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Pieśń „O mój Jezu w Hostii skryty”, wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 

Przeżywamy dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, którą ustanowił dla całego Kościoła 

papież Pius XI w 1925 roku. W tym dniu chcemy przywołać słowa św. Jana Pawła II, który  

w Liście apostolskim Novo millennio ineunte napisał: „W swojej tajemnicy Boskiej i ludzkiej 

Chrystus stanowi fundament i centrum historii, jest jej sensem i ostatecznym celem (...). Jego 

Wcielenie uwieńczone tajemnicą paschalną i darem Ducha Świętego, jest pulsującym sercem czasu, 

jest tajemniczą godziną, w której Królestwo Boże przybliżyło się, a nawet więcej - zapuściło 

korzenie w naszej historii niczym ziarno zasiane po to, aby stało się wielkim drzewem (...). Pan Bóg 

oczekuje od nas konkretnej współpracy z Jego łaską, a zatem wzywa nas, byśmy w służbie Jego 

Królestwu wykorzystywali wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolności działania. Należy 

zwłaszcza coraz lepiej odkrywać znaczenie powołania właściwego świeckim, którzy jako tacy są 

wezwani, aby ‘szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli 

Bożej’”. 

Prośmy w Litanii do Chrystusa Króla, aby Zmartwychwstały Pan stał się Królem naszej 

codzienności, a nie tylko odświętnych momentów naszego życia. Prośmy, byśmy potrafili 

ukazywać naszym życiem, że Chrystus – wczoraj, dziś i na wieki – ten sam: Król królów i Pan 

panów. 

 

Litania do Chrystusa Króla 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
 

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość ze Światłości, przyjdź królestwo Twoje. 

Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego, 

Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są, 

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony, 

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony, 

Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, 

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli, 

Chryste Królu, Prawodawco najwyższy, 

Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości, 

Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze, 

 

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami. 

Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny, 

Chryste, Królu rozumu, 

Chryste, Królu woli, 

Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany, 

Chryste, Królu pokory przez urąganie szkarłatem odziany, 



Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic, 

Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne, 

Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata, 

Chryste Królu, przez królewski dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą, 

 

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami. 

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności sakramentu, 

Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej, 

Chryste Królu, Przyjacielu dzieci, 

Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom, 

Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś naszą pracę, 

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Nain, córkę Jaira  

i przyjaciela swego Łazarza, 

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście, 

Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa, 

 

Chryste, Królu królów i Panie nad panami, panuj nad narodami. 

Chryste, Królu wieków nieśmiertelny, 

Chryste, Królu chwały wiecznej, 

Chryste Królu, Książę pokoju, 

Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania, 

Chryste Królu, którego królestwu nie będzie końca, 

Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami, 

 

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były 

wierne, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi. 

Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”, 

Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego, 

Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś, 

Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś, 

Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, 

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale świętych Twoich, 

Chryste Królu, przez Twoją modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 

K.: Królestwo Jego rozszerzać się będzie. 

W.: A pokój trwać będzie bez końca. 
 

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Syna Twego, 

Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez 

grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą 

żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
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