEKTA:
Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij
łaskawie prośby, które zanosimy za naszą
Ojczyznę, niech dzięki mądrości rządzących
i uczciwości
obywateli
panuje
zgoda
i sprawiedliwość,
abyśmy
żyli
w
pokoju
i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Pieśń na przygotowanie darów: Cóż Ci Jezu damy

MODLITWA NAD DARAMI (XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA):
Wszechmogący Boże, przyjmij święte dary,
które poleciłeś składać na swoją chwałę, i spraw,
abyśmy posłuszni Twoim przykazaniom stali
się również miłą Tobie ofiarą. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Pieśń na komunię: Panie dobry jak chleb
Pieśń na uwielbienie: Jezusowi cześć i chwała
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MODLITWA PO KOMUNII (XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA):
Prosimy
Cię,
wszechmogący
Boże,
nie dopuść, abyśmy się odłączyli od Ciebie, skoro
pozwalasz nam radować się w boskich Darach.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
MODLITWA WIERNYCH:
Do Boga, naszego Ojca przez wstawiennictwo Maryi,
Królowej Polski oraz świętych patronów naszej Ojczyzny
zanieśmy wspólne prośby:
1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby nie ustawał
w głoszeniu całemu światu nieskończonego miłosierdzia Boga do
każdego człowieka. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby poprzez wierność nauce
Chrystusa, stała się jedną rodziną pełną miłości i wzajemnego
zrozumienia.
3. Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby Pani Jasnogórska,
kierowała ich serca i umysły ku umiłowaniu sprawiedliwości,
wolności i pokoju.
4. Módlmy się za Polaków żyjących na obczyźnie, aby
za wstawiennictwem swoich świętych patronów dochowali
wierności wartościom, jakimi są Bóg, Honor, Ojczyzna.
5. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny, aby radowali się
życiem w tej Ojczyźnie, w której nie ma już cierpienia i śmierci
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy postawą i słowem ukazywali
Chrystusa, który wszystkich pragnie pociągnąć ku Swemu
Królestwu.

Boże Wszechmogący, usłysz głos modlącego się
Kościoła i obdarz go darem pełnej wolności i pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Pieśń na rozesłanie: Nie rzucim Chryste
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
Nie trzeba Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg
Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i
przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc
obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki.

1. Pieśń: O Zbawcza Hostio
2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3. Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów, * z ręki i karności Twojej racz
nas nie wypuszczać, * a za przyczyną Najświętszej Panny,
Królowej naszej, * błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie
zawsze wierna, * chwałę przynosiła Imieniowi Twemu *
a syny swe wiodła ku szczęśliwości. * Wszechmogący wieczny
Boże, * spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom *
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, * byśmy jej i ludowi
Twemu, * swoich pożytków zapomniawszy, * mogli służyć
uczciwie. * Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, * rządy
kraju naszego sprawujące, * by wedle woli Twojej ludem sobie
powierzonym * mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. *
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
4. Litania do Serca Pana Jezusa
5. Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla (strona 3)
6. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem
7. Modlitwa i błogosławieństwo
8. Pieśń: Kochajmy Pana
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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
20 XI 2016
Formularz Mszy świętej i Liturgii Godzin:
OFICJUM UROCZYSTOŚCI
MSZA WŁASNA, CHWAŁA, WIERZĘ,
PREFACJA O CHRYSTUSIE KRÓLU NR 49
Czytania: 2 Sm 5,1-3; Ps 122; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA
1. Pieśń: O Zbawcza Hostio
2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3. Akt oddania
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz
Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu
Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto
my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami
duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać
się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą
Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania
nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte
i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła
przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie
nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie
i w świecie.
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Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały,
z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
 W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
 W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam
Chryste!
 W naszych urzędach, miejscach pracy, służby
i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam
Chryste!








Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym
Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych
dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza
za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem
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Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy
społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy
się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie
osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
 Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą
królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych
sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin
i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
 Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go
w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła
i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia,
Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo
Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty
władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa
zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu
Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych
członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego
i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie
narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami
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naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie
swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany
im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu
panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić
serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań
płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje
naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze
postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej
Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny
wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj
w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę
i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju.
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście
uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem
5. Modlitwa i błogosławieństwo
6. Pieśń: Idziesz przez wieki
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