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JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA 
ZA KRÓLA I PANA 

19 listopada 2016 r. w Krakowie 
 
 

Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Księża Prezesi Rodzin Kolpinga w Polsce! 
 

Wszyscy czujemy się zaproszeni przez naszych pasterzy do udziału w Jubileuszowym Akcie 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w sobotę 19 listopada 2016 roku w Krakowie 
Łagiewnikach. Wspominamy z radością naszą obecność w Gnieźnie, Poznaniu i Chodzieży na 
centralnych uroczystościach 1050. rocznicy Chrztu Polski (14 i 15 kwietnia). Dziękujemy Bogu za 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z Ojcem Świętym Franciszkiem w lipcu. Radujemy się IV 
Pielgrzymką Rodzin Kolpinga Krakowie (15 października) w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i 
dwudziestolecia Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Tym razem nie może zabraknąć nas 
jako „wspólnoty katolickiej” Związku Krajowego Kolpinga w tak doniosłym i zbawiennym wydarzeniu 
dla Kościoła, Narodu i Państwa w sobotę przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. 
Niektórzy księża prezesi oraz świeccy bracia i siostry osobiście będą uczestniczyć w tych 
uroczystościach. (Uwaga: do wnętrza bazyliki Miłosierdzia Bożego mogą wejść świeccy zaproszeni 
goście z kartą wstępu, jeśli uda się ją otrzymać w kurii swojej diecezji; kapłani do koncelebry nie 
muszą mieć karty wstępu). Tysiące pielgrzymów będzie gromadzić się na zewnątrz Sanktuarium. 
Wielu pozostanie w domu przy telewizorze czy radiu. Wszystkich zachęcam serdecznie, żebyśmy 
włączyli się także w duchowe przygotowania, jakim jest Nowenna przed Jubileuszowym Aktem 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana - od czwartku 10 listopada. Teksty modlitw i rozważań do 
wspólnotowego czy osobistego wykorzystania znajdziemy w Internecie, albo w Naszym Dzienniku. 

Wierzymy i ufamy, że tak wielkie wydarzenie kończącego się w Kościele Katolickim 
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050.- lecia Chrztu Polski przyniosą Polsce i Polakom Boże 
błogosławieństwo i przebudzenie nowego ducha braterstwa i jedności wśród Rodaków w kraju i 
poza granicami.  

Módlmy się, aby jednym z  owoców tego Bożego Czasu stało się rozwijanie i umacnianie 
Dzieła Kolpinga w Polsce poprzez tworzenie Rodzinnych Ognisk Kolpinga, które mogą być nowymi 
przyczółkami dla ożywienia i duchowego wzrostu Rodzin Kolpinga. Ufam, że nasi święci i 
błogosławieni patronowie, zwłaszcza św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II i błogosławiony Ksiądz 
Kolping, rozpalą „iskry Bożego Miłosierdzia” i będą podtrzymywać w naszych sercach i w naszych 
rodzinach  ogień Wiary, Nadziei i Miłości. 

ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy     
Kraków, 9.11.2016 r.        kom. +48 605 263 111  
 

PS. W listopadzie w codziennej modlitwie polecamy Bogu Miłosiernemu intencje Ojca 
Świętego Franciszka: 
Intencja powszechna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były      
                                      wspierane w swoim wysiłku solidarności. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie 

wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.  


