AKT PRZYRZECZENIA
Przed Twoim Majestatem Panie mój i Królu klękam
uroczyście przyrzekam strzec wiary świętej i stawać
zawsze w obronie prawdy i sprawiedliwości. Przyrzekam
okładać wszelkich starań, aby samemu wzrastać i wierze i
miłości Twojej oraz chronić się od złego mając za pomoc w
walce z przeciwnikami duszy i ciała, mego sakramenty
święte, któreś mocą Swoją ustanowił. Ślubuję li wierność
i miłość oraz walkę o pomnoŜenie królestwa twego na
ziemi. Amen.

Imię i nazwisko

data podjęcia

MODLITWA RYCERZA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA:
Panie i Królu mój, ku tobie wyciągam ręce moje i proszę,
byś pobłogosławił prawicą Twojego majestatu sługę
swego, który pragnie słuŜyć Tobie jako obrońca wiary
Kościoła. Daj mi siłę i odwagę, abym męŜnie stawał
przeciwko niewidomym i widomym przeciwnikom dla obrony
pokoju i sprawiedliwości. Udziel mi wzrostu w wierze, nadziei
miłości, daj bojaźń Twoją i miłość jednocześnie, a takŜe
pokorę, wytrwałość, posłuszeństwo oraz stosowną
cierpliwość. Usprawnij mnie wewnętrznie do dobrego po to,
bym nie godził w nikogo niesprawiedliwie i abym bronił
wszystkiego, co jest dobre i prawe. Ja sam zaś porzucając
starego człowieka, którym byłem i ofiarowując się na słuŜbę
obie niech będę godny Twojego przebaczenia za czyny
przeszłości. Przyjmij mnie Panie mój i Królu jako nowego
człowieka i zlej łaskę Twojego błogosławieństwa na mnie
raz spraw, abym ufając w mocy Twojej prawicy był
zbrojony przez niebieskie zastępy przeciw wszystkim
przeciwnościom. Amen.

CELEM RYCERSTWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA jest ofiarowanie
wszystkich zawartych tu modlitw i aktów poboŜnych w
intencji budowania Królestwa BoŜego oraz spełnienia misji
przekazanej przez SłuŜebnicę BoŜą Rozalię Celakównę Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla na całym świecie i w
duszach wszystkich ludzi.
- modlitwy:
• codziennie:
- Modlitwa do Trójcy Świętej:
O, Trójco Przenajświętsza, przez Mękę i KrzyŜ Pana naszego
Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego
zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach
ludzkich.
- Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...,
- Koronka do Miłosierdzia BoŜego
- Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
• raz w tygodniu: - część RóŜańca Św.
• raz w miesiącu: - droga krzyŜowa (w piątek)
• raz w roku: -nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla
- noszenie medalika Jezusa Chrystusa Króla

MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko,
cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone.
Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje. Staję dziś przed
Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złoŜone na chrzcie,
wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam Ŝyć jak
przystało na dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję się na
miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa BoŜego prawa i
Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne
uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzkie uznały
Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo Twego
pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen.

RYCERSTWO
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

AKT INTAKT INTRONIZACJI
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu
rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stających przed Twoim
Majestatem - oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
przyrzekamy Ŝyciem swym dbać o Twoją Chwałę i w ten
sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego
PANA i KRÓLA, gdyŜ wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas.
Twoją Matkę - widomy znak nieskończonej Miłości Boga ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ
KRÓLOWĄ.
Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź KRÓLEM dla
nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech
przez nasze Ŝycie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością
powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na ziemi. Amen.
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