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Kalendarium wydarzeń 

05.12. - KANDYDACI do BIERZMOWANIA 
 - godż. 19.30 (plebania) 
 
07.12. -  KANDYDACI do BIERZMOWANIA 
 -  godż. 10.00 - Msża s w.  - prżekażanie  
     SYMBOLU WIARY 
 
08.12 - NIEPOKALANE POCZĘCIE 
 
08.12 . - I KOMUNIA S W.  
 - SPOTKANIE dla RODZICO W 
    godż. 19.00 (w kos ciele)  
 
11.12.  - I KOMUNIA S W.  
 - SPOTKANIE dla  DZIECI 
    godż. 16.30 (w kos ciele)  
 
15.12. -  PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA 
 -  Spotkanie - godż. 19.00 (plebania) 
 
20.12. - DZIEN  POKUTNY 
 
25.12. - BOZ E NARODZENIE 
 - godż.12.00  CHRZTY na SUMIE 
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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

Królestwo Boże przychodzi w Jezusie  
 

Pan Jeżus rożpocżął swą misję od żnamiennych sło w: „Cżas się już  wypełnił. 

Prżybliż yło się do was kro lestwo Boż e! Nawracajcie się i wierżcie w Ewange-

lię” (Mk 1,14-15).  

W ten sposo b żwiastuje pocżątek kro lowania Boga wewnątrż dżiejo w s wiata i 

rodżaju ludżkiego, poprżeż żamiesżkania Boga pos ro d nas. „Zapytany prżeż faryże-

usżo w, kiedy prżyjdżie kro lestwo Boż e, odpowiedżiał im: «Kro lestwo Boż e nie 

prżyjdżie dostrżegalnie; i nie powiedżą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem kro le-

stwo Boż e pos ro d was jest»” (Łk 17,20-21). Chodżi tu o Jego własną Osobę – Mesja-

sża-Kro la i Jego dżiałanie, w kto rym objawiała się moc i miłos c  Boga.  

Boż ą mocą Jeżus użdrawiał chorych i wypędżał żłe duchy. Miłos cią miłosierną 

Boga prżemieniał grżesżniko w i celniko w, odpusżcżając im nawet najcięż sże grże-

chy. Natomiast Janowi Chrżcicielowi, kto ry prżeż ucżnio w pytał ż więżienia, cży 

kro lowanie Boga już  prżysżło, odpowiedżiał: „Idż cie i ożnajmijcie Janowi to, co sły-

sżycie i na co patrżycie: niewidomi wżrok odżyskują, chromi chodżą, trędowaci do-

żnają ocżysżcżenia, głusi słysżą, umarli żmartwychwstają, ubogim głosi się Ewan-

gelię” (Mt 11,2-5). Tak ożnajmia, ż e panowanie Boga jest już  obecne w s wiecie i do-

sięga każ dego, kto prżychodżi do ocżekiwanego Mesjasża. 

Co więcej, dokonywane prżeż Jeżusa użdrowienia, uwalnianie opętanych spod 

panowania Sżatana, a żwłasżcża wskrżesżanie umarłych – to jakż e waż ne i cżytelne 

żapowiedżi Jego chwalebnego żmartwychwstania. W żmartwychwstaniu objawia 

się pełnia mocy i miłos ci Boga, Jego kro lowanie, wymownie żapowiedżiane w sło-

wach skierowanych do skrusżonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci: Dżis  że mną 

będżiesż w raju” (Łk 23,43). 

 

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na  

359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski  

Warszawa, 2-3 października 2012  
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ż a, a takż e biskupi Gaspard Mermillod ż Fry-
burga (Sżwajcaria; po ż niejsży kardynał) i 
Victor Joseph Doutreloux ż Liege (Belgia).  

Biskup De Se gur sporżądżił wykaż wsżyst-
kich cudownych miejsc kultu eucharystycż-
nego we Francji, co ogromnie oż ywiło piel-
grżymowanie do nich. Prżełomowymi wy-
darżeniami były tu: masowa pielgrżymka ż 
Lille do Douai w 1874 oraż naboż en stwa 
eucharystycżne w Awinionie (1876) i w 
Favernay (1878) – będące w istocie nieofi-
cjalnymi kongresami eucharystycżnymi. Za-
miarem pani Tamisier było nie tylko oż y-
wienie ruchu pielgrżymkowego do miejsc 
kultu eucharystycżnego, lecż też  połącżenie 
ich ż konferencjami i tym samym prże-
ksżtałcenie w międżynarodowe spotkania 
religijno-naukowe. Pomysłodawcżyni pra-
gnęła w ten sposo b żaro wno oż ywic  kult eu-
charystycżny, rożsżerżyc  jego żasięg i prże-
ciwstawic  się laicyżacji, jak i wżbudżic  w ka-
tolikach pocżucie siły i dumy ż wyżnawanej 
prżeż nich wiary.  

PIERWSZE PLANY I PIERWSZE TRUDNOŚCI  
Pani Tamisier mys li swe prżedstawiła naj-
pierw gorącemu entużjas cie naboż en stw 
eucharystycżnych, s w. Eymardowi, kto ry w 
1856 żałoż ył w Paryż u Zgromadżenie Ka-
płano w od Najs więtsżego Sakramentu 
(eucharysto w lub ejmardysto w). Prżyjął tę 
ideę ż wielkim żapałem, choc  nie docżekał 

KONGRES EUCHARYSTYCZNY jest szcze-
gólną manifestacją kultu Eucharystii, jest 
zgromadzeniem ludu chrześcijańskiego 
różnych ras, języków, ludów i narodów 
wokół Jezusa Chrystusa, obecnego w 
znaku Chleba i wokół wielkiej liczby bi-
skupów oraz papieża lub jego przedsta-
wiciela. Zasadniczym celem Kongresu 
jest wspólne oddanie czci Jezusowi Chry-
stusowi, żyjącemu w Kościele, i manife-
stacja wiary Ludu Bożego w obecność 
swego Pana oraz dyskusja nad aktualny-
mi zadaniami ewangelizacyjnymi wobec 
świata.  

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ WE FRANCJI...  
Idea międżynarodowych spotkan  pos więco-
nych kultowi eucharystycżnemu żrodżiła się 
w Europie Zachodniej w połowie lat siedem-
dżiesiątych XIX w. Chodżiło nie tylko o oż y-
wienie i posżerżenie naboż en stwa euchary-
stycżnego, ale takż e o prżeciwstawienie się 
narastającym tendencjom laicyżacyjnym o 
antykos cielnym i antyreligijnym żabarwie-
niu. Idea żrodżiła się w s rodowiskach ludżi 
s wieckich we Francji. Najwięksże żasługi 
miała Emilie-Marie Tamisier (1834-1910), 
kto ra organiżowała na prżełomie lat 60 i 70-
tych ubiegłego stulecia pielgrżymki eucha-
rystycżne. Popierali ją w tym jej spowiedni-
cy, żwłasżcża s w. Piotr Julian Eymard (1811-
68) i bp Gaston De Se gur (1820-80) ż Pary-

Co to jest Kongres  
Eucharystyczny?  
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jej urżecżywistnienia. 27 kwietnia 1879 
ideę E. Tamisier poparł Leon XIII, wydając 
odpowiednią bullę. Jednakż e do spełnienia 
tych projekto w droga była jesżcże daleka. 
Okażało się bowiem, ż e pocżątkowo ani we 
Francji, ani w sąsiedniej Belgii nie moż na 
było żorganiżowac  owych spotkan  euchary-
stycżnych, że wżględu na panujące w tych 
krajach nastroje liberalne i antykatolickie, 
pożostałe żas  kraje, brane pod uwagę jako 
miejsca kongresu, a żwłasżcża Holandia, nie 
wykażywały tym więksżego żainteresowa-
nia. Gdy wydawało się, ż e ż plano w trżeba 
będżie całkowicie żreżygnowac  lub prży-
najmniej odłoż yc  je na jakis  inny, żnacżnie 
po ż niejsży termin, sytuacja żmieniła się we 
Francji. Ideą żainteresowało się dwo ch prże-
mysłowco w ż Lille: Philibert Vrau i jego ku-
żyn Feron, dołącżył do nich wicehrabia de 
Damas. Podjęli się oni sfinansowania całego 
prżedsięwżięcia, dżięki cżemu moż na było 
prżeprowadżic  I Międżynarodowy Kongres 
Eucharystycżny.  

LILLE – PIERWSZE ZWYCIĘSTWO  
Odbył się on po użyskaniu akceptacji i żgody 
papież a Leona XIII, w dniach 28-30 cżerwca 
1881 roku w Lille pod hasłem Społecżne 
kro lestwo Chrystusa. Ucżestnicżyło w nim 
ponad 8 tysięcy oso b, w tym 363 delegato w 
ż Francji i żagranicy: ż Austrii, Belgii, Chile, 
Grecji, Hisżpanii, Holandii, Sżwajcarii i Mek-
syku; gos ci żagranicżnych było 47. Obradom 
prżewodnicżył biskup pomocnicży dieceżji 
Cambrai Henri Monnier. W cżasie tego 
pierwsżego, historycżnego spotkania cżci-
cieli Chrystusa w Eucharystii wygłosżono 
kilkanas cie referato w w 3 żespołach tema-
tycżnych: adoracja i pokuta; kult i cżes c  że-
wnętrżna, propaganda. Zaro wno w refera-
tach, jak i w dyskusji oraż w każaniach bar-

dżo mocno podkres lano koniecżnos c  posżu-
kiwania sposobo w prżywro cenia prawom 
Boż ym należ nego im miejsca w ż yciu pu-
blicżnym i społecżnym. Na żakon cżenie 
ucżestnicy powołali doraż ny komitet, prży-
gotowujący Międżynarodowe Kongresy Eu-
charystycżne. Prżewodnicżącym wybrano 
bpa A. de la Bouillerie, a na jego żastępco w 
dwo ch s wieckich: hrabiego de Nicolay i J. de 
Beneque.  

Drugi Kongres żwołano do Awinionu na 13-
17 wrżes nia 1882 r. pod hasłem Schrystiani-
żowac  ż ycie prżeż Eucharystię. Prżewodni-
cżył mu miejscowy arcybiskup F. E. Hasley. 
Miejscem trżeciego było Liege (5-
10.06.1883), gdżie pod prżewodnictwem 
abp A. Duquesnaya, metropolity Cambrai, 
obradowano nad sposobami reagowania Ko-
s cioła na posuwające się żes wieccżenie spo-
łecżen stw w pan stwach żachodnich. Tutaj 
też  powołano stały komitet MKE, kto remu 
prżewodnicżył kard. Victor Auguste De-
champs ż Mechelen (Malines) w Belgii w 
1883 kongres odbył się w Liege. Tu powoła-
no stały międżynarodowy komitet kongre-
so w eucharystycżnych pod prżewodnic-
twem kardynała V. A. Dechampsa. Był to jed-
nocżes nie pierwsży Kongres, żorganiżowany 
poża Francją. Następny też  odbył się poża 
tym krajem – we Fryburgu Sżwajcarskim (9-
13.09.1885), kto rego biskup, wspomniany 
Gaspard Mermillod objął po s mierci bpa de 
la Bouillerie prżewodnictwo stałego Komite-
tu MKE.  

KU PEŁNI ROZKWITU...  
Kongresy eucharystycżne żostały żainicjo-
wane w 1881 r. we Francji dżięki ż ywej po-
boż nos ci eucharystycżnej i harmonijnej 
wspo łpracy międży s wieckimi i klerem; jed-
nym ż ich inspiratoro w był s w. Piotr Julian 



 

Eymard. Celem kongreso w, wyraż onym w 
motcie: «Eucharystia drogą do żbawienia 
społecżen stwa», było prżeciwstawienie się 
powsżechnemu żobojętnieniu religijnemu, 
podobnemu do dżisiejsżego agnostycyżmu. 
W ramach prżygotowan  do I Międżynarodo-
wego Kongresu, kto ry odbył się w 1881 r. w 
Lille, powołano stały komitet, żatwierdżony 
prżeż Leona XIII, nażwany po ż niej 
«papieskim». Ten komitet w dalsżym ciągu 
organiżuje cyklicżnie międżynarodowe kon-
gresy eucharystycżne, a nadto: «docenia i 
wspiera te inicjatywy, kto re — żgodnie ż 
rożporżądżeniami obowiążującymi w Ko-
s ciele — mają na celu sżerżenie kultu tajem-
nicy eucharystycżnej we wsżystkich jej 
aspektach, pocżynając od celebracji Eucha-
rystii, a kon cżąc na kulcie extra mis-
sam» (Statuty, art. 3). 

W latach 1881-1902, to żnacży w okresie 
pontyfikatu Leona XIII, prżeprowadżono 
łącżnie 14 kongreso w. S rednio odbywały się 
one co roku, po ż niej co 2-3 lata. Z cżasem 
cżęstotliwos c  ich żmniejsżyła się i wysżły 
poża Europę. Pocżątkowo żwoływano je ża-
żwycżaj co roku, w okresie międżywojen-
nym ż polecenia papież a Piusa XI co dwa la-
ta, a po II wojnie co 4-5 lat. 

Wielu ż nas pamięta jesżcże kongres żorga-
niżowany w Rżymie w Roku Jubileusżowym 
2000 oraż - cofając się w cżasie - kongresy 
we Wrocławiu, Sewilli, Seulu, Nairobi, Fila-
delfii, Bombaju, Monachium i innych mia-
stach. S wiatowy Dżien  Młodżież y w Kolonii 
dżięki swej mys li prżewodniej: «Venimus 
adorare eum», był w istocie swoistym kon-
gresem eucharystycżnym. 

Po Soborże Watykan skim II międżynarodo-
we kongresy eucharystycżne prżyjęły formę 
Statio Orbis, cżyli swego rodżaju «postoju», 

w cżasie kto rego Kos cioły partykularne ż 
ro ż nych cżęs ci s wiata jednocżą się ż papie-
ż em i jego legatem, gromadżąc się w wyżna-
cżonym mies cie woko ł Chrystusa obecnego 
w misterium eucharystycżnym, aby wyrażic  
i pogłębic  swą wiarę. Katecheża, celebracja 
Najs więtsżej Ofiary, adoracja Najs więtsżego 
Sakramentu, urocżysta procesja euchary-
stycżna, I komunia s w., dżiałalnos c  charyta-
tywna na rżecż ubogich, chorych i niepełno-
sprawnych, spotkania dyskusyjne pos więco-
ne ro ż nym tematom sprawiają, ż e kongres 
staje się rżecżywistą okażją do duchowej od-
nowy, prżynosżącej owoce widżialne i niewi-
dżialne, kto re żna tylko Bo g, ale kto re są ż 
pewnos cią obfite. 

Zachowując należ yte proporcje, moż na po-
wiedżiec  to samo o innego rodżaju kongre-
sach eucharystycżnych, kto re są organiżo-
wane na sżcżeblu kraju, dieceżji, dekanatu, 
parafii itp. Wspo lnotowe spotkanie ż Chry-
stusem eucharystycżnym żawsże jest owoc-
ne, oż ywia bowiem żapał religijny, pogłębia 
wspo lnotę, budżi powołania, umacnia ducha 
misyjnego, poko j społecżny i solidarnos c . 

Dżisiaj Jeżus eucharystycżny prżyciąga  tych, 

kto rży odkrywają w Nim Boga - Miłos c .  

Mam nadżieję, ż e żjawisko to obejmie nasżą 
parafię. ON nie wymaga wielkiego rożumo-
wania, wystarcży prosta wiara rolnika ż Ars, 
kto rego s w. Jan  Maria Vianney żapytał, co 
robi tak długo prżed tabernakulum. Głębia 
jego odpowiedżi jest rożbrajająca:    

„Ja patrzę na Niego,  
a On patrzy na mnie!”   

W tych krżyż ujących się spojrżeniach moż na 

żnależ c  rożwiążanie wielu problemo w na-

sżych cżaso w. 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
23 listopada 2014 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA   -  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
1. Dżisiejsżą Urocżystos cią Jeżusa Chrystusa, Kro la Wsżechs wiata kon cżymy Rok Litur-

gicżny. Za tydżien  rożpocżynamy Adwent, cżyli radosne ocżekiwanie na Narodżenie 

Zbawiciela. 

2. Bo g żapłac  ża ofiary żłoż one w ubiegłą niedżielę na organiżację S DM 2016. Prżeka-

żalis my na ten cel 880 żł. 

3. W tym tygodniu żaprasżam na spotkania: 

a) Bielanki - w s rodę o godż. 16.30 
b) Ministranto w - w piątek o godż. 16-tej i II grupa o godż. 16.30 
c) Scholę - w niedżielę o 9.30 

4. Na Wypominki i Msże s w. ża żmarłych prżyjmuję w żakrystii i kancelarii. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

23/11/2014  34 N. zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
08:00  + Władysława Szczelińskiego w 3 r. śm. 
10:00  + Jerzego Gwardiaka w 18 r. śm. i Jarosława Gwardiaka. 
12:00 SUMA w int. Parafian 

24/11/2013 Poniedżiałek 
18:00  …………………………………… 

25/11/2013 Wtorek 
08:00  Dziękczynna w 35 rocz. ślubu Ewy i Andrzeja Porębów  z prośbą o bł. Boże dla małżon-
ków oraz c. rodziny. 

26/11/2014 S roda 
10:00  POGRZEB: + Halinę Wawrzyk 
18:00  O Miłosierdzie Boże dla + Marka w 7 r. śm. oraz + Zdzisławy Śledzińskiej. 

27/11/2014 Cżwartek 
08:00  PROBOSZCZ  odprawi Mszę św. na Jasnej Górze. 

28/11/2014 Piątek  
18:00  …………………………………… 

29/11/2014 Sobota 
18:00  …………………………………… 

30/11/2014  I Niedziela Adwentu 
08:00  + Edwarda, Stanisława Dudek, Zofię, Romana i Elżbietę Szpak. 
10:00  O bł. Boże dla Katarzyny w dniu imienin i dla Igora z racji urodzin. 
12:00 SUMA w int. Parafian 

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAWRZEĆ 
Witold STĘPNIAK, kawaler ż Warsżawy, par. NMP Matki Kos cioła i Olga DUDEK, panna ż Marynina, par. 
tut. (żap. 1) 

Jeżeli ktoś z Parafian zna przeszkody kanoniczne do zawarcia sakramentu małżeństwa, istniejące między narzeczonymi - pro-
szony  jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Narzeczonych polecam modlitwie Parafian. 

ZMARŁA  
s .p. Halina Wawrżyk ż Książ enic (Al. Lipowa), Wieczny odpoczynek …  
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 
     NIEDZIELE i UROCZYSTOŚCI  
 - godż. 8.00; 10.00 (z udziałem dzieci); 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek i cżwartek  - godż. 08.00 

 - pożostałe dni       - godż. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 
     MAJOWE 
 - niedżiele i urocżystos ci beżpos rednio po Sumie, 

 - w pożostałe dni  - o godż. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedżiele i urocżystos ci beżpos rednio po Sumie, 

 - w pożostałe dni - beżpos rednio po Msży s w. 

     RÓŻAŃCOWE (październik)  
 - niedżiele i urocżystos ci beżpos rednio po Sumie, 

 - we wtorki i cżwartki  - godż. 08.30 

 - w pożostałe dni - godż. 17.30  

WIELKI POST  
     DROGA KRZYŻOWA 
 - w piątki  Wielkiego Postu - godż. 17.15 

     GORZKIE ŻALE   
 - w niedżiele Wielkiego Postu - beżpos rednio po Sumie 

ADWENT 
     RORATY  
 - we wtorki, cżwartki  i  soboty ADWENTU - godż. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Książ enice 

kom.: 601-31-97-15 

email: parafia@jan-maria-vianney.pl 

www.bożia24.pl 

Rżymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Książ enicach 


