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19 listopada 2016 r., w przed-
dzieñ uroczysto�ci Jezusa Chrystusa,
Króla Wszech�wiata, w podkrakow-
skich £agiewnikach, nast¹pi - zgod-
nie z decyzj¹ Episkopatu Polski - ogól-
nopolski akt przyjêcia królowania
Chrystusa i poddania siê pod Jego
Bosk¹ w³adzê. W 1951 r. w Polsce
uznania Jezusa Królem Polski doko-
na³ Prymas Tysi¹clecia, abp Stefan
Wyszyñski w ukryciu przed w³adzami
komunistycznymi, w �wiêto Chrystu-
sa Króla �lubowa³ w imieniu narodu
polskiego.

Jaka jest geneza idei intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski?
W tle rozwoju idei intronizacji Jezusa Chrystusa, kryje

siê my�l Piusa XI przed³o¿ona w encyklice �Quas primas� z
1925 roku. W ponownym uznaniu Jezusa Królem w ¿yciu
indywidualnym i spo³ecznym, papie¿ upatrywa³ �rodek za-
radczy przeciw laicyzacji, która w ówczesnym �wiecie nisz-
czy³a ¿ycie duchowe chrze�cijan. Pius XI pisa³, ¿e trzeba
zadbaæ o to, aby Chrystus znowu królowa³. Wprowadzi³ te¿
uroczysto�æ Jezusa Chrystusa Króla Wszech�wiata, w cza-
sie której zachêca³ do odmawiania aktu po�wiêcenia ca³ego
rodzaju ludzkiego Naj�wiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Nic
jednak nie wspomina³ o akcie intronizacji.

My�l o potrzebie aktu intronizacyjnego pojawi³a siê w
zwi¹zku z wszczêciem w archidiecezji krakowskiej w 1996
roku procesu beatyfikacyjnego S³ugi Bo¿ej Rozalii Celaków-
ny, krakowskiej pielêgniarki i mistyczki, zmar³ej w czasie II
wojny �wiatowej. Wówczas �wiat³o dzienne ujrza³y jej zapi-
ski i mo¿na by³o poznaæ tre�æ udzielonych jej objawieñ pry-
watnych, w których Jezus domaga siê m.in. aktu introniza-
cyjnego od narodu polskiego. �wiadczy o tym choæby ten
zapis: �Jest ratunek dla Polski: je¿eli mnie uzna za swe-
go Króla i Pana w zupe³no�ci przez intronizacjê, nie tyl-
ko w poszczególnych czê�ciach kraju, ale w ca³ym pañ-
stwie z rz¹dem na czele. To uznanie ma byæ potwierdzo-
ne porzuceniem grzechów i ca³kowitym zwrotem do
Boga�. Wie�æ o tego typu ¿¹daniach Jezusa w objawieniach
danych Celakównie szybko siê roznios³a, zw³aszcza w �ro-
dowisku zaanga¿owanych wiernych Ko�cio³a krakowskiego.
Pojawi³o siê wiele inicjatyw oddolnych, których celem by³o
doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. 18 grudnia 2006 roku
pose³ Artur Górski zg³osi³ w parlamencie w Warszawie wnio-
sek uchwa³y o nadanie Jezusowi Chrystusowi tytu³u Króla
Polski. Projekt uchwa³y wspar³o 46 pos³ów.

Ju¿ wówczas, 10 lat temu, sprawa nie by³a biskupom
obojêtna. Konferencja Episkopatu Polski powo³a³a Zespó³ ds.
Spo³ecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Trudno
by³o jednak sprawê rozeznaæ, zdiagnozowaæ i zaj¹æ jedno-
znaczne stanowisko. Trudno te¿ by³o o dialog, zw³aszcza
tam, gdzie pojawia³y siê postawy fanatyczne i zwyciê¿a³y
negatywne emocje. Jednak od pocz¹tku by³o wielu ludzi do-
brej woli, autentycznie zaanga¿owanych w dzie³o intronizacji
Jezusa, ludzi zawierzaj¹cych realizacjê swoich d¹¿eñ i ocze-
kiwañ Boskiej Opatrzno�ci i wspieraj¹cych pasterzy Ko�cio-
³a w Polsce wytrwa³¹ i cierpliw¹ modlitw¹ na rzecz nale¿yte-
go rozeznania sprawy.

W 2012 roku Komisja Nauki Wiary KEP podjê³a wysi-
³ek bli¿szego poznania poszczególnych ruchów intronizacyj-
nych i analizy tre�ci, które g³osz¹. Trzeba zaznaczyæ, ¿e s¹
dwie odmienne interpretacje tre�ci objawieñ Rozalii Celaków-
ny i w zwi¹zku z tym jedni d¹¿¹ do intronizacji Naj�wiêtsze-
go Serca Pana Jezusa, a drudzy do intronizacji Osoby Jezu-
sa Chrystusa. Stwierdzono jednak, ¿e zjawisko ruchów intro-
nizacyjnych w Polsce niesie za sob¹ wiele dobrego zaanga-
¿owania wiernych, którzy chc¹ duchowego zdrowia narodu i
dlatego potrzeba ich obj¹æ duszpastersk¹ trosk¹.

W 2013 roku biskupi dokonali reorganizacji dotychcza-
sowego zespo³u i powo³ali do istnienia Zespó³ ds. Ruchów
Intronizacyjnych. Najpierw jednak Konferencja Episkopatu Pol-
ski nakaza³a odczytaæ w ko�cio³ach dwa listy pasterskie:
�Objawienie Bo¿e a objawienia prywatne� i �O królowaniu Je-
zusa Chrystusa�, aby przypomnieæ nauczanie Magisterium
Ko�cio³a na temat objawieñ prywatnych oraz królewskiej god-
no�ci i misji Chrystusa. Dla ca³ej spo³eczno�ci Ko�cio³a w
Polsce mia³o to walor edukacyjny i formacyjny, a dla cz³on-
ków ruchów intronizacyjnych by³o wskazaniem podstaw dia-
logu. c.d. na str. 3
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (5)

Bóg jest dobroci¹
Trzeba wej�æ do zak³adu, w któ-

rym przebywaj¹ kalekie dzieci i tam
wobec ich nieszczê�cia powiedzieæ: Bóg
jest nieskoñczenie dobry. Trzeba siê
spotkaæ z ca³ym morzem cierpienia i
krzywd, które istniej¹ na ziemi i powie-
dzieæ: Bóg jest nieskoñczenie dobry.
Trzeba przyjmowaæ ciosy, których ¿ycie
nie szczêdzi i tak¿e mówiæ: Bóg jest
nieskoñczenie dobry. Trzeba stan¹æ pod
krzy¿em i u�wiadomiæ sobie, ¿e na tym
drzewie ginie jedyny i umi³owany Syn
Boga Ojca i patrz¹c na Jego agoniê,
trzeba powiedzieæ: Bóg jest nieskoñcze-
nie dobry".

S³owa te dosta³y siê do r¹k cz³o-
wieka, który od dwóch lat walczy³ z ra-
kiem. Wiedzia³, ¿e Bóg jest nieskoñcze-
nie dobry, ale w spotkaniu ze swoim nie-
szczê�ciem doszed³ do wniosku, ¿e w
jego sytuacji nie da siê wypowiedzieæ
s³ów: Bóg jest nieskoñczenie dobry.
Up³ynê³o kilka miesiêcy. Pogarsza³ siê
stan zdrowia chorego. A on ci¹gle mo-
cowa³ siê z t¹ tajemnic¹. Nie móg³ po-
godziæ cierpienia z dobroci¹ Boga. W
zmaganiu siê z cierpieniem zrozumia³,
¿e to w³a�nie z³o wykorzystuje wszyst-
kie mo¿liwo�ci, a¿eby�my nie uwierzyli
w dobroæ Boga. Z³u na niczym innym nie
zale¿y tak bardzo, jak na tym, aby�my
nie wierzyli w dobroæ Boga. Chory zro-
zumia³, ¿e w³a�nie wiara w dobroæ Boga
jest fundamentem szczê�cia cz³owieka.
Kiedy u�wiadomimy sobie, ¿e jest �wiat
czystego dobra, w którym mo¿emy od-
pocz¹æ, ¿e jest �wiat, do którego têskni
nasze serce, dopiero wtedy mo¿emy byæ
prawdziwie szczê�liwi. Z³o potêguje w
najprzeró¿niejszy sposób nieszczê�cie
cz³owieka na ziemi, aby mu utrudniæ, a
w³a�ciwie wrêcz uniemo¿liwiæ, wiarê w
tê podstawow¹ prawdê, ¿e Bóg jest nie-
skoñczenie dobry.

Warto zwróciæ uwagê na motyw
z³a, który spotykamy w bajkach. Ono
zawsze utrudnia bohaterom dotarcie do
krainy szczê�cia. Jest to doskonale pod-
patrzona prawda wziêta z ¿ycia. Celem
z³a jest przeszkadzanie cz³owiekowi w

dotarciu do dobrego Boga. Cz³owiek,
który odkryje ów mechanizm dzia³ania
z³a, potrafi pokonaæ wszelkie przeszko-
dy, byle móc dotrzeæ do Boga. Z³o sta-
je siê bezsilne wobec tego, kto pozo-
staje w kontakcie z dobrym Bogiem.

Przede wszystkim trzeba rzec, ¿e
Bóg jest sam¹ dobroci¹, a dobroæ ma
tê cechê w sobie, ¿e zawsze siê udzie-
la innym. Poniewa¿ dobroæ Bo¿a jest
wszechmocna, Bóg ma do dyspozy-
cji wszystko, cokolwiek mieæ zechce.
Magazyn Boga jest tak obficie zaopa-
trzony, ¿e niczego w nim nie brakuje i
nie braknie. Dobroæ Boga jest niewy-
czerpana. Oto pierwszy rys Bo¿ej do-
broci. Drugim rysem jest dobroæ Jego
serca. Kiedy mówimy o dobrej matce,
mamy na uwadze nie tylko dary, które
ona przekazuje dziecku, ale my�limy
wtedy o jej sercu. Ona swojemu dziec-
ku, które bardzo kocha, daje w³asny
czas, daje siebie. Dobroæ, daj¹ca sie-
bie, staje siê mi³o�ci¹. Dobroæ Bo¿a
jest wiêc dobroci¹ serca. Bóg czê-
sto postêpuje z nami tak, jak �w. Miko-
³aj; bo �w. Miko³aj wyzwala dobroæ na-
wet w sercach ludzi niewierz¹cych i tym
przypomina nam o dobroci samego
Boga. Rado�æ z darów �w. Miko³aja
wynika st¹d, ¿e s¹ one pod³o¿one dys-
kretnie, tak jakby dawca chcia³ siê spe-
cjalnie ukryæ. Bóg w³a�nie tak dyskret-
nie udziela nam przeogromnej ilo�ci

darów. Rzadko kto bowiem u�wiadamia
sobie to, ¿e oczy, którymi siê pos³ugu-
je, s¹ wielkim darem Boga. Dopiero wte-
dy, gdy s³abn¹, cz³owiek odkrywa ich
cenê. Nogi, rêce, s³uch, zdrowie s¹ da-
rami, których Bóg udziela nam minuta
po minucie. On ci¹gle darzy nas s³oñ-
cem, �wie¿ym powietrzem i wod¹. Jego
dary s¹ niezliczone i ka¿dy z nas nie-
ustannie je otrzymuje. Bóg nawet nie
czeka na gest wdziêczno�ci. Daje dla-
tego, ¿e jest dobry. Jego dobroæ jest
bardzo dyskretna. Oto trzeci rys Bo-
¿ej dobroci. Czwartym rysem jest to, ¿e
dobroæ Boga jest m¹dra. Jest to Bo-
ska dobroæ pedagoga, zatroskanego o
nasz rozwój. Bóg najczê�ciej daje nam
dary nie po to, aby nas ubogaciæ bez-
po�rednio, ale po to, aby�my w oparciu
o nie mogli siê rozwijaæ, aby�my wzbo-
gacili siebie. ̄ aden dobry nauczyciel nie
bêdzie pisa³ za ucznia domowego za-
dania. On chce mu tylko pomóc w jego
wykonaniu. Podobnie rzecz siê ma z do-
broci¹ Boga. Istniej¹ pewne dary, które
Bóg móg³by nam daæ, a o które my siê
upominamy; ale wzgl¹d pedagogiczny
wstrzymuje Go od ich udzielenia. Je�li
matka nie daje dziecku zapa³ek, o któ-
re ono prosi, jest to znak, ¿e matka jest
m¹dra, bo wie, ¿e w³a�nie ten dar mo¿e
dziecku zaszkodziæ. Czêsto prosimy o
pewne dary, ale nie znaj¹c swej przy-
sz³o�ci, nie wiemy, jak je mogliby�my
wykorzystaæ. Bóg postêpuje z nami tak
jak dobra, m¹dra matka. Prawdziwa do-
broæ jest wymagaj¹ca. W pewnych sy-
tuacjach matka nie tylko nic nie daje,
lecz nawet odbiera. W spojrzeniu na
Boga trzeba mieæ na uwadze i ten rys
Jego dobroci. Dobry Bóg bowiem czê-
sto ¿¹da czego� od nas, a bywa, ¿e
nam co� odbiera bez naszej zgody. Syn
uzyska³ prawo jazdy i otrzyma³ od ojca
pozwolenie dostêpu do kluczyka samo-
chodu. Jednak ojciec zorientowa³ siê po
trzech miesi¹cach, ¿e samochód pro-
wadzi syna na z³¹ drogê. Towarzystwo,
w którym syn wykorzystuje pojazd,
wêdruje na dno moralnego upadku. Oj-
ciec odbiera wiêc synowi kluczyk od
stacyjki. Da³, ale pó�niej odebra³. Trze-
ba siê zastanowiæ nad tym, dlaczego
Ojciec nieskoñczenie dobry, w imiê swej
dobroci odbiera nam pewne dary. Do-
broæ Boga jest wymagaj¹ca i dlate-
go On nie tylko nam daje, ale cza-
sem odbiera.

Dziêkujmy wiêc Bogu za wszyst-
kie dary, których nie potrafimy ani oce-
niæ, ani  policzyæ.

JEST JEDEN BÓG

ks. Edward Staniek

BÓG JEST DOBRY



Od maja 2015 roku do�æ regularnie
spotyka siê Zespó³ ds. Ruchów Intronizacyj-
nych z delegatami poszczególnych ruchów
intronizacyjnych. S¹ w tym gronie przedsta-
wiciele: Wspólnot dla Intronizacji Naj�wiêt-
szego Serca Pana Jezusa, Rycerstwa Je-
zusa Chrystusa Króla, Stowarzyszenia
�Ró¿a� i Fundacji Serca Jezusa, Ruchu Obro-
ny Rzeczypospolitej �Samorz¹dna Polska�,
Stowarzyszenia �Ruch Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla Polski�, jest tak¿e reprezen-
tantka wspólnot i grup Polonii amerykañ-
skiej, kanadyjskiej i australijskiej oraz repre-
zentanci �rodowisk inteligencji katolickiej.
Odby³o siê tak¿e sympozjum sprawozdaw-
czo-naukowe na Jasnej Górze 10 pa�dzier-
nika 2015 roku, w ramach którego przedsta-
wiciele poszczególnych ruchów intronizacyj-
nych zaprezentowali rozumienie intronizacji
w ich �rodowisku oraz ich wk³ad na rzecz
dzie³a intronizacji Jezusa Chrystusa. Zespó³ ds. Ruchów In-
tronizacyjnych tak¿e zaprezentowa³ swoje stanowisko.

W tre�ci Aktu Intronizacyjnego, który bêdzie odczyta-
ny 19 listopada w ³agiewnikach jest mowa o uznaniu panowa-
nia Jezusa Chrystusa, poddaniu siê Jego prawu, zawierzeniu
Chrystusowi Królowi oraz po�wiêceniu Mu Ojczyzny i ca³ego
narodu. Trzeba jasno okre�liæ, co Ko�ció³ rozumie pod pojê-
ciem intronizacji Jezusa Chrystusa. W �wiecie ceremonia ta
zasadniczo sk³ada siê z dwóch czê�ci: z aktu ustanowienia
króla oraz z aktu oddania siê pod jego w³adzê. Je�li tak, to w
odniesieniu do Pana Jezusa mo¿emy mówiæ o intronizacji w
znaczeniu tylko czê�ciowym. Jezus otrzyma³ godno�æ kró-
lewsk¹ od Ojca, Boga Wszechmog¹cego, a cz³owiek nic tu
dodaæ ani uj¹æ nie jest w stanie. Chodzi o to, ¿e Jezus jest
Królem niezale¿nie od woli cz³owieka. Intronizacja Jezusa
Króla nie jest wiêc ani koronacj¹, ani nadaniem Jezusowi
godno�ci królewskiej czy tytu³u królewskiego. Intronizacja

O Królu mój i Panie
Zbawco mój najwiêkszy
Na tronie Polski Twe zasiadanie
Ojczy�nie naszej
na pomoc spieszysz...
We� nasz kraj p³acz¹cy
i serca Ciebie mi³uj¹ce
Otocz opiek¹
wraz z Matk¹ swoj¹
Niech kraj nasz bêdzie
wiary ostoj¹
i pokojem Twym b³yszcz¹cy.

A.K.K.

Jezusa Króla jest zasadniczym aktem naszej wiary � wybie-
ramy Jezusa i przyjmujemy Jego prawo, uznajemy nad sob¹
królewsk¹ w³adzê Jezusa, wyznajemy j¹ wobec innych oraz
chcemy j¹ potwierdzaæ ca³ym ¿yciem.

Jezus po cudzie rozmno¿enia chleba odrzuci³ w³adzê
królewsk¹ na tym �wiecie, ale wyzna³ j¹ przed Pi³atem. Z
tego mo¿na odczytaæ nastêpuj¹c¹ wskazówkê � nie trzeba
intronizowaæ Jezusa jako Króla Polski czy jakiegokolwiek
innego kraju, ale trzeba wyznawaæ Jego królewsk¹ godno�æ
przed wspó³czesnymi Pi³atami, zachowuj¹c w ¿yciu prawo
Jego królestwa.

Nie wiemy, czy akt intronizacyjny wystarczy, ¿eby ura-
towaæ Polskê przed laicyzacj¹, ale trzeba pamiêtaæ i mieæ
tego �wiadomo�æ, ¿e akt intronizacyjny w Krakowie-£agiew-
nikach nie bêdzie zwieñczeniem, lecz pocz¹tkiem dzie³a in-
tronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim.
Przed nami wielkie i wa¿ne zadanie.

za: www.niedziela.pl

Opowiadanie z mora³em
Królewski b³azen

     Pewien Król mia³ swego nadwornego b³azna, który umila³ mu dni swoimi powiedzon-
kami i ¿artami. Którego� dnia król powierzy³ b³aznowi swe ber³o, mówi¹c:
     - Zatrzymaj je do czasu, a¿ znajdziesz kogo� g³upszego od siebie. Wtedy bêdziesz
móg³ mu je podarowaæ.
     Kilka lat pó�niej król powa¿nie zachorowa³.
     Czuj¹c zbli¿aj¹c¹ siê �mieræ, przywo³a³ b³azna, do którego w gruncie rzeczy by³ bar-
dzo przywi¹zany i powiedzia³:
     - Wyruszam w d³ug¹ podró¿.
     - Kiedy wrócisz? Za miesi¹c?
     - Nie - odpar³ król. - Nie powrócê ju¿ nigdy.
     - A jakie przygotowania poczyni³e� przed t¹ wypraw¹? - zapyta³ b³azen.
     - ¯adnych - brzmia³a smutna odpowied�.
     - Wyje¿d¿asz na zawsze - powiedzia³ b³azen - i wcale siê do tego nie przygotowa³e�?
Proszê, we� to ber³o. Znalaz³em wreszcie g³upszego ode mnie!

Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie przygotowuj¹ siê do tej "wielkiej podró¿y", która czeka ka¿dego z nas. Dlatego ten
moment wi¹¿e siê dla nich z wielk¹ trwog¹. "Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny", mówi Jezus. Czy przygotowu-
jesz siê do tego? Bruno Ferrero
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PONIEDZIA£EK  14.11.16
  8.00   + Marian Gruca � greg.
18.00 + Tadeusz Tomczyk w 5 rocz. �m.

WTOREK  15.11.2016
  8.00 + Irena Kosiñska w 20 rocz. �m.
18.00 1) Za zmar³ych z rodziny Ziêcików

2) + Stanis³awa Kasperkiewicz od
kole¿anek z pracy

�RODA 16.11.2016
  8.00 + Józef �liwiak, Anna Tylek
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 17.11.2016
  8.00 + Marian Gruca � greg.
18.00 1) + Albin Puc

2) + Ludwika Staszel

PI¥TEK 18.11.2016
  8.00
15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Jan Starowicz w 20 rocz. �m.

SOBOTA 19.11.2016
 8.00 + Marian Gruca � greg.
18.00  + Mieczys³aw Maj w 17 rocz. �m.

NIEDZIELA 20.11.2016
  8.00 + Stanis³aw �winiarski w 1 rocz.

�mierci.
  9.30 + Marian Gruca � greg.
11.00 + Andrzej Udycz w 3 rocz. �m.
12.00
13.00 + El¿bieta Domaradzka
14.00
18.00 + Irena Jurczyk w 4 rocz. �m.

++ z rodziny

INTENCJE MSZY �W.
14.11.2016 - 20.11.2016

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.
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Ca³y Kosmos jest wype³niony obecno�ci¹ Boga. Kiedy spogl¹damy w roz-
iskrzone gwiazdami niebo, do�wiadczamy majestatu kosmosu i jego piêkna. To
prze¿ycie pojawia siê przy wschodzie i zachodzie s³oñca, wobec majestatu gór i
bezkresu morza. �wiat zbudowany przez Boga jest wype³niony Jego majestatem.

Ale odk¹d ludzie zaczêli budowaæ swój �wiat - pocz¹tkowo by³y to wioski,
osiedla, a pó�niej miasta - doszli do wniosku, ¿e obok rynku, pomieszczenia na
spotkania, szko³y, potrzebne jest równie¿ miejsce �wiête. Taki rodowód posiadaj¹
�wi¹tynie, które wystêpuj¹ w wiêkszo�ci religii.

Czym jest �wi¹tynia w �rodowiskach zamieszka³ych w wiêkszo�ci przez
chrze�cijan? Jest znakiem, dlatego jej budowniczowie zabiegaj¹, aby ró¿ni³a siê
od innych budowli. Koscio³y s¹ wizytówk¹ wioski czy miasta. Ten znak nie tylko
mówi o religijnosci wiernych, ale o ich zamo¿no�ci, ambicjach, wspó³pracy... Ko-
�ció³ bowiem zawsze jest dzie³em wielu serc i r¹k.

Jest miejscem modlitwy, dlatego wystrój ko�cio³a czy kaplicy zmierza do
tego, aby pomóc w wyciszeniu i skupieniu. Wiele ko�cio³ów jest nas¹czonych
modlitw¹ i ka¿dy, kto do nich wchodzi, to wyczuwa. Trzeba d³ugiego czasu, by
modlitwa napromieniowa³a �ciany i wszystko, co jest w ko�ciele. To jest dzie³o
wielu pokoleñ. Potêga modlitwy czyni mury �wi¹tyni ¿ywymi. To sprawia, ¿e w
ko�ciele ³atwiej siê modliæ.

Jest miejscem spotkañ, dlatego jej powierzchnia jest obliczana w zale¿no-
�ci od ilo�ci wiernych na danym terenie. Warto pamiêtaæ, ¿e nie ma tak uniwersal-
nego miejsca spotkañ jak �wi¹tynia. Jest w niej miejsce dla ka¿dego: m³odego i
starego, zdrowego i chorego, dziecka i starca, geniusza i analfabety, bogatego i
nêdzarza, grzesznika i �wiêtego.

To tylko pokrewieñstwo z Bogiem mo¿e tworzyæ takie �rodowisko, w którym
wszyscy s¹ gotowi przekazaæ sobie znak pokoju. Ka¿dy cz³owiek ochrzczony ma
prawo do tego, ¿eby stan¹c lub usi¹�æ w ko�ciele, ma w nim swoje miejsce. To
trzeba odkryæ. Dzi� wielu nie ceni tego miejsca. A przecie¿ jest to rezydencja
�rodowiska ludzi nastawionych na to, aby ¿yæ we wzajemnym szacunku i pokoju.

Jest �wiêt¹ przestrzeni¹, w której objawia siê, ¿yje i rozwija Ko�ció³ Chry-
stusowy. Jego bowiem tajemnica ujawnia siê w czasie Eucharystii. W ko�ciele
jest o³tarz, kap³an, jest chleb i wino. Wspólna celebra Eucharystii jest zawsze
do�wiadczeniem tajemnicy Ko�cio³a. Ktokolwiek rezygnuje z uczestniczenia w
niedzielnej Eucharystii, zaczyna odchodziæ od Ko�cio³a. Ten Bo¿y magnes, jakim
jest Jezus obecny pod postaciami chleba i wina, który na ca³ym �wiecie przyci¹ga
wszystkich wierz¹cych w Niego, zlekcewa¿ony, juz nie kszta³tuje ¿ycia tego, kto
nie podchodzi do Niego, by nape³niæ siê Jego moc¹. Tak ga�nie w sercach Bo¿a
mi³o�æ i zaczynaj¹ one
wracaædo �wiata.

Rocznica po�wiê-
cenia ko�cio³a to dzieñ
dziêkczynienia za ten
Bo¿y Dom, do którego
uczêszczamy. Oby jego
los zawsze by³ wa¿niej-
szy ni¿ nasze czysto do-
czesne sprawy. Oby�my
zawsze mieli obok sie-
bie takich, którzy znaj¹
drogê do ko�cio³a i nigdy
z niej nie zrezygnuj¹.

Czym jest �WI¥TYNIA?
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