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KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!

J ubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który miał miejsce na za-
kończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Pol-
ski jesienią 2016 roku, dla Kościoła w Polsce i dla wszystkich Polaków był wydarzeniem 

o epokowym znaczeniu. Jego owoce – jak ufamy – w pełni okażą się dopiero w przyszłości. 
Ten Akt „trzeba widzieć szerzej, jako początek realizacji jakże zasadniczego dzieła umocnienia 
w nas wyboru Chrystusa, którego dokonali w naszym imieniu nasi rodzice i chrzestni, oraz pod-
jęcia na nowo z wielką gorliwością naszego powołania do świętości” (bp Andrzej Czaja). Z tej 
racji pragniemy, w przededniu Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, powracać myślą do 
treści tego Aktu w ramach organizowanych corocznie obchodów tego epokowego wydarzenia. 

Tegoroczne ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy Jubileuszowego Aktu odbędą się w kra-
kowskich Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w dniach 17-18 listopada br. 
Według załączonego programu, składa się na nie sympozjum, które odbędzie się w sobotę, oraz 
niedzielna uroczysta Eucharystia i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa 
za Króla i Pana, poprzedzone nabożeństwem do Ducha Świętego i pokutną Drogą Krzyżową

W imieniu własnym i Komitetu Organizacyjnego tych obchodów bardzo serdecznie zapra-
szam do udziału zarówno w sobotnim sympozjum, jak i w niedzielnej celebracji.

 Przy okazji pragnę dodać, że zostało wydrukowane w dużym nakładzie trzecie wydanie mod-
litewnika czcicieli Chrystusa Króla pt. Króluj nam, Chryste!, który rozsyłamy do każdej polskiej 
parafii i wspólnot życia konsekrowanego. Będzie można go nabyć także przy okazji wspomnia-
nego sympozjum.

W duchu przywołanego na wstępie zawołania: „Króluj nam, Chryste!” raz jeszcze serdecznie za-
praszam do udziału w refleksji i modlitwie o to, aby Jezus Chrystus panował w naszych sercach, 
rodzinach, środowiskach pracy, w życiu publicznym – w całym naszym Narodzie i Państwie!
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