O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!
O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz
wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać
racz sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga
dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój
żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy
Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, mową
wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam
miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał
pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem
obdarz wraz, Niech w drodze za przewodem
Twym miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn
poznany był, I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który
zmartwychwstał, I Temu, co pociesza nas niech
hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus imperat !

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych i próżne ich
zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x
Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maryja! Zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x
I taki triumf, taki cud powieje z Jasnej Góry
I z taką wiarą ruszy lud synowie Polski, córy,
Że jak mgławica pierzchnie wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie,
słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie
wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie
wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne
oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym
wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o
słodka Panno Maryjo!
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami !

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam !
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Zapraszamy
na II Kongres
„Dla społecznego
panowania
Chrystusa Króla”
Christus vincit,
Christus regnat,
Christus imperat!
Kongres jest nawiązaniem do Międzynarodowego Kongresu
Chrystusa Króla, który odbył się podczas XVII Zjazdu
katolickiego w 1937 roku w Poznaniu.

Warszawa, 24 maja 2014 r.

Częstochowa, 31 maja 2014 r.

Rozpoczęcie, powitanie i komunikaty

Rozpoczęcie, powitanie i komunikaty

Ks. prof. Tadeusz Guz (KUL)
„Królewskość Chrystusa Króla w nauce
św. Tomasza z Akwinu”

Ks. Ryszard Raczkiewicz
„Chrystus Król czy Sługa - uzasadnienie
królewskiej godności Jezusa Chrystusa”

Arkadiusz Robaczewski (CKiT)
„Liturgia – królewski kult i pieśń chwały”

Ks. Jacek Bałemba SDB
„Liturgia rzymska publicznym głoszeniem
chwały Chrystusa Króla”

Przerwa na kawę
Ks. dr Roman Kneblewski
„Współczesna detronizacja Chrystusa Króla”
Przerwa
Dr Stanisław Krajski
„Zrozumieć królewskość Chrystusa"
Ks. Stanisław Małkowski
„Chrystus Król widzialnym obrazem
niewidzialnego Boga”
Przedłożenia:

Przerwa na kawę
Ks. dr Roman Piwowarczyk
„Współczesna globalizacja
a powszechność Kościoła”
Przerwa
Dr Stanisław Krajski
„Kto powinien w Polsce królować Matka Boża czy Chrystus?"
Prof. Andrzej Flaga
„Zmagania o Polskę Chrystusową”

Prof. Andrzej Flaga
„Jezus Chrystus Król Polski w objawieniach
Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny”

Ks. Leopold Powierża CSMA
„Społeczne Panowanie Chrystusa Króla
w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła”

Dawid Gospodarek
„Podstawy intronizacji
Chrystusa Króla Polski”

PROGRAM ARTYSTYCZNY:
Jerzy Zelnik – aktor i reżyser

Marcin Dybowski
„Chrystus Król ocenzurowany – wyzwanie
dla wydawców katolickich dzisiaj”
PROGRAM ARTYSTYCZNY:
Jerzy Zelnik – aktor i reżyser
Maciej Wróblewski – pieśniarz

Przejście na Jasną Górę

Modlitwa do Chrystusa Króla
O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi
świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są
uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością
swoją.
Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego.
Wyrzekam się szatana, jego pychy i jego
spraw, i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu
katolikowi.
W
szczególniejszy
sposób
zobowiązuję się użyć wszystkich sił, aby
dopomóc do zwycięstwa prawom Bożym i
prawom Kościoła świętego.
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki
moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca
uznały Twe święte królowanie i aby w ten
sposób mocno utrwaliło się na całym świecie
Twoje Królestwo pokoju. Amen.

Modlitwa do Św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a
przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić
raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę
niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

