Nabożeństwo biblijne ku czci Chrystusa Króla
P. – przewodnik / celebrans
W. – wszyscy
L. – lektor
R. – refren, odpowiedź

N. – imię

Pieśń
Znak krzyża i pozdrowienie
P. Jezus Chrystus jest Królem królów. Pójdźmy oddać Mu pokłon!
W. Jezus Chrystus jest Królem królów. / Pójdźmy oddać Mu pokłon!
P. Pan powiedział do mnie: „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci
narody w dziedzictwo i krańce ziemi w Twoje posiadanie”.
W. Jezus Chrystus jest Królem królów. / Pójdźmy oddać Mu pokłon!
P. A teraz, królowie, zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią i z
drżeniem całujcie Jego nogi.
W. Jezus Chrystus jest Królem królów. / Pójdźmy oddać Mu pokłon!
P. Módlmy się.
W. Wszechmogący, wieczny Boże, / z Twojej woli cały wszechświat jednoczy się w Jezusie
Chrystusie, / Twoim umiłowanym Synu, / Królu nieba i ziemi. / Spraw, niech całe stworzenie / w
wolności uwielbia Ciebie / i zawsze służy Twojemu majestatowi. / Prosimy o to przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
L. Pierwsze czytanie: Ap 22,1‒5 lub Dn 7,9‒14
Medytacja w ciszy
Responsorium
P. On będzie nazwany Twórcą pokoju, a Jego tron będzie stał mocno na wieki.
W. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, / a wszyscy królowie będą Mu posłusznie służyli.
P. Do Ciebie należy majestat i moc, i panowanie.
W. Ty jesteś Władcą wszystkiego.
P. Wszyscy królowie cześć Mu oddadzą, wszystkie narody służyć Mu będą.
W. Każde plemię w Nim będzie błogosławione, / wszystkie narody będą wysławiać Jego imię.
P. Po całej ziemi będzie głoszona Jego chwała, On sam będzie pokojem.
W. On uczynił nas królestwem swego Boga i Ojca, / On jest pierworodnym spośród umarłych, /
Królem królów ziemi.
P. Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. – mówi Pan.
W. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody.
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P. lub L1. Ewangelia: Mt 28,16‒20 lub J 18,33‒37
Homilia lub medytacja w ciszy
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Responsorium
P. Błogosławiony niech będzie B.g i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, / abyśmy byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem.
P. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych syn.w przez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swojej woli.
W. Ku chwale majestatu swej łaski, / którą nas obdarzył w Umiłowanym.
P. W Nim odkupienie mamy przez Krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa Jego
łaski.
W. Szczodrze ją na nas wylał / w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia.
P. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął dla dokonania pełni czasów.
W. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: / to, co jest w niebiosach, / i to,
co jest na ziemi (por. Ef 1,3‒10).
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. Amen.
Wezwania
P. Panie, Jezu Chryste, nasz Królu i Pasterzu, zgromadź nas ze wszystkich krańców ziemi,
ochraniaj i prowadź na świeże i żyzne pastwiska.
W. Panie Jezu, nasz Przewodniku i Zbawicielu, / spraw, by wszyscy ludzie do Ciebie należeli: /
uzdrów chorych, / odszukaj zagubionych, / zachowaj silnych, / przyprowadź zabłąkanych, /
zgromadź w jedno rozproszonych / i daj nową nadzieję przygnębionym.
P. Panie Jezu, Książę Pokoju, uwolnij nasze serca od chciwości, która prowadzi do wojny, i
zapewnij pok.j swojemu ludowi.
W. Panie Jezu, Władco wszystkich narodów, / doprowadź ludy całego świata do królestwa Twego
Ojca, / nakłoń wszystkich do uznania Ciebie za Głowę całego Kościoła, / w jedności Ducha
Świętego.
P. Panie Jezu, Dobry Pasterzu, oddałeś życie za swoje owce, prowadź i wspieraj nas, abyśmy jak
najlepiej wykorzystali wszystkie sposobności do rozszerzania Twego królestwa.
W. Panie Jezu, nasz Odkupicielu, / który jesteś Królem całego wszechświata, / spraw mocą Ducha
Świętego, / aby wszyscy znów powrócili do Ciebie.
P. Panie Jezu, Królu narodów, który przyszedłeś na świat, aby zaświadczyć o prawdzie, spraw,
abyśmy zawsze byli wierni Tobie.
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W. Panie Jezu, nasz Mistrzu i Wzorze, / który prowadzisz nas do swojego królestwa, / pomóż nam
dawać godne i prawdziwe świadectwo o Tobie.
P. Jezu, Pierworodny wszelkiego stworzenia i Pierwszy, który powstałeś z martwych.
W. Doprowadź zmarłych do chwały zmartwychwstania.
P. Módlmy się wspólnie słowami Modlitwy Pańskiej.
W. Ojcze nasz…
P. Módlmy się.
W. Ojcze Wszechmogący i Boże miłości, / który Jezusa Chrystusa, naszego Pana, / wskrzesiłeś ze
śmierci do życia, / aby zajaśniał jako Król stworzenia, / otwórz nasze serca, / abyśmy się radowali
Jego pokojem, / chlubili Jego sprawiedliwością / i żyli w Jego miłości. / Zgromadź wszystkich w
Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, / którego królestwo jest w Tobie / i w Duchu Świętym, / w
Jedynym Bogu, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Błogosławieństwo eucharystyczne
Pieśń
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