Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych
Konferencja Episkopatu Polski dostrzegła działalność ruchów intronizacyjnych i na
362 zebraniu plenarnym w Wieliczce w dniach 21 – 22 czerwca 2013 r. powołała do istnienia
Zespół do spraw Ruchów Intronizacyjnych. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie wszelkich
spraw związanych z funkcjonowaniem ruchów intronizacyjnych (formacja, apostolat,
nauczanie zgodne z Magisterium Kościoła).
W skład Zespołu wchodzą:
Bp Andrzej Czaja, Biskup Opolski, Przewodniczący Zespołu,
Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski,
Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński,
Bp Jacek Jezierski, Biskup Elbląski,
Bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski,
Bp Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki,
Bp Piotr Greger, Biskup Pomocniczy Bielsko-Żywiecki,
Bp Damian Muskus, Biskup Pomocniczy Krakowski,
Bp Wiesław Lechowicz, Biskup Pomocniczy Tarnowski,
Bp Wiesław Śmigiel, Biskup Pomocniczy Pelpliński
Konferencja Episkopatu Polski powierzyła Zespołowi dalsze kreowanie kultu Chrystusa
Króla w społeczności Kościoła w Polsce. W ramach pierwszego spotkania Zespół uznał za
konieczne bliższe zapoznanie się ze stanem obecności i funkcjonowania poszczególnych
nurtów intronizacyjnych w Kościele w Polsce. W tym celu biskup Damian Muskus
zobowiązał się rozeznać aktualny stan i oczekiwania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa, także zebrać istniejące już wykładnie fragmentów objawień Rozalii
Celakówny, które mówią o konieczności dokonania Intronizacji. Biskup Piotr Greger
zamierza rozeznać bliżej stan Rycerstwa Chrystusa Króla. Biskup Jacek Jezierski podejmie
dialog z ludźmi, którzy reprezentują społeczny nurt ruchów intronizacyjnych, a arcybiskup
Wacław Depo spotka się z przedstawicielami ruchów ze środowiska polonijnego.
W marcu 2013 r. grupa katolików świeckich z Warszawy przesłała list do J.E. ks. bp.
Andrzeja Czai, Przewodniczącego Komisji Nauki Wiary, z prośbą o udzielenie czytelnej
odpowiedzi na kilka pytań w sprawie Listu Episkopatu Polski z 2012 r. O królowaniu Jezusa
Chrystusa. W odpowiedzi na list ks. bp Andrzej Czaja, po konsultacji z członkami Zespołu ds.
Ruchów Intronizacyjnych, przyznał, że we wnioskach duszpasterskich Listu Episkopatu
Polski zabrakło wyraźnego odniesienia do aspektu społecznego. Stwierdził również, że
uznanie przez wspólnotę ojczystą panowania Jezusa Chrystusa nad nią jest teologicznie
dopuszczalne. Dodał, że trudno też wykluczyć jakiś szczególny akt zawierzenia narodu
Chrystusowi Królowi Wszechświata. Zaznaczył przy tym, że odpowiedź tę nie można
jeszcze traktować jako stanowiska Konferencji Episkopatu Polski.
Na początku listopada 2014 r., nasze stowarzyszenie pt. Ruch Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla Polski, przesłało list do J.E. ks. bp. Jacka Jezierskiego, w którym podaliśmy
informacje o dotychczasowej działalności oraz poprosiliśmy o spotkanie z jego Zarządem.
W odpowiedzi na ten list Ksiądz Biskup wyraził zgodę na spotkanie z nami, które odbyło się
7.01.2015 r. w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie. Podczas tego spotkanie Ksiądz
Biskup wiele spraw nam wyjaśnił. Zaznaczył jednak, że w poruszanych przez nas sprawach
stanowisko może zająć Konferencja Episkopatu Polski. Dlatego zachęcał nas, abyśmy te
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problemy przedstawiali swoim biskupom, gdyż to ułatwi zajęcie przez Episkopat Polski
przychylnego stanowiska w kwestii postulatów, podnoszonych przez ruchy intronizacyjne.
Nadmieniamy, że Stowarzyszenie nasze zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w dniu 12 grudnia 2011 r. Nazwa
Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona, a terenem jego działalności jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego statut przewiduje możliwość tworzenia oddziałów
wojewódzkich, a także kół w mniejszych miejscowościach.
W kwietniu 2015 r. ks. bp Andrzej Czaja, Przewodniczący Zespołu ds. Ruchów
Intronizacyjnych, zaprosił przewodniczących ruchów intronizacyjnych na spotkanie
z członkami Zespołu, które odbyło się na Jasnej Górze w dniu 4 maja 2015 r. W pierwszej
części spotkania przewidziano możliwość przedstawienia stanowiska reprezentowanego
ruchu w sprawie dokonania Intronizacji w Polsce oraz określenia własnego jej rozumienia,
a także oczekiwań wobec Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Druga część spotkania
poświęcona była wymianie myśli nt. drogi ku integracji ruchów intronizacyjnych i form
dalszej współpracy między nimi. Uzgodniono też termin następnego spotkania na dzień 10
czerwca 2015 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
Spotkanie w dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się w sali obrad Konferencji Episkopatu
Polski w Warszawie. Program spotkania przewidywał: 1) Informację Księdza Biskupa
Andrzeja Czai o stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Intronizacji, zajętym
na zebraniu w dniach 9-10 czerwca 2015 r.; 2) Dyskusję; 3) Program sympozjum
pt. „Intronizacja Jezusa Króla w Polsce”.
W dniach 9 i 10 października 2015 r. odbyło się dwudniowe spotkanie Zespołu
ds. Ruchów Intronizacyjnych z przewodniczącymi ruchów intronizacyjnych na Jasnej Górze.
W pierwszym dniu obrad uzgodniono m. in., że w liście pasterskim Konferencji Episkopatu
Polski na uroczystość Chrystusa Króla w 2015 r. znajdzie się wzmianka o Intronizacji.
Natomiast następnego dnia, tj. 10 października odbyło się tam Sympozjum sprawozdawczonaukowe pt. Królowanie Jezusa w Polsce, zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos
Magisterium Kościoła. Poprzedzone ono zostało udziałem przedstawicieli ruchów
intronizacyjnych w Apelu Jasnogórskim i nocnym czuwaniu w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Obrady Sympozjum rozpoczęto Mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu, sprawowanej
pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. W programie
Sympozjum przewidziano:
1. Sprawozdania z działalności sześciu ruchów intronizacyjnych.
2. Wykłady:
• Bp Roman Pindel, Biblijne podstawy królowania Chrystusa.
• Bp Jacek Jezierski, Idea królowania Chrystusa w dziejach.
• Bp Andrzej Czaja, Teologia królowania Chrystusa.
3. Forum dyskusyjne.
Patronat nad Sympozjum objął Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji
Episkopatu Polski. Organizatorem był Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”.
Następne spotkanie robocze Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych odbyło się 1 lutego
2016 r. w Dom Pielgrzyma na Jasnej Górze. Głównym tematem spotkania była prezentacja
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Aktu Intronizacyjnego, który ks. bp Andrzej Czaja opracował wspólnie z p. Janem
Łopuszańskim i p. Marcinem Majewskim.
Kolejne spotkanie robocze Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych odbyło się 11 marca
2016 r. również w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Przed spotkaniem jego uczestnikom
została przesłana ostatnia wersja Aktu Intronizacyjnego.
Podobnie, jak na poprzednim spotkaniach Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, podczas
obrad w dniu 20 kwietnia 2016 r. doskonalono treść Aktu Intronizacyjnego.
Na spotkaniu roboczym Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych w dniu 24 maja 2016 r.,
głównym przedmiotem obrad była w dalszym ciągu treść Aktu Intronizacyjnego.
Natomiast spotkanie robocze Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych w dniu 24 czerwca
2016 r. poświęcone było tematom związanym z szerzeniem kultu Chrystusa Króla,
a mianowicie:
•
•
•

Przygotowanie dużego modlitewnika o tematyce królowania Pana Jezusa.
Opracowanie listu w sprawie Intronizacji, który byłby odczytany w parafiach przed
uroczystością Chrystusa Króla w 2016 r.
Przygotowanie katechez o królowaniu Chrystusa, które będą wygłaszane w ww.
okresie.

