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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana  

 
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubile-
uszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, sta-
jemy przed Tobą, 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. 
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, dzięku-

jemy! 
 –  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 Kró-

lu, dziękujemy! 
–  Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękuje-

my! 
 –  Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
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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 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 porząd-
kować 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 Kró-

lu, 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 wła-
dzy 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 naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego pra-
wowitego 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 na-
szego 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 ca-
ły 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 wie-
ki wieków. Amen.   
 



Intencje  mszalne 20 – 27 XI 2016 
 
UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA     -  20  XI  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + męża Ingberta Gałązka w r. śm. i rodziców z obu stron 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Łucję i Jana Klimala, Helenę i  
                        Adolfa Bielesz, braci Andrzeja i Jana, Anielę Klimala i ++ z pok. z obu stron 
 

 

PONIEDZIAŁEK   -  21  XI     Ofiarowanie  NMP 
18.00 – za + Wendelina Długosz, Helmuta Höppner, Annę Thiller, Stefanię Hajda, dziad 
             ków Długosz, Hajda, Gogolin i ++ z pok. 
 
WTOREK  - 22  XI  św. Cecylii, dz.  
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Cecylii w int. Orga-

nisty, Chóru, Orkiestry i wszystkich zespołów w naszej Parafii; 1) za + Andrzeja Langer 
w 23 r. śm., i ++ z pok. Gajda 2) za + córkę w rocz. śm. , męża, dziadków i ++ z pok. 3) za 
+ siostrę Rutę w r.śm i rodziców Pasternok 4) za + matkę Barbarę Nowak z ok. ur., ojca 
Herberta, babcię Annę Widurską, Helenę Nowak i ++ z rodziny 5) za ++ rodz. Annę i Kurta 
Kulosa, Edmunda Iwan, Marię Pasternok, Annę Widurską i ++ z rodzin Kulosa, Iwan, Pa-
sternak 6) za + Alicję Karlińską (od sąsiadów) 7) za + męża Jana, rodz. Piotra i Marię Naj-
bar, Annę i Macieja Barszczak i ++ z pok. z obu stron 

 
ŚRODA  - 23  XI   MSZA  DLA  DZIECI 
18.00 –  za + Henryka Piernikarczyk, rodziców i teściów 
 
CZWARTEK  -  24 XI    św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, mm      
18.00 – za + matkę Erykę Szymaczek w rocz. urodzin,           MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
             ojca Ernesta, dziadków Wiktorię i Donata, Matyldę i Józefa i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  25  XI   
18.00 – za ++ rodz. Katarzynę i Michała Koperwas, Hildegardę  i Józefa Mainka, dziadków   
             i krewnych 
 
SOBOTA  -  26  XI  
 

18.00 - za + Eudokię i Stanisława Mazur, brata Józefa, ++ z rodz, Pawlenko, Rut i ++ z pok        
 
I NIEDZIELA  ADWENTU    -  27  XI  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – int. wolna 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op pw. św. Jadwigi z podz. za  
          otrzym.  łaski z ok 50 ur. Krystiana Suchanek z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 

14.30 – nabożeństwo  z poświęceniem wieńców adwentowych, świec i opłatków    



Ogłoszenia parafialne 

20 XI 2016 

 

 

1. W tym tygodniu kancelaria będzie nieczynna. 

2. W środę Msza św. szkolna.  W czwartek Msza św. dla młodzieży.  
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach, który rozpoczął działal-

ność od września zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe placu zabaw dla tych dzie-
ci. Nr konta 23 1050 1243 1000 0090 3100 3446 

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Jak co roku zwracam się z prośbą o sponso-
ring drobnych nagród dla dzieci przychodzących na Roraty.  

5. 27 listopada (niedziela) w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach o g. 16.00 
spotkanie otwarte z przedstawicielami grupy rowerowej NINIWA. 

6. Do nabycia są kalendarze i lampiony adwentowe po 20 zł. 
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 26 XI - Szczeponik, Rzepecki,  Korgel, Migus, 

Zawiła, Piecha, Korgel, Penkala, Zielenski, Marmol .  Klucz u kościelnego. Nie za-
mykamy kościoła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się 
zamieni, aby nikogo nie  brakowało.  

8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 

 

Christus vinicit! Christus regnat! Christus imperat! 

Chrystus Królem! Chrystus Panem! Chrystus Władcą nam ! 

 

 
 

KANCELARIA:  nieczynna      tel.: 32 233 68 16 

Konto  parafialne:  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4 

Nr rach.:   86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 

CRITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502  


