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Przemyśl, 13 września ż0I7 r.

Do Księży, Przełożonych zakonnych,
Moderatorów ruchów i duszpasterstw katolickich,
Przewodni czący ch organizacji i stowarzyszeń katolickich.

W dniu 19 listopada 2016 roku w Narodzie Polskim miało miejsce nien{ykłe vłydarzenie,
jakim był Jubileuszowy Ala Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jesteśmy wdzięczni Bogu
za tę wielkąłaską, jaką okazń naszemu narodowi, dziękujemy też naszym biskupom za podjęcie
tego zbawczego dzieła. Uroczystość proklamowania tego aktu byłapoprzedzona odrębnym Listęm
Episkopatu, a także ogólnopolską Nowenną. Ukazało się wiele artykułów i wywiadów w prasie,
radiu i telewizji. W następnym dniu po proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
Chrystusa zaKróIa i Pana, był on ponawiany we wszystkich kościołach w Polsce. OkazŃo się, że
działania te były niewystarczające, aby informacja o tym szczególnym dla naszego Narodu
wydarzeniu dotarła do wszystkich i aby wszyscy - w pełni świadomie i odpowiedzialnię- w duchu
wiary i miłości przystąpili do Jubileuszowego Aktu.

W łm roku pragniemy przygotować się do odnowienia tego Aktu poptzez trzydniowe
Sympozjum Czcicieli Chrystusa Króla, organizowanę w Krakowie-Łagiewnikach w dniach I7-I9
listopada. Cęntralne uroczystości odbędą się tam w dniu 19 listopadai na nie (jak i na Sympozjvtrl)
zapraszamy wsrystkich chętnycho a szczególnie delegacje poszczególnych ruchów katolickich
(wspólnot parafialnych, stowarzyszeń itp.), Szczegółowy plan Sympozjum i uroczystości
zv,liązanych z odnowienięm Aktu Jubileuszowego będzie dostępny w późniejszym terminie.

Jednocześnie mamy świadomość, że ta forma prezentacji Dzieła Intronizacji nadal będzie
niewystarczająca. W Komentarzu do Jubileuszowego Aktu biskupi z cńą powagą i odpowie-
dzialnością zwracają uwagę, że ,,aby tak ważne dzieło intronizacji Jezusa w narodzie polskim
mogło zostaó zrealizowane, ttzeba z pewnością zadbaó o większe otwarcie na nie społeczności
Kościoła w Polsce, a to wymaga solidnej prezentacji dzieła",

Zwracamy się z prośbą do Państwa o podjęcie tego dzieła, zwŁaszcza żę ,,myśl
o konieczności uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicięlem stanowi centralny rys duchowości
i formacji wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce (...)", Dzieło Intronizacji nie jest nowym
duszpasterstwem, ale wpisuje się ze swoją ideą w dziŃ,ania wszelkich podmiotów religijnych. Jak
wskazuje wlw Komentarz, ,,przyjęcie panowania lezusa, uznanie Go swym Panęm i Królem, ma
znaczęnię zbawgze" . Wierzymy, że przyjęcie Jezusa za Króla i Pana w poszczęgólnych paraftach,
wspólnotach itp. ożywi w nich ducha wiary mocą samego Boga-Króla.

W celu zapoznania się zDziełem Intronizacji proponujemy mńerińy i teksty przygotowane
ptzęz Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych KEP, m.in. konspekty katechez dla dzieci i rŃodzieĘ,
kŃechezy dla dorosłych, Modlitewnik czcicieli Chrystusa Ikóla ,,Króluj nźun, Chryste!"
Zachęcamy do korzystania z objaśnienia do Jubileuszowego Aktu , które moZe być wykorzystane
w formie czytanek na kłżdy dzięń pńdziernikowego nabozeństwa różaięowęgo. Znajdziemy je
w broszurce ,,Jezus Chrystus naszym Królem", którą dołączamy do niniejszego listu.

Przyjęcie Jęzusa Chrystusa zaKtóla i Pana wprowadza pokój i miłość, dlatego cŃę dzieło
intronizacji i jego poszczegllne przedsięwzięcia powierzamy Duchowi Swiętemu przez Serce
Maryi, naszej Matki i Królowej.
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