
MSZA ŚWIĘTA WOTYWNA DO CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI 

FORMULARZ MSZALNY 

 

 

INTROIT (Ap 5, 12; Ps 71, 1) 

Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem et divinitatem, et 

sapientiam, et fortitudinem, et honorem. Ipsi gloria et imperium in sæcula 

sæculorum. Ps. Deus, iudicium tuum Regi da: et iustitiam tuam Filio Regis. V. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in 

sæcula sæculorum. Amen. 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ap 5, 12; Ps 71, 1) 

Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i boskie hołdy,                     

i mądrość, i siłę, i cześć. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki. Ps.   O Boże, 

daj Twój sąd Królowi i synowi Króla twoją sprawiedliwość. V. Chwała Ojcu i Synowi              

i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

 

 

ORATIO 

 Omnipotens sempiterne Deus, qui propter tuam benignitatem 

concessisti, ut Polonia, Sanctissimam Virginem Mariam Reginam eligens, 

simul Dominum Iesum Regem eligeret; da, quæsumus, ut nunc per 

Inthronizationem publicam cum summa conscientia Filium tuum Regem 

Poloniæ eligamus. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus 

per omnia sæcula sæculorum. Amen. 

 

KOLEKTA 

 Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby 

Polska obierając za Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała 

jednocześnie wyboru Pana Jezusa na swego Króla. Spraw łaskawie, abyśmy 

teraz poprzez Intronizację narodową z pełną świadomością obrali Twojego 

Syna za Króla Polski. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego 

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

 

GRADUALE (Ps 145 (144), 1-2) 

 Exaltabo te, Deus meus, rex, et benedicam nomini tuo in sæculum et in 

sæculum sæculi. V. Per singulos dies benedicam tibi et laudabo nomen tuum in 

sæculum et in sæculum sæculi. 
 

GRADUAŁ (Ps 145 (144), 1-2) 

 Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój, Królu, i błogosławić imię twe zawsze i na 

wieki. V. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. 

 



ALLELUIA (Dn 7, 27b)  

 Alleluia, alleluia. Cuius regnum regnum sempiternum est, et omnes reges 

servient ei et obedient. Alleluia. 

 

ALLELUJA (Dn 7, 27b) 

 Alleluja, alleluja. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu 

służyły wszystkie moce i będą Mu uległe. Alleluja. 

 

Po Siedemdziesiątnicy zamiast Alleluja mówi się: 

 

TRACTUS (Ps 47 (46), 7-9) 

 Psallite Deo, psallite; psallite regi nostro, psallite. V. Quoniam rex 

omnis terræ Deus, psallite sapienter. V. Regnavit Deus super gentes, Deus 

sedet super sedem sanctam suam. 

 

TRAKTUS (Ps 47 (46), 7-9) 

 Śpiewajcie <naszemu> Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, 

śpiewajcie! V. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. V. Bóg 

króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

 

 

OFFERTORIUM (Ps 145 (144), 13)  

Regnum tuum regnum omnium sæculorum:  

et dominatio tua in omni generatione et generationem. 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE (Ps 145 (144), 13) 

Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, 

Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. 

 

 

SECRETA 

 Odorem, Domine, sacrificii huius cum gratiarum actionibus suscipe, et 

concede, ut Iesus Christus Rex Patriæ nostræ eligatur, et sine impedimentis 

Patriam nostram regere possit, et nos omnes iuxta iura Divina vivere 

possimus. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum. 

Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula 

sæculorum. Amen. 

 

MODLITWA NAD DARAMI 

Przyjmij, Panie, wonność tej dziękczynnej ofiary i udziel nam łaski 

obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w nim 

bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. Przez tegoż Pana 



naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje                 

w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

 

PRAEFATIO DE CHRISTO REGE 

V. Dóminus vobíscum. 

R. Et cum spíritu tuo. 

V. Sursum corda. 

R. Habémus ad Dóminum. 

V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 

R. Dignum et iustum est. 

 

 Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper et 

ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens æterne Deus: 

 Qui unigenitum Filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, 

Sacerdotem æternum et universorum Regem, oleo exsultationis unxisti: ut, 

seipsum in ara crucis hostiam immaculatam et pacificam offerens, 

redemptionis humanæ sacramenta perageret: et suo subiectis imperio 

omnibus creaturis, æternum, immensæ tuæ traderet Maiestati: regnum 

veritatis et vitæ: regnum sanctitatis et gratiæ: regnum iustitiæ, amoris et 

pacis. 

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, 

cumque omni militia cælestis exercitus hymnum gloriæ tuæ canimus, sine 

fine dicentes: 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et 

terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 

Hosánna in excélsis. 

 

PREFACJA O CHRYSTUSIE KRÓLU 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

K. W górę serca. 

W. Wznosimy je do Pana. 

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

W. Godne to i sprawiedliwe. 

 

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy 

zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, 

wszechmogący, wieczny Boże. 

Tyś namaścił olejem wesela Jednorodzonego Syna Twego, *  Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, * wiekuistego Kapłana i Króla wszechświata, 

* aby dopełnił tajemnicy Odkupienia rodzaju ludzkiego, * ofiarując siebie 

samego na ołtarzu krzyża * jako niepokalaną ofiarę pojednania * i aby 



poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu 

Majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne królestwo: * królestwo prawdy  

i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości                  

i pokoju. 

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze 

wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twojej chwale, 

wołając bez końca: 

 Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia 

chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię 

Pańskie. * Hosanna na wysokości. 

 

 

COMMUNIO (Ps 22 (21), 28-29) 

Reminiscentur et convertentur  

ad Dominum universi fines terræ:  

Et adorabunt in conspectu eius  

universæ familiæ Gentium. 

Quoniam Domini est regnum:  

et ipse dominabitur Gentium. 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Ps 22 (21), 28-29) 

Przypomną sobie i wrócą  

do Pana wszystkie krańce ziemi; 

i oddadzą Mu pokłon 

wszystkie szczepy pogańskie, 

bo władza królewska należy do Pana 

i On panuje nad narodami. 

 

 

POSTCOMMUNIO 

 Rex noster, qui maximo honore dignus es, Sanctissimo Corpore et 

Saguine tuo refecti, Te salutamus et rogamus, ut Regnum tuum in toto orbe 

terrarum et præsertim in Patria nostra approbetur. Qui vivis et regnas cum 

Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. 

Amen. 

 

MODLITWA PO KOMUNII 

Królu nasz zasługujący na oddanie najgłębszej czci, posileni 

Najświętszym Ciałem i Krwią Twoją, składamy przed Tobą pokłon i prosimy, 

aby Twoje Królestwo zostało uznane na całej kuli ziemskiej, a szczególnie             

w naszej Ojczyźnie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności 

Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 



MSZA ŚWIĘTA WOTYWNA DO CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7, 9-10.13-14) 

Czytanie z Księgi proroka Daniela 

 

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata 

Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron 

Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się 

rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po 

dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem            

w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 

Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 

które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. 

Oto słowo Boże. 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 2, 7-8. 10-11; R.: por. 8a) 

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie. 

 

Wyrok Pański ogłoszę: † 

On rzekł do mnie: Jesteś Synem moim, * 

Ja zrodziłem dziś Ciebie. 

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * 

I krańce ziemi w posiadanie Twoje. R. 

 

A teraz, królowie, zrozumcie, * 

Nauczcie się, sędziowie ziemi. 

Służcie Panu z bojaźnią, * 

Z drżeniem całujcie Mu stopy. R. 

 

 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1, 12-20) 

Czytanie z Listu do Kolosan 

 

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych 

w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa 

swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie 

grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec 

każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co                    



w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy 

Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego 

zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.                

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród 

umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem 

Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać 

wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża. 

Oto słowo Boże. 

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Dn 7, 27b) 

Alleluja, alleluja.  

Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem;  

będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.  

Alleluja.  

 

 

EWANGELIA (J 18, 33-37) 

† Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

 

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa 

rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy 

to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja 

jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» 

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo 

moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do 

Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja 

się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 

prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 

Oto słowo Pańskie. 

 


