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Pismo Patriotów Katolickich
dla Królestwa Chrystusa i Maryi

w duszach rodzin i narodów

Dla sprawiedliwości społecznej
przez Ekonomię Kredytu Społecznego

w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego
i nie przez partie polityczne

Edycja Polska – Nr 47. Rok X maj-czerwiec-lipiec 2008 Prenumerata wysyłkowa

W numerze:   o. Dariusz W. Andrzejewski 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny • Gloria Polo Trafi ona przez 
piorun. Stałam u bram nieba i piekła • Marc Kardynał Ouellet Zaproszenie • Diane Buochar Jak wiedza ekonomicz-
na może pomóc we wprowadzeniu w życie Kredytu Społecznego • ks. Tadeusz Bienasz Człowiek w tajemnicy 
stworzenia i odkupienia • Alain Pilote Propozycje Kredytu Społecznego. Lekcja 8 • Pierre Marchildon Nowe nie-
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(ciąg dalszy na str. 2)

EUCHARYSTIAEUCHARYSTIA
Bożym darem dla życia świataBożym darem dla życia świata

49. Międzynarodowy Kongres Euchary-
styczny zaplanowany został w dniach od 
15 do 22 czerwca 2008 r. w Qubec City. 
Jego temat brzmi: “Eucharystia darem Bo-
żym dla życia świata”. Kanada już po raz 
drugi gości Między narodowy Kongres Eu-
charystyczny. Po raz pierwszy na ziemi ka-
nadyjskiej miał on miejsce w Montrealu w 
1910 r. O szczegółowych przy gotowaniach 
do Kongresu mówi kard. Marc Ouellet, Pry-
mas Kanady. 

...Kongres Eucharystyczny zbiega się z 
jubile uszem 400-lecia istnienia tego pięknego 
i histo rycznego miasta w Kanadzie oraz z 350. 
rocznicą ustanowienia pierwszej diecezji i mia-
nowania bł. Franciszka de Laval pierwszym 
biskupem w Ame ryce Północnej. Po dzień dzi-
siejszy archidiecezja w Quebecu nosi miano 
stolicy prymasowskiej... 

Ksiądz kard. Marc Ouellet, arcybiskup 
metro polita Quebecu i Prymas Kanady, w 
jednym z wy wiadów powiedział, że „wierzy, iż 
Kongres Eucha rystyczny będzie powrotem do 
korzeni chrześci jaństwa, które we współczes-
nym świecie tak bar dzo są dziś zatracane. 
Ksiądz kard. Ouellet wyraził także nadzieję, że 
„wydarzenie tej rangi i o takiej treści [jak MKE] 
pomoże tutejszemu ludowi spo tkać Chrystusa. 
Jest On centrum naszej kultury historycznej, 
a Eucharystia podstawą naszej kul tury” - pod-
kreślił arcybiskup Quebecu. Dodał, że w ostat-
nich latach Kościół w tej części świata prze-
żywa poważny kryzys, ale wyraził nadzieję, 
że „dzięki nowej ewangelizacji, skupionej na 
Euchary stii, będziemy mogli na nowo odkryć 
Chrystusa i sens życia dla młodych, którzy dzi-
siaj nie wiedzą, dokąd mają pójść”. Kardynał 
Ouellet stwierdził także, że „aby na nowo od-
naleźć podziw i cześć dla Eucharystii w dzisiej-
szym, zdesakralizowanym świecie, konieczne 
jest sięgnięcie po nowe środki, np. po sztukę. 
Właśnie artyści jako ludzie z innego świata są 
w stanie, z samej swej istoty, ułatwić wejście w 
tajemnicę i jej piękno”.

Wyraził również przekonanie, że „przyszły 
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny 
w jego archidiecezji będzie mógł przyczynić 
się do prze obrażenia kultury. Chodzi np. o 
kulturę życia z dziećmi, kulturę solidarności i 
współodczuwania z biednymi, głodnymi i po-
trzebującymi”. Dodał także „ma to być zmiana, 
prowadząca do odkrycia na nowo w tajemni-
cy eucharystycznej najbardziej wymownego 
świadectwa Zmartwychwstania Chry stusa, 
potęgi tego wydarzenia dla przemiany świata i 
umożliwienia budowy bardziej sprawiedli wego 
społeczeństwa”. 


