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Koronacja Chrystusa Królem Polski 

 
Styczeń 2017 

 
W dniu 19.09.2016 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kra-

kowskich Łagiewnikach odbyła się uroczystość koronacji Chrystusa 
Królem Polski. Decyzja o tym długo nie zapadała, gdyż, jak sądzę, może 
być to różnie interpretowane. Zastanawiałam się, jak powinno się do 
tego podejść i, jak zwykle, szukam odpowiedzi w Ewangelii. Kiedy 
Chrystus mówi o swoim Królestwie? Wg. Ewangelii św. Jana, przed 
swoją Męką, w rozmowie z Piłatem, na jego pytanie, odpowiada: „Tak, 
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 33n). Na Krzyżu Piłat polecił 
umieścić napis: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski” (J 19, 19). Tak 
więc wartością w Królestwie Chrystusa jest miłość (moja Refleksja 
„Prawdziwa wartość”) i prawda. Tego właśnie brakuje w świecie, gdzie 
królują nienawiść i kłamstwo (trzy pokusy szatańskie). Krzyż to symbol 
(dowód) Miłości Boga do człowieka: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna 
Swego Jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3,16), „Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15,13).  

Jak ja to widzę?  
Ogłoszenie Chrystusa Królem Polski to dla nas, Polaków, wielkie 

zobowiązanie. Król wydaje polecenia, a poddani powinni je wypełniać. 
A On mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie mi-
łowali” (J 13, 34). Król jest wybierany, między innymi po to, aby dbać 
o swój lud i, kiedy trzeba, kierować obroną przed wrogiem. Izrael cze-
kał na Mesjasza (swojego więcej niż króla), by go obronił przed wro-
giem zewnętrznym, bo np. w drodze do Emaus Kleofas mówi do Chry-
stusa: „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izra-
ela”. I zawiedli się, nie zrozumieli Go, gdyż On przyszedł, żeby wyzwolić 
lud nie od wroga zewnętrznego, a od wroga wewnętrznego (Refleksja 
„Wróg zewnętrzny, wróg wewnętrzny”). Świat ceni sobie właśnie te 
wartości, które podsuwa mu swoimi pokusami wróg wewnętrzny, czyli 
szatan, więc szyderczo włożyli Mu na głowę koronę cierniową, a tronem 
był Mu Krzyż. 

A właśnie my, wychodząc z komunizmu bezkrwawą rewolucją, 
mamy doświadczenie, jak wielkie korzyści można uzyskać przyjmując 
Jego warunki: miłość (solidarność) i prawdę (okrągły stół, uzgodnienie 
21 postulatów). Do tego trzeba dodać modlitwy robotników w Stoczni 
Gdańskiej – rzecz bez precedensu - i mediację pokojową Kościoła, a 
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szczególnie papieża Jana Pawła II i jego wezwanie Ducha św. do po-
mocy. Podziwiano nas i chciano naśladować. Z tego czasu pochodzi wy-
cinek z gazety.  

 

 
 

Piszę o tym w Refleksjach: „Wyjście z komunizmu” [nr. 38], 
„Transformacja” [nr. 40], „Co zrobiliśmy z Solidarnością?” [nr. 41].  

My już to przerabialiśmy, wystarczy powtórzyć. A co teraz mamy? 
Jeśli nie stać nas będzie na zgodę narodową i prawdziwą Solidarność, 
to tylko przysparzamy Mu cierpień, a korona będzie cierniowa. 

 


