Konferencja Akcji Katolickiej
31.10.2021 w Lubinie
Przy licznie zgromadzonym audytorium, 31 października 2021 r. odbyła się w parafii Św. Jana
Sankandra w Lubinie konferencja Akcji Katolickiej zatytułowana „Europa w nauczaniu Jana
Pawła II – Apostolstwo świeckich”
Konferencji towarzyszyła wystawa IPN zatytułowana: „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka
życia”.
W pierwszej części programu konferencji, która odbyła się w kościele, zgromadzeni
uczestniczyli we Mszy Św. pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego,
a następnie wysłuchali koncertu na gitarę klasyczną w wykonaniu Pani Dagmary Jankowskiej.
Podczas homilii ks. Biskup nawiązał do słów Ewangelii św. „Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego” przytaczając przykłady z działalności ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
o jego Społecznej Krucjacie Miłości ogłoszonej 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post.
Ks. Biskup mówił o Rzeczpospolitej miłości, o obowiązkach i świadectwach miłości, apelował
o dialog ewangeliczny, o słuchaniu Słowa Bożego.
Po Mszy św. wysłuchano koncertu Dagmary Jankowskiej – absolwentki studiów magisterskich
na kierunku gitara klasyczna pod okiem profesora Piotra Zaleskiego na Akademii Muzycznej we
Wrocławiu. W latach 2008-2017 pani Dagmara była laureatką licznych konkursów w kraju i za
granicą, a w roku 2017 odbyła trasę koncertową w Szwajcarii. Obecnie koncertuje solo i w
zespołach oraz uczy gry na gitarze w Trzebnickiej Szkole Muzycznej. Artystka wykonała utwory
kompozytorów południowo-amerykańskich, etiudy
kompozytorów takich jak H.Lobos,
M.Giulliani, M. Carcassi oraz D. Aguado oraz jesienną kompozycję Leo Brouwera i dwie
klasyczne sonaty oraz kompozycję Jana Sebastiana Bacha.
W drugiej części, która odbyła się w parafialnej Sali konferencyjnej kontynuowano dalszy
program spotkania. Swoją obecnością w konferencji zaszczycili nas: J.E. Ks. prof. dr hab. bp
Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki, Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski – Asystent
Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, Pani Ewa Szymańska – Poseł do Sejmu RP,
Pani Urszula Furtak – Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, prof. Zbigniew
Krysiak - ekonomista i profesor finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz
Przewodniczący Rady Programowej „Instytutu Myśli Schumana”, prof. Wojciech Myślecki elektronik, naukowiec, działacz opozycji w PRL, honorowy profesor Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr. hab. Anna Karczewska - Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Stanisław Gebhardt –
Prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego we Wrocławiu,
współpracownik Roberta Schumana, Pan Ryszard Furtak – Prezes Zarządu DIAK diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej, Ks. Piotr Nowosielski – Redaktor legnickiej edycji tygodnika
Niedziela, Ks. Janusz Gorczyca - Proboszcz parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu, były
Dyrektor wrocławskiej edycji Gościa Niedzielnego, Ks. dr Janusz Ospa – Dziekan dekanatu
Lubin Wschód i Proboszcz parafii św. Jana Sankandra, ks. Robert Serafin – Dyrektor Caritas
Legnica, Ks. dr Piotr Zawadka – Ekonom Diecezjalny i Proboszcz parafii Św. Maksymiliana
Kolbe w Lubinie, Pan mc. Andrzej Potycz – Prezes Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 przy
Zakonie Braci Mniejszych w Legnicy, przedstawiciele Samorządu miasta Lubina i KGHiM
Lubin. Obecni na konferencji byli przyjaciele i członkowie Akcji Katolickiej na czele
z Prezesem Zarządu DIAK diecezji legnickiej Janem Zimrozem.
Programową część konferencji rozpoczął Prezes Zarządu DIAK DL Jan Zimroz, który powitał
zgromadzonych gości i uczestników konferencji oraz przedstawił rys historyczny Akcji
Katolickiej Diecezji Legnickiej i jej działanie dotyczące odpowiedzialności za życie publiczne
w świetle nauczania Jana Pawła II. Całość wystąpienia prezentowana jest na stronie
www.ak.legnica.pl

Słowo pasterskie na rozpoczęcie wypowiedział JE. Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, który
nawiązał do Adhortacji Jana Pawła II „Ecclesia i Europa” , czyli Kościół w Europie.
W adhortacji tej Ojciec święty przytacza widzenie św. Pawła, któremu ukazał się pewien
Macedończyk czyli Europejczyk i prosił św. Pawła słowami „przyjdź i ratuj”. Jan Paweł II uznał
to jako proroctwo biblijne, że Europejczyk prosi o ratunek w Jezusie Chrystusie. To znaczy
czym Europa ma być, do czego jest powołana, do czego powinni aspirować Europejczycy aby
szukać tego ratunku. Odnosi się to do wymiaru duchowego, do Ewangelii, Kościoła, rodziny ale
też społecznych, kulturowych i naukowych wartości. Niech rozwija się to pod wpływem dobrej
nowiny. Słowa z Adhortacji niech nam towarzyszą, kiedy będziemy słuchać w innych
wymiarach o korzeniach i tożsamości Europy w czasach nowożytnych teraźniejszych, o tym
czym ma być Unia Europejska. Niech słowa z adhortacji gdzie pojawia się Europejczyk i prosi
o ratunek w Jezusie Chrystusie nam towarzyszą.
Głos przed wykładami zabrała także Prezes Krajowego Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce Pani
Urszula Furtak, która między innymi powiedziała: Akcja Katolicka diecezji legnickiej temat ten
podejmuje już w drugim etapie i z tego trzeba się radować, że podejmuje temat przemiany życia
społecznego, politycznego opartego na Chrystusie, za to chcę podziękować. Chce podkreślić, że
chociaż ciągle jesteśmy aktywni to zobowiązuje nas także do tego aby nieść to nie tylko w swoje
środowisko, a tym trzeba promieniować jeszcze szerzej. Dlatego zachęcam was wszystkich, aby
tymi inicjatywami przenikać wszystkie środowiska, a szczególnie tam gdzie są ludzie młodzi, bo
od nich zależy dzisiaj wszystko. Jeśli my nie wykorzystamy tej przestrzeni i nie pokierujemy ich
życia z Bogiem, to tą przestrzeń wypełni kto inny, a będą to przeciwnicy Kościoła. Jeśli my się
tym nie zajemy to ta przestrzeń zostanie zagospodarowana i przez nich wykorzystana. Dlatego
my nie możemy naszego skarbu wiary zaniedbać, wyjdźmy z odwagą szerzej i mocniej
z miłością i radością tego wszystkim życzę.
Wykład „Wolni i solidarni w Polsce i Europie” wygłosił prof. Wojciech Myślecki. Profesor na
początku swojego wystąpienia pogratulował Akcji Katolickiej działalności nasyconej
wartościami chrześcijańskimi. W wykładzie programowym prelegent rozważał słowa „Wolność
i Solidarność”, które były w czasie Solidarności Walczącej wraz z Kornelem Morawieckim
promowane aby był świat wolny i bardziej solidarny. Całe wystąpienie można odsłuchać na
stronie www.ak.legnica.pl
Wykład „Jan Paweł II i Robert Schuman – ta sama wizja wspólnej Europy” przedłożył prof.
Zbigniew Krysiak. Wykładowca skupił się na istotnych elementach wizji Europy omawiając je
i przedstawiając graficznie dla lepszego zrozumienia. Szczegółowo omówił i zobrazował
następujące tematy:
1.
Fundamenty i źródła wspólnej wizji Europy.
2.
Podobieństwa charakterów osobowych.
3.
Jedność, solidarność i pokój wspólnym celem.
4.
Autorytet duchowny i cywilny w służbie człowiekowi.
5.
Piątka Schumana i Jana Pawła II jako fundamenty europejskich wartości.
6.
Naród jako podmiot europejskiej wspólnoty.
7.
Superpaństwo totalitarnym zagrożeniem dla egzystencji i tożsamości narodu.
8.
Wspólnota Narodów Europy a nie tylko Europa Ojczyzn.
9.
Solidaryzm Społeczno – Gospodarczy jako wyzwanie dla Europy.
10.
Praktyczne działania w budowie wspólnoty Europy.
Całość wykładu można odsłuchać i zapoznać się z dokumentem opisowym tego tematu na
stronie www.ak.legnica.pl
Trzeba zaznaczyć, że Pan prof. Zbigniew Krysiak był także
wykładowcą na konferencji organizowanej przez naszą Akcję Katolicka w 2018 r. gdzie
omawiał temat „Wolność Gospodarcza”.
Krótkiego podsumowania konferencji dokonał Ks. prof. Jan Klinkowski – Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej diecezji legnickiej. Podsumowując stwierdził, że nasze spojrzenie na Europę

nowych wymiarów budzi niepokój gdy ciągle słyszymy, że pojawia się kryzys ekonomiczny,
kryzys energetyczny, kryzys logistyki, kryzys demograficzny czy kryzys migracyjny.
Wsłuchując się w to wszystko wydaje się, że jest kryzys antropologiczny. Jak widzimy Europa
odchodzi od pojęcia obrazu człowieka, który był u podstaw jej korzeni. Dziś człowiek
w przestrzeni Europejskiej ma być przede wszystkim konsumentem na którym zarabiają wielkie
koncerny, a to sprawia, że człowiek zostaje zredukowany do potrzeb materialnych. Potrzeby
duchowe człowieka są kontrolowane przez inne rzeczywistości przez media, które sterować
nowym człowiekiem z którego czerpią olbrzymie korzyści. To wydaje się być olbrzymim
niebezpieczeństwem antropologicznym. To wybrzmiało w dzisiejszych wykładach. Jan Paweł II
mówi, że człowiek jest droga Kościoła. My uświadamiamy sobie, jaki ten człowiek w Europie
ma być, człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, nie może być okrojony
z pewnych wartości. Prawda o człowieku w Europie została ograniczona, to dziś zostało
wypowiedziane w rozważaniu o wolności. Można oczekiwać dobra dla człowieka, szukać tego
dobra, które niejednokrotnie zostało zredukowane do sfery materialnej. Człowiek, który jest
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest stworzony do miłości, potrzebuje miłości, to tez
wybrzmiało w dniu dzisiejszym w homilii księdza biskupa a to odtrącone w wizji Europy. Dąży
się do tego żeby człowiek koncentrował się tylko na rzeczywistości materialnej, bez odniesienia
do perspektywy wieczności, którą uważa się za nie naukową. Nie chce się mówić, że człowiek
ma potrzeby religijne, przez to eliminuje się obraz człowieka. Musimy sięgać do źródeł to też
wybrzmiało w różnych wymiarach żeby przywracać Europie człowieka. Chcemy żeby człowiek
znowu miał wymiar nie tylko materialny, ale żeby był otwarty na inne rzeczywistości. Jan Paweł
II mówił nam co mamy wnieść do Europy, mamy wnieść to co jest nasza troską pielęgnowaną
przez pokolenia, gdzie trwała relacja z Bogiem, która jest relacją miłości.
Konkluzja z dzisiejszego naszego spotkania wysłuchania wykładów, które były omawiane, myśli
Schumana i wskazań Jana Pawła II niech będą wprowadzane w życie na fundamentach miłości.
Akcja Katolicka będzie na nowo niosła to światu, niech to światło będzie drogą rzeczywistości
Europy. Nie bójmy się że człowiek ma stać się drogą Akcji Katolickiej, nie byle jaki człowiek,
ale ten człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże.
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji legnickiej składa podziękowanie
osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji konferencji. Szczególne
podziękowanie należy się proboszczowi parafii Św. Jana Sankandra w Lubinie ks. dr Januszowi
Ospie za udostepnienie miejsca i pomoc w organizacji tej uroczystości. Dziękujemy także
KGHiM za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Podziękowanie kierujemy do JE. Księdza
biskupa Andrzeja Siemieniewskiego za przyjęcie zaproszenia, przewodniczenie Mszy św.
i wygłoszenie homilii. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom konferencji w tym członkom
Akcji Katolickie, sympatykom przybyłym gościom, a w szczególnie Pani Urszuli Furtak –
Prezes KIAK w Polsce.
Zarząd DIAK DL

