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O intrOnizację jezusa chrystusa króla pOlski
w 1050. rOcznicę chrztu pOlski

a P E l   ruchu ObrOny rzeczypOspOlitej „samOrządna pOlska” dO władz 
duchOwnych i Świeckich Oraz wiernych kOŚciOła katOlickiegO w pOlsce

Najdostojniejsi Ojcowie Duchowni Narodu Polskiego z Episkopatem Polski na czele!
wielce szanowni przedstawiciele najwyższych władz rzeczypospolitej polskiej z prezydentem, 
premierem, marszałkami sejmu i senatu na czele!
Drodzy Rodacy!

DZIAŁANIA NADZWYCZAJNE 
POTRZEBą ChWIlI

Aktualny stan moralny naszego Narodu jest wysoce 
niepokojący. Większość Polaków utraciła wiarę. Szerzą 
się sekty i  satanizm. Jesteśmy świadkami rozpadu ro-
dziny, rozwiązłości, kultury przemocy i gwałtu.

Przeciwnicy Polski działający za parawanem unii 
Europejskiej nienawidzą chrześcijaństwa, ponieważ 
nienawidzą Chrystusa, który nakazuje zachowywanie 
przykazań. 

Naszym odwiecznym wrogom marzy się zakoń-
czenie dzieła niszczenia Polski przy zastosowaniu róż-
nych środków i metod, ostatnio w postaci tzw. rewo-
lucji genderowej – tj. bezbożnej i nieludzkiej ideologii 
wymierzonej w  męskość i  kobiecość, w  małżeństwo, 
w ojcostwo i macierzyństwo – która już jest wdrażana 
w przedszkolach i na uczelniach. Coraz częściej mają 
miejsca parady gejów i lesbijek. Czyni się wszystko, aby 
legalizować „małżeństwa” homoseksualne. 

Ksiądz profesor Jerzy Bajda mówił o sytuacji w kra-
ju: Smutny jest obraz Polski, gdzie nie rodzą się dzieci, 
gdzie nie buduje się domów, tylko banki, supermarkety, 
gdzie zaledwie 10% społeczeństwa oddaje Bogu chwałę 
w dzień święty, gdzie rośnie zastraszająco przestępczość, 
bandytyzm, złodziejstwo i korupcja na wszystkich szcze-
blach społecznych, gdzie rządząca partia myśli o  tym, 
w  jaki sposób łatwiej i  skuteczniej mordować nienaro-
dzone dzieci i jak zaprawiać młodzież od wczesnych lat 
do rozpusty i wszelkiego łajdactwa kryjącego się za pa-
rawanem europejskich praw człowieka. Nie! Tutaj Chry-

stus nie króluje, tu panuje szatan i zbiera obfi te żniwo. 
Ale to musi się skończyć, jeśli Polska ma istnieć.

Jakże alarmujące i wymowne są następujące dane, 
świadczące o skali kryzysu moralnego w Polsce:

  Mniej niż 30% katolików uczęszcza na niedziel-
ną Mszę św. do kościoła;

  Dokonuje się corocznie około 10 000 aborcji;
  Każdego roku około 30% małżeństw rozpada się 

z powodu rozwodów, natomiast na 1000 nowo za-
wartych małżeństw około 260 ulega rozpadowi.

Bronimy resztek naszej niepodległości. Kraj nasz, 
zrujnowany gospodarczo, opanowany jest przez różne-
go rodzaju grupy przestępcze a nawet mafi e, działające 
w partiach politycznych, parlamencie, bankach, gospo-
darce, handlu, prokuraturze, sądownictwie, admini-
stracji państwowej, służbie zdrowia, w różnych instytu-
cjach państwowych, prywatnych i innych. 

Władza koalicji PO-PSl czyni codziennie wiele 
szkód w Polsce! Wrogowie Polski gotowi są uczynić nasz 
Naród całkowicie zniewolonym, pozbawić go środków 
do życia i jakichkolwiek perspektyw na przyszłość.

Większość młodego pokolenia nie widzi dla siebie 
szans na normalne życie, założenie i utrzymanie rodzi-
ny w Polsce. ludzi głównie młodych i starszych ogarnia 
beznadzieja. W ostatnich latach około 3 mln młodych 
ludzi wyjechało z Polski za pracą. 

Rozwarstwienie społeczne jest ogromne. Duża 
część społeczeństwa to ludzie biedni i  bardzo biedni, 
często bezdomni i  głodujący. Coraz więcej dzieci jest 
niedożywionych. 
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Staczamy się jako Naród na dno moralne i uboże-
jemy. Taka sytuacja wymaga działań nadzwyczajnych!

Przeciwnicy Boga nie mają nic przeciwko temu (tak 
przynajmniej mówią), żeby ludzie sobie wierzyli i czcili 
Pana Boga prywatnie, w ukryciu serca, w cichym za-
kątku domu, z  dala od ludzkich oczu. Razi ich tylko 
to, że Kościół jest instytucją społecznie widzialną, że 
Ewangelia jest głoszona publicznie, że kult Boży od-
bywa się też publicznie. Nieprzyjaciele Boga uczynili 
wiele zabiegów, aby religię i Kościół usunąć z prze-
strzeni publicznej, która miała być zarezerwowana 
dla państwa pojętego jako twór całkowicie zlaicyzo-
wany, areligijny, a nawet ateistyczny. Konsekwentnie 
do tego celu zmierzały rewolucje, ożywione ideologią 
materialistyczną i  ateistyczną, laicystyczną i  pseudo
-humanistyczną, obalając monarchię i  niszcząc Ko-
ściół, zalewając ziemię potokami krwi i pokrywając ją 
stosami gruzów zburzonych świątyń i  klasztorów. Te 
rewolucje i masowe rozboje były z reguły organizowa-
ne przez masonerię, która prócz tego miała w  planie 
zburzyć cały dorobek cywilizacyjny chrześcijaństwa, 
zburzyć wiarę, moralność i kulturę wyrosłą na Ewan-
gelii. Papieże już od XVIII wieku ostrzegali świat przed 
zgubnym charakterem i działaniami tej organizacji.

Malachi Martin, autor obszernego dzieła pt. Klucze 
Królestwa (wydanego pierwotnie w 1990 r. w Nowym 
Yorku) ukazuje ideologiczną panoramę współczesnego 
świata, który zmierza ku tak zwanej „globalizacji” i jest 
zarazem dogłębnie przeżarty „strukturami grzechu”. 
Jedne z  tych struktur, zrodzone z  szatańskiej filozofii 
ateistycznego materializmu, drugie zrodzone w  cie-
niu „złotego cielca” obiecującego dobrobyt i panowa-
nie przez pieniądz, podają sobie ręce nad przepaścią 
ludzkiej nędzy, okrucieństwa i  zbrodni, które trudno 
opisać, a  zarazem rywalizują o  prymat w  dążeniu do 
zawładnięcia światem „zglobalizowanym”.

Główną przyczyną naszych niepowodzeń i  nie-
szczęść w życiu rodzinnym, społecznym, narodowym 
i państwowym po 1989 r. jest liberalizacja norm praw-
nych i moralnych, co w konsekwencji doprowadziło do 
demoralizacji wszystkich grup społecznych, także i du-
chowieństwa. Szerzący się liberalizm powoduje zagu-
bienie i rozbicie społeczeństwa, co jest przyczyną braku 
jedności nawet wśród katolików. 

Aby ratować nasz kraj, w tym czasie powstało wiele 
programów naprawczych dla Polski. Programy te opar-
te na przesłankach ludzkich, racjonalnych, nie dały 
i  nie dają pożądanych rezultatów. Przyczyną ich sła-
bości jest brak oparcia się o wspólną bazę dla wszyst-
kich Polaków, mocny fundament, na którym można 
budować pomyślną przyszłość naszego kraju. Takim 
mocnym fundamentem dla wszystkich Polaków jest 
odnowa moralna całego Narodu, która może się doko-

nać tylko przez całkowite i dobrowolne przyjęcie i pod-
porządkowanie się prawom Bożym.

Chrystus, jak nigdy dotąd od wieków, został zde-
tronizowany i to zarówno w wymiarze osobistym, jak 
i  zbiorowym. Dlatego też wszyscy ludzie wierzący są 
wezwani do opowiedzenia się po stronie Boga i  do 
podjęcia duchowej walki o  przywrócenie godności 
królewskiej Jezusowi Chrystusowi, należnej Zbawicie-
lowi świata od zarania dziejów. Ostateczne zwycięstwo 
w tej walce odniesie Bóg – Człowiek, Król królów i Pan 
całego świata, choć walka w świecie, a zwłaszcza w Pol-
sce będzie bardzo ciężka. Już dziś doświadczamy jej 
trudów i goryczy zmarnowanych szans.

Całemu Narodowi Polskiemu i Kościołowi katolic-
kiemu w Polsce potrzebna jest odnowa moralna doko-
nana w zjednoczeniu się Polaków wokół idei Introni-
zacji Jezusa Króla w Polsce, z Maryją Królową Polski, 
bo tylko wówczas jesteśmy w stanie pokonać wszelkich 
wrogów wewnętrznych i  zewnętrznych naszej Ojczy-
zny, obronić naszą polskość i  chrześcijańską tożsa-
mość, naszą kulturę i  nasze narodowe dziedzictwo. 
Nadarza się ku temu wspaniała okazja – 1050. rocz-
nica Chrztu Polski, epokowego wydarzenia, dzięki 
któremu Polska rozpoczęła swą nową historię jako 
liczący się kraj chrześcijański w Europie!

Cyniczny spryt i  siła przeciwnika, jego diabelska, 
tymczasowa skuteczność mogą przeważyć, jeżeli nie 
sięgniemy po środki nadzwyczajne walki ku zwycię-
stwu, jakie darowane są nam z wysoka dla narodowego 
nawrócenia się: modlitwę, w  tym Krucjatę Różańco-
wą, oraz poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa 
Chrystusa jako Króla Polski.

Duchowe budowanie IV RP trzeba oprzeć na solid-
nych fundamentach. Trzeba budować na skale a nie na 
piasku, jak uczy Ewangelia. Tą skałą jest dla nas ludzi 
wierzących sam Jezus Chrystus. Nasz nowy Dom Oj-
czysty – jakim ma być IV RP – powinien być Króle-
stwem Jezusa Chrystusa Króla Polski i Matki Bożej 
Królowej Polski. Tylko w  takim Królestwie można 
osiągnąć pełnię szczęścia, miłości i  sprawiedliwości 
między ludźmi, pokój i  dostatek. Budowanie IV RP 
oparte na przesłankach czysto ludzkich, choćby naj-
wspanialszych, bez odniesienia do Boga, to budowanie 
przyszłości Polski „na piasku”.

ISTOTA PROBlEMu INTRONIZACJI  
PANA JEZuSA NA KRólA POlSKI

Korzenie Intronizacji Jezusa Króla sięgają począt-
ków stworzenia i akt ten znajduje uzasadnienie w ca-
łym Objawieniu. Na kartach Ewangelii obserwujemy 
ciągły sprzeciw wobec władzy Jezusa Króla, trwający aż 
do dziś. Państwo laickie odrzuca władzę Jezusa Króla. 
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Polska była i jest państwem katolickim. Naród kato-
licki ma prawo należeć do Chrystusa. Skoro Chrystus 
jest Panem i  Królem, to naszym obowiązkiem jest to 
potwierdzić w duchu wiary i posłuszeństwa Bogu. Tym 
bardziej, że z takim żądaniem skierowanym do Służeb-
nicy Bożej Rozalii Celakówny wystąpił sam Pan Jezus:

Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grze-
chy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i  nie-
nawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna 
za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, 
nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym 
państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwier-
dzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do 
Boga (Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma).

Walka z  lucyferem i  jego zastępcami spod zna-
ku „kielni i  gwiazdy”, z  burzycielami panowania Je-
zusa Króla nad narodami ochrzczonymi, rozpoczęta 
w  XVIII wieku, trwa do dziś i  coraz bardziej nasila 
się. Trzeba nam więc dziś z  całą mocą wyznać wiarę 
św. Piotra: Ty jesteś Król, Syn Boga Żywego (Mt 16,16) 
i  wiarę św. Pawła: Trzeba, ażeby On królował (1 Kor 
15,25). Mocą tej wiary należy dokonać Aktu Intro-
nizacji Jezusa Króla w Polsce i  całkowicie poddać się 
pod Jego władzę. Wielokrotnie Pan Jezus oświadczył 
Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie, że tylko w  tym 
Akcie jest ratunek i ocalenie dla skołatanej i  spętanej 
złem naszej Ojczyzny i całej ludzkości.

Aby osłabić działania grup i  organizacji pragną-
cych intronizować Osobę Jezusa Chrystusa w  Polsce, 
przypisuje się im intencje czysto polityczne, wyrażając 
w podtekście przekonanie, że wykorzystują oni Intro-
nizację dla osobistych korzyści politycznych.

Intronizacja – wyniesienie na tron – składa się 
z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu 
oddania się pod jego władzę. Intronizacja dotyczy 
także, i  przede wszystkim, Pana Jezusa. Wyznajemy 
bowiem, że Jezus jest Królem Wszechświata, a  więc 
Władcą nie tylko wszystkich ludzi i narodów, ale także 
Panem (Królem) całego stworzenia. Jego władanie jest 
absolutne: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na 
ziemi (Mt 28,18). Jest więc najwyższym i de facto jedy-
nym Władcą: Królem królów i Panem panujących (por. 
Ap 19,16).

W państwie katolickim wolność religijna jest praw-
dziwie respektowana, gdyż władza polityczna podlega 
prawu Bożemu, a państwo posłuszne jest nauce Chry-
stusa, zgodnie z którą szanowana jest wolność człowie-
ka. Intronizacja to dobrowolne uznanie, przez władzę 
świecką i duchowną naszego kraju, duchowego pano-
wania nad nią Jezusa Króla. W Intronizacji nie chodzi 
więc o zastąpienie obecnej władzy w Polsce fizycznym 
panowaniem Jezusa Króla, ale tylko o  duchowe pod-
porządkowanie się Jego władztwu. Inaczej mówiąc, 

aby wszelka władza w Polsce była sprawowana zgodnie 
z przykazaniami Bożymi.

Jednakże w  odniesieniu do Pana Jezusa możemy 
mówić o  Intronizacji w  znaczeniu tylko częściowym. 
Jezus otrzymał bowiem godność królewską od Boga 
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i  ziemi, 
tzn. Jezus jest Królem niezależnie od woli człowie-
ka. Natomiast od każdego człowieka i  od każdego 
narodu zależy, czy dobrowolnie uzna królewską god-
ność Chrystusa i czy podporządkuje się Jego władzy 
– zgodnie z  podarowaną nam wcześniej przez Pana 
Boga wolnością wyboru. Dopiero, gdy nastąpi Introni-
zacja ogólnopolska, Jezus zostanie ogłoszony Królem 
Polski. W  obecnym jednakże czasie – gdy Introniza-
cja ogólnopolska jeszcze się nie dokonała – używanie 
tytułu Jezus Król Polski jest całkowicie uzasadnione 
i  konieczne, gdyż cel, do którego się dąży, musi być 
określony. Podobnie było z tytułem i wyniesieniem na 
tron Matki Bożej Królowej Polski. Matka Boża kilka-
dziesiąt lat wcześniej, nim została oficjalnie ogłoszona 
Królową Polski, już tym tytułem była obdarzona przez 
wiernych. Działo się tak między innymi za sprawą ob-
jawień danych o. Juliuszowi Mancinellemu w  latach 
1608-1610, w  których sama Matka Boża zażądała od 
naszego Narodu, by ogłosił Ją Królową Korony Pol-
skiej. Dzięki temu, że ten tytuł był już wcześniej znany 
i że do niego Bóg przypisał wielkie łaski dla Polski, król 
Jan Kazimierz wiedział co ma uczynić, by z  pomocą 
Bożą uratować Ojczyznę – wdzięczny Matce Najświęt-
szej, Jasnogórskiej Pani, za cudowne ocalenie Polski od 
potopu szwedzkiego, złożył Śluby i w 1656 roku ogłosił 
Ją Królową Korony Polskiej.

W 300. rocznicę Ślubów Kazimierzowskich Prymas 
Polski Kardynał Stefan Wyszyński ponowił te ślubowa-
nia, znacznie pogłębiając ich zasięg: 

Przyrzekamy uczynić wszystko (...), aby Polska była 
rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, podda-
nym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym 
osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym (z Ja-
snogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 26.08.1956 r.).

Idea ślubowań jasnogórskich jest w swej treści bar-
dzo czytelna: Polska ma stać się rzeczywistym Kró-
lestwem Maryi i Jezusa, co pomoże wyzwolić się Ko-
ściołowi w Polsce i w innych państwach świata.

W tym samym duchu objawił się Pan Jezus Służeb-
nicy Bożej Rozalii Celakównie:

Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przy-
szedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Ma-
ryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. 
Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem 
chrześcijaństwa, silną i  potężną, o  którą rozbijają się 
wszelkie ataki nieprzyjacielskie (Służebnica Boża Roza-
lia Celakówna, Pisma).
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Dlaczego właśnie Polska ma pierwsza uznać Pana 
Jezusa swym Królem? Odpowiedź na to pytanie można 
uzyskać, rozważając tajemnicę Jasnej Góry, skąd Ma-
ryja, Matka Wielkiego Króla króluje w Polsce. Maryja 
rodząc dla świata Jezusa Króla, wraz z Nim przyniosła 
Jego Królestwo także dla tego świata. Teraz, będąc Kró-
lową Nieba i  Ziemi, Matką Kościoła, jeszcze bardziej 
zabiega o to, by Jej dzieci uznały Jezusa swym Królem. 
Wie Niepokalana, że uznanie Jezusa Królem oznacza 
dla nas ocalenie, odrzucenie zaś Jezusa jako naszego 
Króla oznacza dla nas zagładę duszy i ciała, pogrążenie 
się w ciemności na całą wieczność.

Szukała Maryja narodu, który oddałby się Jej w nie-
wolę posłuszeństwa i służby, i który stałby się Jej narzę-
dziem w  walce z  demonem i  z  jego ludzkimi sługami. 
Szukała narodu, który by uwierzył i zapragnął poddać się 
pod berło Jej królewskiej władzy, aby mogła przyoblec go 
w moc Krzyża i uczynić go niezłomnym w obronie wiary.

Po wielu wiekach poszukiwań na Jej piersi spoczął 
Biały Orzeł Królestwa Polskiego. Przytuliła go Maryja 
i przemówiła do niego pragnieniem swego Niepokalane-
go Serca, by pomógł Jej bronić Królestwa Jezusa przed 
naporem zła, a wyjedna mu łaskę pierwszeństwa w kró-
lowaniu Jezusa nad nim. Uwierzył Biały Orzeł słowom 
Maryi, a Ona przelała na niego ze swego Serca miłość do 
Jezusa Króla i do Jego Królestwa (ks. Tadeusz Kiersztyn 
– Ostatnia walka).

A zatem w swych planach ratowania ludzkości Ma-
ryja wybrała Naród Polski za narzędzie swego działa-
nia w świecie. Z Jasnej Góry Matka Boża króluje nad 
nami w tym celu, by przygotować nas jako pierwszych 
z wszystkich narodów świata do oddania tronu Narodu 
Polskiego Jezusowi Królowi. Jednakże Jej miłość obej-
muje wszystkie narody i  dlatego przykład Polski ma 
wskazać drogę ocalenia także im.

Nigdy Królowa nie opuściła swych dzieci w potrze-
bie i zawsze spieszyła im z pomocą. A przecież nieraz 
zwalała się na Polskę cała potęga lucyfera – dawniej 
w hordach tatarskich, krzyżackich, tureckich i szwedz-
kich, aż po cztery bestie apokaliptyczne nam współcze-
sne, którym na imię: komunizm, faszyzm, liberalizm, 
globalizm.

Chroń się, Biały Orle, w tym przeklętym czasie pod 
płaszcz swej Królowej i Matki, bo w tej ostatniej walce 
z potęgą demona zwycięży nie twoja siła, lecz siła twego 
Króla – jeśli Go wpierw uznasz i wywyższysz na tronie 
w Królewskim Grodzie (ks. Tadeusz Kiersztyn – Ostat-
nia walka).

Głęboko wierzymy w  to, że i  tym razem Maryja 
Królowa Polski przyjdzie nam na ratunek i przez Intro-
nizację swojego Jednorodzonego Syna na Króla Polski 
pomoże odnowić moralnie, zjednoczyć i ocalić wybra-
ny przez siebie Naród i całą Polskę.

Przyczynę niechęci do Chrystusa Króla wskazał ks. 
prof. Czesław Bartnik w następujących słowach: 

Idea Chrystusa Króla jak również idea Matki Bożej 
Królowej Wszechświata została po Soborze Watykańskim 
II bardzo osłabiona, by nie drażnić „królów” tego świata 
i by Kościół nie rościł sobie pretensji do obywatelstwa na 
forum publicznym świata i by pozostał jedynie prywatnym 
hobby (wpływ protestantyzmu) (…). Według katolewicy 
Jezus Chrystus nie jest „jedynym” Zbawicielem świata, 
gdyż także judaizm daje zbawienie równoważne Kościo-
łowi katolickiemu i to raczej Kościół powinien się judaizo-
wać niż judaizm chrystianizować (Biuletyn „Samorządna 
Polska”, nr 6: O Polskę Chrystusową, Kraków, luty 2008).

Pius XI wprowadził kult oficjalny Chrystusa Króla, 
a  nie Króla Wszechświata. Dopowiedzenie „Wszech-
świata” nastąpiło dopiero w r. 1969, kiedy to teologowie 
liberalizujący chcieli usunąć Chrystusa z  konkretnego 
życia publicznego i religię uczynić sprawą prywatną. Go-
dzili się zatem na „Króla Wszechświata”, bo to będzie 
Król Galaktyk, gwiazd, pyłu międzygwiezdnego itd., 
ale nie będzie miał nic do świata ziemskiego, do Fran-
cji, Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Italii, Ameryki itd.(…). 
Umysłowość liberalna, odrzucająca związek Chrystu-
sa z  konkretną społecznością, narodem czy państwem 
(obok związku z Uniwersum), prowadzi wprost do usu-
nięcia Chrystusa z życia publicznego w ogóle i to wiąże 
się z negacją chrystianizacji narodu, państwa i kultury. 
Jest to ciężka choroba współczesnego chrześcijaństwa za-
chodniego (Biuletyn Samorządna Polska”, nr 11: Zma-
gania o Polskę Chrystusową, Kraków, grudzień 2011).

W  przeszłości dokonanych zostało szereg aktów 
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu 
Jezusa: Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświęt-
szemu Sercu Jezusa (Jasna Góra, 27.07.1920  r.); Akt 
Poświęcenia Sercu Jezusowemu całej naszej Ojczyzny 
(Mały Rynek w Krakowie, 03.06.1921 r.); Akt Poświę-
cenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa (Jasna Góra, uroczystość Chrystusa Króla, 
23.11.1951 r.). Z  listu pasterskiego Episkopatu Polski 
z  dnia 01.01.1948  r. dowiadujemy się o  poświęceniu 
całego Narodu Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej 
Górze w  1947 r. oraz o  Osobistym Poświęceniu się 
Rodzin Najświętszemu Sercu Jezusowemu, zwanemu 
również intronizacją Serca Jezusowego w rodzinach.

Nigdy, jak dotąd, nie dokonano Intronizacji Je-
zusa Chrystusa jako Osoby w naszej Ojczyźnie, czyli 
Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. Co więcej, 
w żadnych dotychczasowych objawieniach, poza ob-
jawieniami Rozalii Celakówny, nie było mowy o tym, 
że mają tej Intronizacji dokonać władze duchowne 
i władze świeckie.

Akt Poświęcenia Sercu Jezusa, zamiennie zwa-
ny Aktem Intronizacji Serca Jezusa i Akt Intronizacji 
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Jezusa na Króla Polski są od siebie bardzo odległe. 
Pierwszy stanowi wypełnienie żądania Pana Jezusa 
skierowanego do Kościoła powszechnego w 1675 r. za 
pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque, które 
między innymi dotyczy wezwania do poświęcenia się 
Najświętszemu Sercu Jezusa w  zamian za udzielenie 
licznych łask potrzebnych grzesznikom w  godzinie 
śmierci oraz wylanie hojnego błogosławieństwa na 
osoby i kraje uczestniczące w  tym akcie. Akty w  tym 
duchu już trzykrotnie były dokonane w Polsce, zapew-
ne ku zadowoleniu Nieba. Obecnie jednak Pan Jezus 
poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę żąda od 
Polski, by dokonała Aktu Intronizacji Jego na Króla 
Polski, i  to nie w  jednym miejscu, ale w  całej Polsce, 
i nie tylko ma on być dokonany przez Episkopat Polski, 
ale także przez władze polityczne Polski. Od dokona-
nia Aktu Intronizacji Jezusa na Króla Polski Pan Bóg 
uzależnia ocalenie Polski, co zobaczyła Rozalia w prze-
życiu mistycznym – wizja pękniętego globu i lawy po-
chłaniającej państwa Europy Zachodniej, podczas któ-
rej usłyszała Boże oświadczenie: Te państwa ostoją się 
tylko, które Mię uznają swym Królem…

W  Akcie Intronizacji Jezusa na Króla Polski cho-
dzi więc o przywrócenie Bogu należnego Mu miejsca 
w  Narodzie jako jedynemu władcy. Ponadto chodzi 
o  podporządkowanie prawom Bożym życia naszego 
Narodu – są to warunki naszego ocalenia podyktowane 
nam w formie swoistego ultimatum.

WYBRANE fRAGMENTY NAuCZANIA  
PAPIEżY ODNOŚNIE  DO INTRONIZACJI  
JEZuSA KRólA

uznanie Pana Jezusa Królem indywidualnie i zbio-
rowo jest zgodne z Ewangelią – prawdę tę potwierdzają 
również papieże:

 Ojciec Święty Pius XI  
– Encyklika Quas primas (1925 r.)

Błądziłby bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi 
Człowiekowi władzy nad jakimikolwiek sprawami do-
czesnymi (…) Niech więc rządcy państw nie wzbrania-
ją się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu 
Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, 
jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przy-
czynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny.

 Ojciec Święty Pius XII  
– Encyklika Summi pontificatus (1939 r., nr 6)

A  więc głównym złem, z  powodu którego świat 
współczesny popadł w  duchowe i  moralne bankructwo 

oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowa-
nie, by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, 
a  także nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa 
prawdy oraz odrzucenie prawa miłości, które jako Boskie 
tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania.

Ratunek i  zbawienie dla współczesnego człowie-
ka znajduje się tylko w  czci dla Chrystusa jako Króla, 
w uznaniu uprawnień wynikających z władzy, jaką On 
sprawuje, oraz w  doprowadzeniu do powrotu poszcze-
gólnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijań-
skiego prawa prawdy i miłości.

Ojciec Święty Benedykt XVI

Święto Chrystusa Króla jest świętem świeżej daty, 
lecz jego treść jest tak stara, jak sama wiara chrześcijań-
ska, albowiem słowo „Chrystus” nie jest niczym innym, 
jak greckim tłumaczeniem słowa „Mesjasz”: pomaza-
niec, król. Jezus z  Nazaretu, ukrzyżowany „Syn cieśli”, 
jest tak bardzo Królem, że tytułem Królewskim stało 
się Jego Imię. Nazywając siebie samych chrześcijanami, 
określamy się sami jako ludzie Króla, jako ludzie, któ-
rzy uznają w Nim Króla (w: Służyć prawdzie, Wrocław 
1986, s. 368);

Mędrcy oddali pokłon zwykłemu Dziecku w  obję-
ciach Jego Matki Maryi, ponieważ w  Nim rozpoznali 
źródło dwojakiego światła, które ich prowadziło, światła 
gwiazdy oraz światła Pisma. Rozpoznali w  Nim Króla 
żydowskiego, chwałę Izraela, a  także Króla wszystkich 
narodów (06.01.2006  r., Msza Święta w  uroczystość 
Objawienia Pańskiego).

Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmie-
wany, jest ogłaszany Królem przeszłości, ale nie teraź-
niejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do la-
musa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na 
głos i w obecności innych. Jeśli (…) napotykacie na tych, 
którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, 
nie zniechęcajcie się! Wiara mocna musi przejść przez 
próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Nasza wiara 
w  Jezusa musi często się konfrontować z  niewiarą in-
nych, by pozostać naszą wiarą na zawsze (27.05.2006 r. 
– spotkanie z młodzieżą na Błoniach krakowskich).

Warto tu także przytoczyć wypowiedź byłego Sekre-
tarza Kongregacji Nauki Wiary, abpa Angelo Amato, 
który zapytany, czy jest uprawione, by nazywać Chry-
stusa Królem Polski – odpowiedział: Skoro wy w Polsce 
nazywacie Matkę Bożą Królową Polski, to dlaczego 
nie chcecie nazywać Chrystusa Królem Polski? (Biule-
tyn „Samorządna Polska”, nr 6, O Polskę Chrystusową, 
Kraków, luty 2008).

Katolicy polscy oraz osoby związane i współpracu-
jące z Ruchem Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna 
Polska”, mający na uwadze nauczanie papieży, że Jezus 
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jest Królem wszystkich narodów oraz, że ratunek i zba-
wienie współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci 
Chrystusa jako Króla, pragną uznać Jezusa Chrystusa 
swoim Królem, Królem Polski. W tej doniosłej sprawie 
zwracają się do swoich Pasterzy, prosząc ich o organizo-
wanie modlitw w tej intencji.

WYBRANE fRAGMENTY STANOWISK  
I WYPOWIEDZI KIlKu OJCóW  
DuChOWNYCh ODNOŚNIE DO  
INTRONIZACJI JEZuSA KRólA W POlSCE

Potrzebę Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski 
pięknie uzasadniają m.in. ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda, 
ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik i ks. kan. Eugeniusz 
Miłoś. Poniżej przytaczamy najistotniejsze fragmenty 
ich stanowisk.

 Ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda  
– fragmenty książki Trzeba, ażeby Chrystus kró-
lował (1Kor 15, 25), Tarnów 2011 r., posiadającej 
imprimatur ks. bpa Andrzeja Jeża, ordynariusza 
tarnowskiego:

Niektórzy martwią się tym, czy (...) przyjęcie przez 
Polskę Chrystusa jako Króla nie oznacza wkroczenia 
Kościoła na teren polityczny. Obawa jest zupełnie nie-
uzasadniona, ponieważ tytuł Króla przysługujący Chry-
stusowi nie jest polityczny lecz teologiczny. Dlatego Ko-
ściół nie wkracza na teren sobie obcy. Jeżeli jednak ktoś 
się upiera, że Kościół gdzieś „wkracza” i  ktoś się czuje 
osobiście zaniepokojony, to trzeba powiedzieć, że pra-
wo, by czuć się zaniepokojonym takim obrotem sytuacji 
ma tylko szatan, odwieczny wróg Kościoła. Problem jest 
osobliwy także z tego powodu, że to nie Kościół wkracza 
na teren polityczny (w ścisłym sensie nie powinien tego 
robić), lecz Kościół a raczej Naród, „pozwala” (!) Chry-
stusowi wkroczyć na teren polityczny, który przecież za-
wsze podlegał Jego władzy, ponieważ żadna dziedzina 
ludzkiej aktywności nie może być wyjęta spod prawa Bo-
żego, a tylko pycha ludzi bezbożnych stwarzała ku temu 
sztuczne przeszkody. Sobór Watykański II domaga się  
– formułuje to jako przedmiot odpowiedzialno-
ści świeckich – „aby prawo Boże było wpisane w  ży-
cie państwa ziemskiego” (KDK 43). Sobór, zgodnie  
z  tradycją, odróżnia porządek polityczny od porządku 
religijnego, lecz tych dwóch porządków nie oddziela nie-
przekraczalnym murem, ponieważ właśnie „z misji reli-
gijnej (Kościoła) wypływają zadania, światło i siły, które 
mogą służyć ustanowieniu i  umocnieniu społeczności 
ludzkiej zgodnie z prawem Bożym”(KDK 42).

Zatem nieuzasadnione są obawy pewnych ośrod-
ków religijnych o wysokim autorytecie, że Introniza-

cja Chrystusa jako Króla Polski „może być wykorzy-
stana do celów politycznych”. Jeżeli bowiem rozumie-
my politykę jako istotną część moralności społecznej, 
podległej prawu Bożemu, żadna szkoda ani dla ludzi 
ani dla Pana Boga nie wyniknie z faktu, że Polacy będą 
starali się uczciwie „robić politykę” właśnie z miłości do 
swego Króla. A jeżeli zaistniałaby taka mało prawdopo-
dobna sytuacja, że jakaś grupa polityczna próbowałaby 
„wykorzystać Chrystusa” do swoich celów, to rychło prze-
konałaby się, że to niemożliwe i że nastąpiłaby w sposób 
zaskakująco szybki zmiana ról. To Chrystus przekonałby 
ich szybko, że ich los jest w Jego ręku. Cała historia po-
grzebania Chrystusa i Zmartwychwstania jest pod tym 
względem niezmiernie pouczająca. Chrystusa nie moż-
na wykorzystać do żadnego złego celu, na tej samej za-
sadzie, według której cnota jest czymś takim, czego nie 
można użyć do złego, jak uczy św. Augustyn. Jeśli ktoś 
próbuje manipulować Chrystusem, rychło przekonuje 
się, że Chrystus wymknął mu się z  rąk, natomiast on, 
manipulator, znalazł się w Jego rękach, otrzymując oso-
biste wezwanie do nawrócenia.

Chrystus stał się Sługą, jak to pokazał prorok Iza-
jasz (r. 50-53), ale po męce i poniżeniu przyszedł czas 
wywyższenia i odtąd „wszelkie kolano” ma się ugiąć 
przed Chrystusem jako Panem, to jest „Kyriosem”, 
cieszącym się pełnią Boskiej chwały i majestatu (Flp 
1,6-11).

Nie potrafię uwierzyć, choć gdzieś czytałem tę wia-
domość, że po Soborze Watykańskim II (po uchwaleniu 
„Deklaracji o wolności religijnej”) nakazano przywód-
com państw katolickich zmienić konstytucję, jako że 
teraz nie może być państwa „katolickiego”. Trudno 
pomieścić w  głowie tak monstrualny absurd i  trudno 
znaleźć inne wytłumaczenie dla tego faktu – jeżeli to 
jest fakt – że jest to zamach masoński dokonany pod 
osłoną Soboru. Niech to eksperci osądzą. Ale dla mnie 
jest to albo dowód niezrozumienia nauki Kościoła, taka 
jest zawarta w „Deklaracji”, albo dowód zupełnego nie-
zrozumienia, czym dla katolika jest państwo katolickie. 
Prawdziwe państwo katolickie to jest takie, w którym 
wolność religijna jest autentycznie respektowana, po-
nieważ władza polityczna podlega prawu Bożemu 
i państwo jest posłuszne nauce Chrystusa, w której jest 
ta właśnie Prawda, która wyzwala człowieka.

Musimy z całą mocą postanowić, że ponad wszyst-
kimi „prawami” ONZ-tu, Unii Europejskiej czy jesz-
cze czegoś innego, obowiązuje nas prawo Chrystuso-
we, jako że tylko dzięki temu Prawu ocalamy naszą 
ludzką godność i  sens istnienia. Nikt nie może nam 
dyktować innych praw, które w  jakikolwiek sposób 
osłabiają naszą żywotną więź z Chrystusem i niszczą 
nasze człowieczeństwo i  przekreślają naszą godność, 
wrodzoną suwerenność i wolność.
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Dlaczego więc nie chcemy tej godności królewskiej 
uznać i uczcić jej w Chrystusie? Jest to tragiczny ab-
surd, z którym należałoby natychmiast zerwać.

W akcie oddania się Narodu Polskiego Maryi modli-
my się (w końcowych słowach modlitwy) „aby moja ro-
dzina, parafia, i cała Ojczyzna, były rzeczywistym kró-
lestwem Twego Syna i Twoim”. Dlaczego brać w nawias 
królewski tytuł Chrystusa?

 Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik  
– fragmenty Opinii teologicznej uzasadniającej 
prawdę i kult Chrystusa Króla Polski,  
Kraków 2014 r.:

Trzeba nadmienić, że kult Chrystusa Króla i  Króla 
Polski, kult Serca Jezusowego i  Matki Bożej Królowej 
Polski nie kolidują ze sobą, lecz dopełniają się w życiu 
społecznym. Kult Serca Jezusowego, postulowany w Pol-
sce jeszcze przez o. Kaspera Drużbickiego (1590-1622), 
jezuitę (por. Meta cordium Cor Jesu) kładzie nacisk na 
aspekt agapetologiczny, na ascezę i na rozwój wewnętrz-
nego życia duchowego. Kult Matki Bożej Królowej Polski, 
ciągle żywy od czasu św. Jadwigi Królowej Polski, chociaż 
ciągle też krytykowany przez przeciwników wiązania re-
ligii z państwem, podkreśla bardziej aspekty emocjonal-
ne, troskę matczyną nad narodem, pokorną służbę spo-
łeczną i nasze dziecięctwo wobec Boga. A kult Chrystusa 
Króla Polski dodaje bardziej potrzebę mocy osobowości, 
czyn społeczny i państwowy, czynny patriotyzm i obronę 
Kościoła. W życiu katolickim nie kolidują również mię-
dzy sobą jeszcze dziesiątki innych kultów, ponieważ oso-
ba ludzka może wszystkie syntetyzować w sobie i prze-
kładać na najwyższe dobro duchowe już niepartykular-
ne ani tylko aspektowe. Mimo wszystko kult Chrystusa 
Króla wydaje się szczególnie dziś w Polsce aktualny.

W licznych dyskusjach i sprzeciwach wobec tego kul-
tu narzuca się spontanicznie pytanie: z  taką miłością 
i godnością czcimy Matkę jako Królową Polski, a dla-
czego nie wolno by czcić Jej Syna też jako Króla Polski, 
czy to już byłby nacjonalizm? Otóż przyczyną tego błę-
du jest dziś teologia ulegająca laicyzacji. Poza tym kulty 
te nie kłócą się ze sobą, lecz dokonują się według religij-
nej zasady: Matka – Syn, jak to było w starożytnych mo-
narchiach Bliskiego Wschodu: Król syn i Królowa Mat-
ka. Chrystus jako Król Polski nie jest tu spolszczony, lecz 
raczej Polska uchrystusawia się, gdy z dobrej i miłosnej 
woli oddaje się i powierza Królowi wszystkich narodów 
i państw. Jest to potwierdzenie powszechnego charakteru 
Królestwa Chrystusa. Polska po prostu chce wypełniać co 
do siebie królewską wolę Chrystusa. I jak cały Naród Pol-
ski mógł poświęcić się już parokrotnie Sercu Jezusowemu 
w dziedzinie mistycznej miłości religijnej, tak nie widać 
zasadniczej trudności, by nie mógł się oddać analogicz-

nie pod duchową władzę Chrystusa jako misteryjnego 
Króla i nauczyciela w dziedzinie życia publicznego, spo-
łecznego i państwowego.

W rezultacie w Ruchu Chrystusa Króla Polski nie 
znajduję jakichś błędów doktrynalnych z  dziedziny 
wiary i moralności, zarzuty zaś, jakie znam, przeciw-
ko temu Ruchowi wynikają, moim zdaniem, z  niepo-
prawnych założeń: albo z radykalnego rozrywania sfery 
nadprzyrodzonej i  doczesnej, albo z  liberalnej negacji 
realności Kościoła lokalnego wbrew Soborowi Watykań-
skiemu II, albo z niedoceniania roli świeckich w Kościele 
i zawężania misji ewangelizacyjnej w całości wyłącznie 
do hierarchii. 

Aktualność Ruchu uwyraźnia się teraz szczególnie 
w czasie prób ze strony państwa podporządkowania sobie 
Kościoła i w sytuacji degeneracji społecznej, umysłowej 
i moralnej społeczeństwa polskiego, przy czym najwyż-
sze władze państwowe i inne świeckie otwarcie przypisu-
ją sobie atrybuty Boskie, np. w cywilizacji śmierci. Ruch 
Chrystusa Króla Polski jest niewątpliwie nawiązaniem 
do idei Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda z czasów 
Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Pozna-
niu w r. 1937, kiedy czuło się groźbę wojny w Europie, 
a także nawiązaniem do idei i działalności Sługi Boże-
go Prymasa Stefana Wyszyńskiego po II wojnie świato-
wej, kiedy to Prymas Wyszyński ratował Naród Polski 
i Kościół w oparciu o kult Matki Bożej Królowej Polski. 
I wydaje się, że Ruch świeckich może dokonać w tej dzie-
dzinie więcej niż administracja kościelna.

 Ksiądz kanonik Eugeniusz Miłoś  
– w liście do nas Ksiądz Kanonik pisze m.in. tak: 

Zdumiewa mnie postawa tych Duszpasterzy, którym 
odpowiada „wzór Chrystusa Sługi”. Tymczasem Chry-
stus jako „Sługa” dokonywał Aktu Zbawienia, nie tylko 
poszczególnych ludzi, ale i całych narodów, czyli doko-
nywał zbawienia mocą Bożą. Był więc Bogiem i  Kró-
lem. Potwierdził to przed sądem Piłata. Wcześniej nieco 
urządził tryumfalny wjazd do Jerozolimy. Ale kto nie 
chce uznać faktów, albo błędnie je interpretuje, z tym się 
nie można się dogadać. 

Trzeba Boga postawić na pierwszym miejscu. Naj-
odpowiedniejszym wydaje się Akt Intronizacji Chry-
stusa jako Króla Polski. Akt ten powinien się dokonać 
w sercach wszystkich wierzących, w parafiach, diecezjach 
i w całej Ojczyźnie, nie tylko przez duchownych, ale i lu-
dzi świeckich. Taki akt uznania Chrystusa za Króla nie 
sprzeciwia się żadnej prawdzie wiary. Jest wyciągnięciem 
słusznych wniosków ze słów Pana Jezusa: „Dana jest mi 
wszelka władza na niebie i na ziemi…” – wszelka, a więc 
świecka też. Dlatego Aktu Intronizacji powinni dokonać 
też ludzie mający władzę świecką na znak, że chcą się 
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kierować prawem Bożym nie tylko w życiu prywatnym 
(w sprawach drobnych), ale i w życiu publicznym (w spra-
wach ważnych). To ma być wzór dla innych narodów, by 
też Boga postawiły na pierwszym miejscu.

Intronizacja Chrystusa jako Króla jest czymś nowym 
w pobożności. Kiedyś czymś nowym był kult Serca Pana 
Jezusa, kult Miłosierdzia Bożego. Wiemy na jakie trud-
ności napotykały te kulty. A  jednak jeden i  drugi kult 
zostały przyjęte. 

Przyjęcie idei Intronizacji Chrystusa jako Króla 
Polski, a  następnie jako Króla wszystkich narodów, jest 
łatwiejsze niż przyjęcie kultu Serca Bożego. Skoro jest 
już ustanowiona uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, to bardzo łatwo jest przejść z  ogółu do 
szczegółu i uznać, że Jezus jest Królem całej Polski, każdej 
diecezji, parafii i każdego z nas.

W  Krakowie Pan Jezus powiedział do Służebnicy 
Bożej Rozalii Celakówny: Jest ratunek dla Polski, jeżeli 
dokona Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Przesłanie 
to usłyszał na zachodnim krańcu Polski ks. prałat Syl-
wester Zawadzki. Nie zlekceważył tego głosu i uczynił 
go dewizą swego życia. Doprowadził do wybudowania 
Pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Raduj się, 
Polsko, gdyż w  naszym Narodzie istnieje otwarcie na 
głos Boga! Naród Polski pragnie, aby Jezus był jego 
Królem – Królem Polski! W  scenariusz ten wpisuje 
się uroczyste poświęcenie Pomnika z  udziałem kilku 
pasterzy Kościoła – z  ks.  kard. henrykiem Gulbino-
wiczem i ks. bp. ordynariuszem Stefanem Regmuntem 
na czele – wraz z  rzeszą wiernych. W  uroczystej Eu-
charystii sprawowanej z okazji poświęcenia Pomnika, 
21.11.2010  r., ks. abp Andrzej Dzięga w  swej homilii 
w  piękny sposób wyakcentował potrzebę przyjęcia 
przez Naród Polski Jezusa jako Króla:

Polsko, nie lękaj się! Narody świata, nie lękajcie 
się! Wpisało się w  serca słowo wizjonerki, że jeśli 
Polska podda się pod panowanie Jezusa Chrystusa 
jako Króla, stanie się bezpieczna. Dlatego też moż-
na powiedzieć: Polsko, nie lękaj się patrzeć w stronę 
Chrystusa Króla! Nie lękaj się przyjąć Jego panowa-
nia! Polska to Naród. Polska to całe ogromne, du-
chowe dziedzictwo wieków. Polska to Ojczyzna. Pol-
ska to nie sami biskupi, to nie sam rząd, Polska to 
nie jest jedna czy druga wspólnota, to nie jest jedna 
czy druga nazwa czy imię. Polska to jest całość dzie-
jów Narodu pielgrzymującego poprzez dzieje świata 
z imieniem Chrystusa na ustach i z imieniem Chry-
stusa w sercu. Polska, którą Chrystus prowadzi po-
przez dzieje, chce być dalej przez Niego prowadzo-
na. Polsko! Nie tylko nie lękaj się, ale miej odwagę 
przyjąć to królowanie! Polsko, miej odwagę uznać, 
że Jezus Chrystus może poprowadzić nasze myśli 
i serca, i wolę, i czyny! (...)

Dlatego: Chryste! Króluj!
Dlatego: Chryste! Zwyciężaj!
Dlatego: Chryste! Swoją miłość odnów w nas!
Amen.

Wierni zgromadzeni na uroczystości poświęcenia 
Pomnika z wielką wdzięcznością przyjęli słowa Księdza 
Arcybiskupa i z ogromną radością wołali: Jezus Królem 
Polski!

homilia ta jest balsamem na serca wszystkich Pola-
ków spragnionych tego, aby życie indywidualne i spo-
łeczne w naszym kraju było oparte na prawach Bożych 
i aby Jezus Chrystus królował w naszej Ojczyźnie. Prze-
milczana w mediach homilia ks. abpa Andrzeja Dzięgi 
zapadła głęboko w serca i umysły Polaków i będzie tam 
kiełkować i  wzrastać aż do momentu Intronizacji Je-
zusa na Króla w całym Narodzie i Państwie. Odważnie 
i jasno wypowiedziane przez Księdza Arcybiskupa sło-
wa brzmią jak credo dla Polaków, którzy bronią zagro-
żonej wiary w Narodzie i suwerenności Polski.

Poświęcony Pomnik i piękna homilia są widocznym 
fundamentem odnowy moralnej Polaków, utwierdzają 
wiernych o słuszności modlitw i starań o Intronizację.

KONGRESY POŚWIęCONE JEZuSOWI  
KRólOWI

W 1937 r. w Poznaniu odbył się z Międzynarodowy 
Kongres Chrystusa Króla. Było to wielkie wydarzenie 
zarówno w skali Polski, jak i całego świata. Kongres był 
wielką manifestacją wiary. O tym, jak wielkie miał zna-
czenie, świadczy fakt mianowania przez papieża Piusa 
XI na ten Kongres legata papieskiego, którym został ks. 
kard. August hlond, Prymas Polski. Międzynarodo-
wy Kongres zgromadził tysiące wiernych z całej Polski 
oraz z zagranicy.  

20 września 2010  r., w  Rumi, odbył się Kongres 
Chrystusa Króla, w którym uczestniczyli liczni wierni 
z różnych stron Polski i z zagranicy.  Patronat nad wy-
darzeniem objął ks. abp Sławoj leszek Głódź, metro-
polita gdański, który przewodniczył również Mszy św. 
na rozpoczęcie Kongresu. Ksiądz Arcybiskup w swoim 
kazaniu odniósł się do postaci Piusa XI, zwanego Pa-
pieżem laikatu, i jego encykliki Quas Primas (O Chry-
stusie Królu), którą zostało ustanowione święto Chry-
stusa Króla. W Kongresie Chrystusa Króla wzięli udział 
wybitni polscy teolodzy, między innymi ks. prof. dr 
hab. Jerzy Bajda z Warszawy, który mówił o teologicz-
nym uzasadnieniu oddania Polski Jezusowi Chrystuso-
wi jako Królowi. 

Środowiska katolicko-narodowe i wspól noty intro-
nizacyjne Polonii amerykańskiej i krajowe zorganizo-
wały Kongresy dla Społecznego Panowania Chrystusa 
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Króla, kolejno w: Krakowie 15.06.2013  r., Warsza-
wie 24.05.2014  r.,  Częstochowie 31.05.2014  r., Ło-
dzi 20.09.2014  r., Poznaniu 06.06.2015  r., Wrocławiu 
19.09.2015 r. i w lublinie 24.10.2015 r. Podstawowym 
dokumentem kościelnym tych Kongresów była encykli-
ka Quas primas ojca św. Piusa XI.  

10.10.2015  r. odbyło się na Jasnej Górze Sympo-
zjum: Królowanie Jezusa w  Polsce – zaangażowanie 
ruchów intronizacyjnych i  głos Magisterium Kościoła. 
Patronat nad Sympozjum objął Zespół ds. Ruchów 
Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Or-
ganizatorami Sympozjum byli: Ruch Obrony Rzeczy-
pospolitej „Samorządna Polska”– główny inicjator i or-
ganizator Sympozjum – Archidiecezja Częstochowska 
i Ojcowie Paulini. 

NASZE DZIAŁANIA, NADZIEJE I OBAWY

Środowiska katolickie i  narodowo-patriotyczne, 
którym leży na sercu ratunek Polski, czynią wszystko, 
aby doprowadzić do odnowy moralnej Narodu przez 
dobrowolne i całkowite podporządkowanie się każde-
go człowieka i kraju Królowi świata, Królowi Polski.

Środowiska te – związane także z Ruchem Obrony 
Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” i Stronnictwem 
„Polska Racja Stanu” – zorganizowały siedem ogól-
no polskich, wielotysięcznych Marszy dla Jezusa Króla 
Polski, kolejno w: Warszawie 13.09.2009  r., Krakowie 
08.05.2010 r., Warszawie 19.10.2010 r. (największy jak 
dotąd Marsz z udziałem około 8 000 uczes t ników), lu-
blinie 09.11.2010 r., Wrocławiu 19.03.2011 r., Gdańsku 
27.05.2012 r. i War szawie 12.09.2015 r.  

W święto Maryi Królowej Polski 03.05.2011 r. RORz 
„Samorządna Polska” zorganizował Ogólnopolską 
Pielgrzymkę na Jasną Górę, do tronu Królowej Polski, 
o wyniesienie na tron Jezusa Króla Polski i podzięko-
wanie za zorganizowane Marsze dla Jezusa Króla Polski 
oraz za ich owoce. ukazały one jak wielkie jest pragnie-
nie Polaków, aby Jezus zapanował w  sferze duchowej 
w  naszym Narodzie i  Państwie, aby każdy z  Polaków 
mógł powiedzieć: Jezu jesteś moim Królem, Królem 
mojego Narodu, Królem Polski!

Pielgrzymi do Królowej Polski złożyli u  Jej stóp – 
w darze ołtarza – figurkę Jezusa Króla Polski. W ten spo-
sób Jezus Król Polski jakby symbolicznie objął swój tron, 
choć nie jest on jeszcze należycie dla Niego przygotowa-
ny. Był to jedyny dar ołtarza złożony podczas tej wyjąt-
kowej Mszy św., w czasie której grzęźliśmy w błotnistych 
kałużach, smagani przeszywającym mroźnym wiatrem. 
Później śnieg okrył Jasną Górę. Wiosna zamieniła się na-
gle w zimę! Skojarzenie z Matką Bożą Śnieżną jest chyba 
jak najbardziej zasadne, choć tamto historyczne wyda-
rzenie wystąpiło w Rzymie 5 sierpnia 358 r.

Bogu niech będą dzięki za postawę wiernych stró-
żów Jasnej Góry, oddanych Królowej Polski, czci-
godnych Ojców Paulinów, którzy umożliwili piel-
grzymom – poprzez złożony dar figurki Jezusa Króla 
Polski – uczestnictwo w tym symbolicznym akcie in-
tronizacyjnym. 

Wśród pielgrzymów znajdowało się wielu kapła-
nów, którzy z radością i gorącą modlitwą towarzyszyli 
nam w tej pielgrzymce na Jasną Górę. Kapłani ci swoją 
wytrwałą modlitwą i odważną postawą wspierają dzie-
ło Intronizacji Jezusa na Króla Polski. 

Obowiązek działania na rzecz odnowy moral-
nej mają wszyscy Polacy. Wszyscy mamy obowią-
zek dochować wierności Bogu i  Ojczyźnie. Program 
odnowy duchowej i  moralnej Narodu powinien być  
podjęty nade wszystko – z  natury rzeczy – przez pa-
sterzy Kościoła katolickiego w Polsce. Część biskupów 
obawia się jednak, że niektóre grupy chcą zbić na tym 
kapitał polityczny. Pragniemy zatem jednoznacznie 
oświadczyć, że robimy to z pobudek duchowych, a nie 
politycznych czy partyjnych. Czynimy to tak natarczy-
wie dlatego, że nie u wszystkich znajdujemy zrozumie-
nie oraz napotykamy na duże trudności w tym wzglę-
dzie ze strony różnych środowisk.

Jesteśmy głęboko przekonani o  tym, że jedynym 
i  najważniejszym programem, mającym na celu 
ocalenie naszej Ojczyzny, jest Intronizacja Jezusa 
Chrystusa na Króla Polski. Pan Jezus objawiając się 
Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie określił swe żą-
danie, aby Intronizacja była dokonana przez władze 
duchowne, państwowe i cały Naród.

Wyrażamy głębokie pragnienie płynące z naszych 
serc, aby Polska stała się Królestwem Jezusa i Maryi. 
Sprawą Intronizacji zainteresowaliśmy wiele środo-
wisk w  całym kraju. Zyskaliśmy wielu zwolenników, 
ale również ujawnili się przeciwnicy w kręgach świec-
kich i duchownych, którzy albo nie rozumieją idei In-
tronizacji, albo reprezentują obóz wrogi Polsce i Bogu.

Intronizacja Jezusa na Króla Polski zmusza w spo-
sób jednoznaczny do opowiedzenia się po Jego stronie 
i do podporządkowania się Jego prawom. Jest to rów-
nież opowiedzenie się za Polską, w której, w wymiarze 
duchowym, włada jeden Król, Jezus Chrystus. W wy-
miarze zaś społecznym władza Jezusa Króla polega na 
organizowaniu życia w kraju w oparciu o prawa Boże 
– przykazania miłości Boga i bliźniego.

Procesy Intronizacyjne toczą się w  całym kraju 
w każdej diecezji; ludzie modlą się w sprawie Introni-
zacji. Procesów tych nie jest w stanie powstrzymać nie-
chęć żadnych władz; może je tylko opóźnić z ogromną 
szkodą dla Narodu i Ojczyzny.

żądanie Boga przekazane naszemu Narodowi po-
przez posłannictwo Służebnicy Bożej Rozalii Cela-
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kówny, by ogłosił Chrystusa swym Królem, widzimy 
jako ogromną łaskę wybraństwa, wielokrotnie przez 
Boga potwierdzoną w takich wydarzeniach, jak Jasno-
górskie Śluby Narodu Polskiego, poprzez które Prymas 
Tysiąclecia ofiarował nas Bogu za wolność Kościoła 
powszechnego, czy też kult Miłosierdzia Bożego. uwa-
żamy, że tym razem Pan Bóg wzywa nasz Naród do 
postawienia następnego i być może ostatecznego kro-
ku na drodze zbawienia, jakim ma być ogólnopolski 
Akt Intronizacyjny, przygotowujący Polskę i inne kraje 
świata na powtórne przyjście Pana.

W tej dziejowej walce o Polskę Chrystusową, a zara-
zem o uwolnienie Europy z antychrześcijańskich struk-
tur zła, potrzeba zjednoczenia narodowego wokół tro-
nu Jezusa Króla Polski. Polska bogata duchowo, może 
uratować Europę od topieli niewiary i niemoralności. 
Największym bogactwem Polaków jest duchowe Kró-
lestwo Jezusa i  Maryi. Zjednoczmy się wokół Jezusa 
Króla, który dla nas, Polaków w kraju i na obczyźnie, 
jest jedynym źródłem jedności, miłości i pokoju oraz 
jedyną nadzieją dla Polski!

Powołany przez Konferencję Episkopatu Polski 
Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych przeprowadził 
w  ostatnim czasie wiele rozmów i  dyskusji podczas 
bezpośrednich spotkań, a  także korespondencyjnie, 
z przedstawicielami i liderami różnych grup, wspólnot, 
organizacji i ruchów intronizacyjnych w Polsce. Po raz 
pierwszy jesteśmy świadkami rzeczowego, konstruk-
tywnego i  rokującego nadzieję dialogu reprezentacji 
pasterzy Kościoła i wiernych w sprawach Intronizacji 
Jezusa Króla w Polsce oraz lepszego zrozumienia pełni 
misji i objawień przekazanych przez Pana Jezusa Słu-
żebnicy Bożej Rozalii Celakównie. Za ten dialog i ca-
łokształt pracy Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych 
składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim członkom 
Zespołu, a szczególnie przewodniczącemu Zespołu ks. 
bp. Andrzejowi Czaji – ordynariuszowi opolskiemu 
i przewodniczącemu Komisji Nauki i Wiary. 

KRuCJATA RóżAńCOWA ZA OJCZYZNę 

W dramatycznych chwilach groźby wielkiego upad-
ku moralnego społeczeństw, narodów i  Kościoła – 
przejściowego tryumfu zła nad dobrem – Matka Boża 
wielokrotnie objawiała się różnym ludziom, w  tym 
dzieciom, prosząc o systematyczną modlitwę i przypo-
minając o  jej mocy – szczególnie o  modlitwę różań-
cową. Prosiła także o czynienie pokuty, aby przebłagać 
Pana Boga za masowo popełniane grzechy oraz wypro-
sić łaskę nawrócenia ludzi, a wśród nich także kapła-
nów. Królowa Różańca Świętego zawsze przychodziła 
z pomocą ufnie modlącym się wiernym – jako Pośred-
niczka Łask Wszelkich.

Z historii Kościoła katolickiego w Polsce i na świe-
cie wiemy, że w chwilach bardzo trudnych dla ludz-
kości i  poszczególnych narodów, zarówno papieże, 
biskupi, wielcy kapłani oraz święci i  błogosławieni, 
wsłuchując się w  głos Matki Bożej kierowali apele 
do wiernych o organizowanie m.in. krucjat różańco-
wych, tj. modlitw różańcowych zorganizowanych na 
dużą skalę.

Istnieje dziś nagląca potrzeba, by złączyć w  je-
den nurt modlitwę różańcową katolików w  Polsce 
trwającą w  wielu miejscach, od wielu lat, w  różnych 
intencjach szczegółowych, w  tym także rozpoczę-
tą w  czerwcu 2011  r. Krucjatę Różańcową za Ojczy-
znę. Wówczas wybłagamy wygranie wyborów, objęcie 
rządów przez mądrych i  prawych katolików, zmianę 
Konstytucji, Intronizację Jezusa Chrystusa na Kró-
la Polski i w konsekwencji łaskę rzeczywistej budowy 
na polskiej ziemi Królestwa Bożego Jezusa i  Maryi. 
W przeciwnym razie skażemy się na całkowitą utratę 
suwerenności polityczno-ekonomiczno-gospodarczej 
oraz na odebranie nam specyficznego wybraństwa Bo-
żego. W przeszłości zostało ono nam ukazane w  tylu 
nadzwyczajnych interwencjach samej Matki Bożej, 
a także było sygnalizowane przez Pana Jezusa św. Sio-
strze faustynie (zapis w  Dzienniczku, poz. 1732: Pol-
skę szczególnie umiłowałem, a  jeżeli posłuszna będzie 
woli Mojej, wywyższę ją w  potędze i  świętości. Z  niej 
wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne 
przyjście Moje). Pan Jezus kierował je również przez  
Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę, której główną mi-
sją życia było szerzenie Intronizacji Jezusa Chrystusa 
jako Osoby na Króla Polski, a następnie na Króla in-
nych państw i narodów.

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński pona-
wiając ślubowania kazimierzowskie, mówił skromnie, 
(…) jestem tylko wykonawcą jego programu [Sługi Bo-
żego Augusta Kardynała hlonda, Prymasa Polski w la-
tach 1926-1948], który zawarł go m.in. w  następują-
cych proroczych stwierdzeniach:

  Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego po-
słannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie. 
Bóg ześle Polsce pomoc swoją z tej strony, z której 
się nikt nie spodziewał. Przyjdzie dla Polski dzień,  
w  którym przyjaciele odstąpią od niej i  zostanie 
sama, aby się wypełniła wola Boża – a wtedy miło-
sierdzie okryje ją całą. Polska przejdzie jeszcze swo-
je ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość 
zatryumfują w  pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny 
jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie 
oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, 
gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany 
mocą Bożą.
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Modlitwa  na zakończenie drugiego zebrania zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych z liderami ruchów, grup i wspólnot 
intronizacyjnych z różnych stron Polski – Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Warszawa, 10.06.2015 r. Zebrania pierwsze i trzecie odbyły się na Jasnej Górze, 04.05.2015 r. i 09.10.2015 r.

Jedno z kilku spotkań roboczych z ks. bp. Andrzejem Czają, przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów 
Intronizacyjnych
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                                         OgólnOpOlski marsz błagalny 

o intronizację jezusa Króla PolsKi

RuCh INTRONIZaCJI JEZuSa ChRySTuSa KRóla POlSKI  
wRaZ ZE ŚRODOwISKaMI INTRONIZaCyJNyMI Z POlSKI I Z ZagRaNICy 
                                             waRSZawa 12.09.2015 r.

Przemówienie przed Pałacem Prezydenckim: ustanawianie w katolickiej  
Polsce praw sprzecznych z Dekalogiem – mgr inż. henryk Glinkowski,  
prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski
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Modlitwa na zakończenie Marszu przed Pałacem Prezydenckim za 
Prezydenta RP i Rządzących prowadzona przez wiceprzewodniczącą 
Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski  
mgr Teresę Drapińską

Msza św. na zakończenie Marszu  
w Archikatedrze Warszawskiej

homilia ks. proboszcza Archikatedry Warszawskiej Bogdana Bartolda

Przemówienie przed Pałacem Prezydenckim: 
Zmagania o Intronizację Jezusa Króla Polski  
– prof. dr hab. inż. Andrzej flaga, 
przewodniczący Ruchu Obrony 
Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”  

Przemówienie przed Pomnikiem  
Stefana Kardynała Wyszyńskiego:  
1050. rocznica Chrztu Polski a Intronizacja  
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski
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gODłO POlSKI:     Z lEWEJ Z 1919 r., Z PRAWEJ Z 1927 r., NIEWIElE ODBIEGAJąCE  
OD OBECNEGO GODŁA POlSKI. ZASADNICZE RóżNICE:

1.  Korona zamknięta z krzyżem (symbol państwa suwerennego, chrześcijańskiego) zastąpiona koroną otwartą bez 
krzyża (symbol państwa zależnego, niesuwerennego, w którym zdetronizowano Jezusa Chrystusa);

2.  Tradycyjne koniczynki na ramionach skrzydeł zastąpiono pięcioramiennymi gwiazdkami (pięcioramienna 
gwiazda to pentagram, ważny symbol magiczno-okultystyczny a także satanistyczny, znany dobrze w masonerii).
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  Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem 
błogosławionej Maryi Dziewicy. Z  Różańcem 
w  ręku módlcie się więc o  zwycięstwo Matki 
Najświętszej! Polska jest bowiem narodem wy-
branym Najświętszej Maryi Panny. Polska nie 
zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką 
miłością bliźniego i Różańcem. Polska ma stanąć 
na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Trze-
ba ufać i modlić się. Jedyna broń, której używając 
Polska odniesie zwycięstwo, to Różaniec. On tyl-
ko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jaki-
mi może narody będą karane za swą niewierność 
względem Boga.

  Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki 
Bożej. Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, 
a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Ca-
łym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do 
Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płasz-
czem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, 
po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad świa-
tem przez Polskę. 

  Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i bę-
dzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ule-
gnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozosta-
nie niezachwianie po stronie Boga. (…) Na rozstaju 
dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, 
nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym 
powołaniem. 

Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Pol-
ska” – razem z licznymi wspólnotami intronizacyjnymi 
rozsianymi po całej Polsce – trwa w Krucjacie Różań-
cowej za Ojczyznę od chwili jej powołania.

Główne intencje Krucjaty:
  Aby Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedyne-

mu, Krzyżowi i Ewangelii;
   O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu,
proponujemy uzupełnić następująco:
  O  dokonanie Narodowego Aktu Intronizacji Je-
zusa na Króla Polski z udziałem władz duchow-
nych i świeckich (tj. zgodnie z wolą Pana Jezusa 
przekazaną przez Służebnicę Bożą Rozalię Cela-
kównę).

Deklarujemy również, że w  ramach Krucjaty Ró-
żańcowej modlimy się w  następujących intencjach 
szczegółowych, zapraszając innych uczestników Kru-
cjaty do przyjęcia ich także za swoje:

  O rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Ce-
lakówny – apostołki Intronizacji Jezusa Chrystusa 
Króla w Polsce;

  O  dary Ducha Świętego dla Kościoła katolickie-
go w Polsce – szczególnie zaś o dary rozeznania 
dobra od zła oraz prawdy od fałszu i zakłamania, 
w  czasach bałamucenia Narodu przez mącicieli 
i fałszywych proroków, którzy zniekształcają bądź 
interpretują opacznie objawienia Pana Jezusa 
względem Polski i  jej współczesnej misji dziejo-
wej, przede wszystkim zaś te, które dotyczą Intro-
nizacji Jezusa Króla w Polsce;

  O  Rekolekcje Narodowe i  rzeczywistą odnowę 
moralną Narodu Polskiego, tak abyśmy nie za-
smucali Pana Boga grzechami popełnianymi 
przez nas współcześnie masowo, m.in.: eliminacją 
Boga z życia państwowego i społecznego, detroni-
zacją naszego Pana Jezusa Chrystusa, kłamstwem, 
zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne 
napomnienia, łapówkarstwem, dzieciobójstwem, 
rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, libe-
ralizacją norm prawnych;

  O wybitnych mężów stanu, szczególnie przywód-
ców duchowych i Ojców Narodu, którzy doprowa-
dzą nas do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski 
z udziałem władz kościelnych i państwowych; 

  O Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą, aby-
śmy w  pokoju i  odważnie realizowali odwieczne 
plany Boże względem Polski i  Polaków w  kraju 
i na obczyźnie, a także abyśmy jako Naród stano-
wili jedną kochającą się rodzinę i przebaczali so-
bie wyrządzone krzywdy;

  O  postawienie pomnika – posągu Jezusa Króla 
Polski na Wawelu (lub w innym godnym miejscu), 
który dla potomnych byłby pamiątką uroczystego 
Aktu Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, do-
konanego przez władze duchowne i świeckie na-
szego kraju, oraz symbolem zapoczątkowanej tym 
Aktem odnowy moralnej Narodu Polskiego;

  O nadanie Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu Je-
zus Król Polski oraz o zmianę godła państwowego 
w zakresie: Orzeł Biały z koroną zamkniętą ośmio-
ma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez gwiazdek 
na ramionach jego skrzydeł.

Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Pol-
ska” ma swoje wymowne logo: Polska w kolorach bia-
ło-czerwonym opleciona różańcem. Właściwie o  to 
chodzi w Krucjacie Różańcowej za Polskę! Ogarnijmy 
całą Polskę, wszystkich Rodaków, wielką modlitwą ró-
żańcową z  nową mocą, która jeszcze silniej obejmie, 
niejako oplecie, całą naszą umiłowaną Ojczyznę!

Wszyscy katolicy w  Polsce powinni szturmować 
niebo modlitwą, zwłaszcza różańcową, a jednocześnie 
organizując się, wymusić dostęp do mediów i  w  naj-
bliższych wyborach odsunąć wszystkich szkodzących 
Polsce i Kościołowi, a następnie ich rozliczyć.
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Chcąc, aby przynajmniej 2 miliony katolików w Pol-
sce zaczęło odmawiać codziennie jedną z dwudziestu 
tajemnic Różańca Świętego za Ojczyznę, potrzeba, aby 
przy każdej parafii czy zgromadzeniu zakonnym w Pol-
sce modliło się w intencjach Krucjaty przynajmniej 200 
osób. O taką skalę modlitwy tutaj chodzi! Stąd nie do 
przecenienia są działania i  zaangażowanie się w  tym 
„szturmie do nieba” Biskupów, Księży, Ojców i Sióstr 
Zakonnych – w szczególności Proboszczów i Przełożo-
nych Wspólnot Zakonnych Męskich i żeńskich – któ-
rzy pomogą grupom modlitewnym przy parafiach i za-
konach, a jeśli potrzeba pomogą zorganizować kolejne 
takie grupy, oraz będą dla nich duchowymi przewodni-
kami. O to z całego serca apelujemy.

Starajmy się raczej działać na zasadach zachęcania 
do podjęcia Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę przez 
wszystkie grupy modlitewne istniejące w  strukturze 
Kościoła a nie przez wyłączne tworzenie nowych struk-
tur. Niech całość tych działań nadal koordynuje oraz 
wydaje stosowne druki, zaświadczenia, publikacje, in-
formacje, biuletyny i  ogłoszenia Sekretariat Krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę, ulokowany na Jasnej Górze 
i pracujący pod opieką Ojców Paulinów – Stróżów Ja-
snej Góry – z ojcem Bogumiłem Schabem na czele.

Wyrażamy wielką wdzięczność inicjatorom Kru-
cjaty Różańcowej za Ojczyznę. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim Kapłanom i Osobom Duchownym Kościo-

ła katolickiego w  Polsce zaangażowanym w  to dzieło 
i wspierającym je, a szczególnie: ks. abp. Stanisławowi 
Wielgusowi, ks. abp. Wacławowi Depo, ks. abp. An-
drzejowi Dziędze i ks. bp. Ignacemu Decowi.

Błagamy Cię, o Maryjo Niepokalana, Matko Jezusa 
i nasza Matko, Królowo Polski – przyjdź nam z po-
mocą i pomóż kolejny raz przebudzić sumienia Po-
laków, aby na nowo zorganizowali się i podjęli trud 
Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, aby ta ogólna 
intencja konkretyzowała się w  modlitewnym woła-
niu o uznanie Pana Jezusa Królem naszej Ojczyzny, 
Królem Polski. wyproś u  tronu Trójjedynego Boga 
Krucjatę z udziałem kilku milionów Polaków, w któ-
rej przewodzić będą nasi Pasterze – Prymas Polski, 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz 
pozostali Kardynałowie, arcybiskupi i Biskupi z Pol-
ski, posługujący w Ojczyźnie i poza nią.

a P E l   O rekOlekcje narOdOwe  
i intrOnizację jezusa chrystusa króla 
pOlski w 1050. rOcznicę chrztu pOlski 
 
Najdostojniejsi Ojcowie Duchowni  
Narodu Polskiego!
Eminencje i Ekscelencje!

Z całego serca prosimy Was o zainicjowanie, opra-
cowanie programu i  przeprowadzenie w  skali całego 
kraju, całego Kościoła katolickiego w Polsce (nie tylko 
indywidualnie w  poszczególnych diecezjach czy pa-
rafiach) Rekolekcji Narodowych odnawiających mo-
ralnie nasz Naród, abyśmy się właściwie przygotowali 
do tej historycznej rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski 
w  2016  r. oraz do ogólnopolskiej Intronizacji Jezusa 
Króla w Polsce, przez dokonanie najpierw Intronizacji 
indywidualnych, parafialnych i diecezjalnych. Nie za-
przepaśćmy szansy jaką daje nam ta rocznica! 

Program Episkopatu Polski na 2016  r. przewiduje 
zakończenie uroczystości jubileuszowych Chrztu Pol-
ski i  Roku Świętym Miłosierdzia w  Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w  Krakowie – Łagiewnikach. uro-
czystość ma się odbyć 20.11.2016 r. w święto Chrystusa 
Króla Wszechświata i  dokonany ma być akt oddania 
Polski Chrystusowi Królowi Wszechświata, jak chce 
część Episkopatu Polski. Na razie w  programie nie 
przewiduje się Aktu Intronizacji Osoby Jezusa Chry-
stusa Króla Polski, jak oczekują ludzie wierzący i jak to 
wskazał sam Pan Jezus w prywatnym objawieniu Słu-
żebnicy Bożej Rozalii Celakównie. Samo powierzenie 
się Królowi Wszechświata jest ogólne i  bezosobowe 

feretron – Arka Matki 
Bożej Królowej Polski 

– 2011 r.
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i  nie domaga się żadnych dalszych kroków i  konse-
kwencji. uznanie zaś Jezusa Chrystusa Króla Polski 
oznacza uznanie Jego Prawa nad naszym Narodem, 
a z tego wynikają określone konsekwencje dla Naro-
du i Państwa Polskiego! 

   
 Najdostojniejsi nasi Duszpasterze oraz Rządzący 
Polską!

Nie bójmy się przyjąć i ogłosić Jezusa Chrystusa 
Królem Polski! Prosimy was, abyście stanęli do wal-
ki u boku Maryi Królowej Polski o królowanie w na-
szej Ojczyźnie Jezusa Króla. Od was Najdostojniejsi 
nasi Duszpasterze i Rządzący Polską w dużej mierze 
zależy, czy Polsce zostanie przywrócona Nadzieja, 
czy wypełnimy naszą misję dziejową o jaką prosi Je-
zus Chrystus w  objawieniach przekazanych miedzy 
innymi św. Siostrze Faustynie i Służebnicy Bożej Ro-
zalii Celakównie!

Jesteśmy przekonani także o tym, że najlepszą pa-
miątką dla potomnych oraz symbolem odnowy mo-
ralnej Narodu Polskiego, odbytych Rekolekcji Naro-
dowych i  uroczystego dokonania aktu Intronizacji 
Jezusa Chrystusa Króla Polski z udziałem władz du-
chownych i  świeckich powinien być Pomnik Jezusa 
Króla Polski. Byłoby najlepiej gdyby on stanął na wa-
welu. w  królewskim mieście Krakowie, na wawelu, 
powinno się znaleźć miejsce dla Najwyższego Króla 
królów i Pana panujących. 

Kraków jest miejscem szczególnym. W mieście tym 
rodziły się początki naszej państwowości. Tutaj rozwi-
jała się kultura, sztuka i  nauka, które promieniowały 
i promieniują nadal na całą Polskę. W Krakowie uro-
dziło się i żyło wielu wybitnych Polaków. Kraków był 
i  jest miastem królewskim. Wawel jest miejscem ko-
ronacji polskich królów. W Katedrze na Wawelu roz-
poczynali oni swoje rządy. Polska wtedy rozwijała się, 
była państwem silnym. W jej granicach żyły oprócz Po-
laków różne narody, które swobodnie rozwijały swoją 
kulturę oraz swobodnie wyznawały swoją wiarę. Kie-
dy panujący zaprzestali rozpoczynać swoje panowanie 
w świętym miejscu w Katedrze Wawelskiej, rozpoczął 
się upadek Polski. Dzisiaj zachodzi pilna potrzeba po-
wrotu do tej tradycji. Każdy nowo wybrany prezydent 
i  premier winien rozpoczynać swoje urzędowanie od 
Katedry na Wawelu, u stóp Jezusa Króla Polski i w Jego 
imieniu oraz w zgodzie z Jego prawami rządzić Polską. 

Na Wawelu, u stóp Katedry Wawelskiej, postawiono 
w 2008 r. pomnik największego z Polaków – Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Tym bardziej – także na Wawelu, 
w  miejscu królewskim – winien stanąć pomnik Kró-
la królów i Pana panów, Syna Jednorodzonego Maryi 
Królowej Polski, Pomnik Jezusa Króla Polski.

 Odwagi – nie lękajcie się! Jam zwyciężył świat! 
Jeśli z nami Bóg – któż przeciwko nam!

O  Maryjo Niepokalana, Matko Jezusa i  nasza 
Matko, Królowo Polski. Przyjdź i  oczyść naszą Oj-
czyznę, swe Królestwo. Przygotuj na naszej Ziemi 
Tron dla Jezusa Króla Polski – Króla królów i Pana 
panów. Przyjdź i rozpocznij z polskiej ziemi królo-
wanie Boże uznawane na całej ziemi!

Jezu Królu Polski – Króluj nam, 
zawsze i wszędzie!

W  imieniu środowisk katolickich i  narodowo-pa-
triotycznych związanych z Ruchem Obrony Rzeczypo-
spolitej „Samorządna Polska”

Przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej 
„Samorządna Polska”  

prof. dr hab. inż. Andrzej flaga

Wiceprzewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej 
„Samorządna Polska” 

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk

W  maju 2006  r. Katedra Wawel-
ska była miejscem tygodniowej 
Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o  odnowę moralną Naro-
du Polskiego oraz odprawienia 
przez środowiska patriotyczne 
związane z  RORz „Samorządna 
Polska” siedmiodniowego nabo-
żeństwa intronizacyjnego.
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Poniżej przedstawiono propozycje trzech Aktów Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, opracowane przez Ruch 
Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, tj.: 

  Aktu osobistej Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
  Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w rodzinie/wspólnocie/parafi i/diecezji;
  Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Narodzie Polskim.
Przy opracowaniu tych Aktów zostały częściowo wykorzystane różne akty i modlitwy intronizacyjne opubli-

kowane w materiałach przesłanych lub dostarczonych bezpośrednio wcześniej Pasterzom Kościoła katolickiego 
w Polsce (tj. Biuletynach „Samorządna Polska”; Nabożeństwie Intronizacyjnym do odprawiania indywidualnego, 
w rodzinach, wspólnotach, parafi ach, fundacja Serca Jezusa, Kraków 2003 r.; Modlitewniku Rycerstwa Jezusa 
Chrystusa Króla, Bielsko-Biała 2014 r.).  

Proponowane Akty zostały przesłane 27.05.2015  r. 
księdzu bp. Andrzejowi Czaji – przewodniczącemu Ze-
społu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episko-
patu Polski  – oraz wszystkim członkom tego Zespołu. 
Wyrażamy nadzieję, że Akty te będą pomocne do opra-
cowania przez Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych Epi-
skopatu Polski ostatecznych wersji Aktów Intronizacji 
Jezusa Chrystusa Króla w Polsce – poczynając od Aktu 
indywidualnego, aż po ogólnonarodowy.

Należy nadmienić, że odrębnego opracowania wy-
magają Akty: 
  Akt nadania przez Sejm RP Panu Jezusowi tytułu Jezus 

Król Polski;
  Akt Intronizacji Jezusa Króla Polski.

prOpOzycje aktów intrOnizacyjnych 
jezusa chrystusa króla 
RUCHU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ 
„samOrządna pOlska”

Służebnica Boża Rozalia Celakówna – apostołka Intronizacji Jezusa 
Chrystusa Króla w Polsce

Ruch Obrony Rzeczypospolitej 
SAMORZąDNA POlSKA
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków
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akt OsObistej intrOnizacji 
jezusa chrystusa króla
(do codziennego lub okazjonalnego odmawiania) 

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stwo-
rzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha 
Świętego zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże
Korząc się przed Twoim Majestatem, składam Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia. Pra-
gnę intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w moim sercu
umiłowany Królu mój! uznając Twoje panowanie nade mną, pragnę całkowicie i bez resz-
ty zawierzyć Ci samego siebie i wszystko co mam: moją teraźniejszość i przyszłość, moje 
nadzieje i pragnienia, każde moje działanie i dążenie 
uczyń ze mną cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jestem własnością i cały do Ciebie chcę 
należeć
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, 
całym sercem, całą duszą i ze wszystkich moich sił pragnę: bronić Twego nade mną pa-
nowania i Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać 
Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, mój Królu i Panie, wyznaję: Jezu, jesteś Kró-
lem! Jezu, jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie! Oto jestem!
Maryjo, Królowo Polski, dziękuję Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować 
Naród Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce. 
Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detro-
nizacji Jezusa Króla w naszym życiu społecznym i państwowym
Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje! 
Amen
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akt intrOnizacji 
jezusa chrystusa króla 
w rOdznie/wspólnOcie/paraFii/diecezji
(do okazjonalnego odmawiania)

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stwo-
rzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha 
Świętego zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia 
Pragniemy intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w naszej rodzinie/wspól-
nocie/parafii/diecezji!
umiłowany Królu nasz! uznając Twoje panowanie nad nami, pragniemy całkowicie i bez 
reszty zawierzyć Ci nas i wszystko co mamy: naszą teraźniejszość i przyszłość, nasze na-
dzieje i pragnienia, każde nasze działania i dążenia 
uczyń z nami cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jesteśmy własnością i w całości do Cie-
bie chcemy należeć
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, 
całym sercem, całą duszą i ze wszystkich naszych sił pragniemy: bronić Twego nad nami 
panowania i Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypeł-
niać Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, nasz Królu i Panie, wyznajemy: Jezu, jesteś 
Królem! Jezu, jesteś naszym Królem! Daj nam poznać wolę Twoją, Panie! Oto jesteśmy!
Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować 
Naród Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce. 
Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detro-
nizacji Jezusa Króla w naszym życiu społecznym i państwowym
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje! 
Amen
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akt intrOnizacji 
jezusa chrystusa króla 
w narOdzie pOlskim

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stwo-
rzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu
Synu Jednorodzony Boga Ojca, Stworzyciela wszechświata, od którego wszystko pochodzi
umocnieni Duchem Świętym, który nas oświeca i pociesza 
Razem z Maryją Matką Bożą, Twoją Matką, Królową Narodu Polskiego, Królową Polski
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia
uznajemy Cię uroczyście naszym Królem, Królem Narodu Polskiego!
Króluj nam Chryste w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, parafiach, w całym Na-
rodzie Polskim!
Prosimy Cię nasz Królu i Panie:
Spraw, aby Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi i Ewangelii 
W czasach szczególnego zakłamania i bałamucenia Narodu, w czasach mącicieli i fałszy-
wych proroków, zlej na nas z niebios w obfitości dary Ducha Świętego, by zagubieni i błą-
dzący Polacy nawrócili się, pokutowali i przyjęli w swoim życiu Ciebie jako jedynego Pana, 
Mesjasza i Zbawiciela
Ratuj Polskę, jej niepodległość i suwerenność wywalczoną krwią milionów Polaków
Zwalczaj złe zamiary wrogów Polski chcących doprowadzić nasz Naród do ruiny ducho-
wej, moralnej i materialnej
Poślij zastępy Aniołów, razem z Michałem Archaniołem i Aniołem Stróżem Polski, by po-
mogły nam w walce o Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą
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Zachowaj naszą Ojczyznę w pokoju, abyśmy odważnie realizowali Twoje odwieczne plany, 
które masz względem Polski i Polaków  w kraju i na obczyźnie
Spraw, byśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę i przebaczali sobie wyrzą-
dzone krzywdy
Broń nas przed zalewem pornografii, narkotyków, zepsuciem moralnym, przed wszelkim 
złem płynącym z mediów, przed bezbożnymi i nieludzkimi ideologiami wymierzonymi 
w męskość i kobiecość, w małżeństwo, w ojcostwo i macierzyństwo
Spraw, abyśmy Cię nie zasmucali grzechami popełnianymi przez nas współcześnie ma-
sowo: kłamstwem, zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne napomnienia, łapów-
karstwem, dzieciobójstwem, rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, eliminacją Boga 
w życiu państwowym i społecznym, liberalizacją norm prawnych, detronizacją Ciebie
Daj nam jak najszybciej wybitnych mężów stanu, szczególnie przywódców duchowych 
i ojców Narodu, którzy przewodzić będą w odnowie moralnej Narodu Polskiego
Dopomóż, by wróciły do rąk Polaków zakłady pracy, ziemia i banki, a Polacy czuli się go-
spodarzami swojej Ojczyzny
Spraw, by Polacy nie potrzebowali spłacać lichwiarskich procentów od zaciągniętych po-
życzek
Daj, abyśmy jak najrychlej dokonali uroczystej Intronizacji Ciebie Panie Jezu na Króla 
Polski z udziałem władz kościelnych i państwowych
uczyń Polaków swoim świętym ludem. Spraw, by wszystkie narody ziemi zobaczyły, że 
Imię Pana zostało wezwane nad Polską, a Polacy zostali wybrani przez Pana, aby naro-
dzić się na nowo w Duchu Świętym, wywyższać w swoim życiu Ciebie jako swojego Króla 
i ewangelizować inne narody 
Jezu Chryste, Królu Narodu Polskiego, razem z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym, 
błogosław Polsce, wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie. Błogosław naszemu Pań-
stwu i Kościołowi katolickiemu. Błogosław polskie pola, wioski i miasta, błogosław nas 
w domu i w drodze, błogosław naszym poczynaniom i każdej pracy
Bądź uwielbiony nasz Królu i Panie! Przyjdź Królestwo Twoje! 
Maryjo, Matko Boża, Królowo Polski, Pani Jasnogórska! Dziękujemy Ci, że doprowadziłaś 
nas do Intronizacji Twojego Jednorodzonego Syna w Narodzie Polskim
Raduj się i wesel Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła, która nigdy nie opuściłaś nas 
w potrzebie, która stanęłaś na czele swych dzieci w walce z mocami ciemności o królowa-
nie Jezusa nad każdym człowiekiem, nad Narodem Polskim i nad wszystkimi narodami 
świata
Bądź uwielbiona Niewiasto obleczona w słońce królewskiej chwały Syna, która spieszysz 
nam z pomocą, by przygotować nas i wszystkie narody ziemi na powtórne przyjście Nie-
śmiertelnego Króla Wieków 
Amen
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BIulETyNy „samOrządna pOlska” wydawane 
w krakOwie przez rOrz „samOrządna pOlska”
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Msza św. na rozpoczęcie 
Sympozjum w Kaplicy Cudownego 

Obrazu pod przewodnictwem 
i z homilią ks. abpa Wacława 

Depo, Metropolity Archidiecezji 
Częstochowskiej

figurka Jezusa Króla Polski  
na stole prezydialnym

Modlitwa, błogosławieństwo relikwiami i śpiew „My chcemy Boga...” na zakończenie Sympozjum

Czuwanie po Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu, 
uświetnione śpiewami chóru ze Stadnik (woj. Małopolskie) – 

09.10.2015 r.

Obraz Jezusa Chrystusa Króla 
Polski ufundowany przez Polonię 

amerykańską

Modlitwa na rozpoczęcie Sympozjum – za stołem prezydialnym od lewej:  
o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry; ks. bp Andrzej Czaja;  
ks. abp Andrzej Dzięga; ks. bp Jacek Jezierski; prof. Andrzej flaga
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