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Łaska wam i pokój od Tego, który jest,  
i który był i który przychodzi. (Ap 1,4b) 

 

Słowo Prezesa 
Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

Diecezji Legnickiej 
 

Króluj nam Chryste! 

Dobiega kooca kolejny rok liturgiczny – dla nas Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej to już dwudziesty szósty 

rok działalności. 

W czasie dwóch jubileuszowych konferencji w czerwcu w Legnicy i w październiku w Lubinie wspominaliśmy 

czas organizowania życia wspólnotowego nowo powstałej Diecezji Legnickiej, budowania struktur naszego 

stowarzyszenia i jego dojrzałego już działania, zapisanego w różnych dokumentach, publikacjach i naszej 

pamięci.  

Szukaliśmy odpowiedzi na pytania w jakim stopniu spełniliśmy oczekiwania i jak przyczyniliśmy się do 

budowania dobra, jedności i trwałości Kościoła Legnickiego. 

Trudny czas pandemii, który skomplikował dramatycznie życie całego świata wciąż trwa nie szczędząc 

również nam bolesnych doświadczeo. Pandemia udaremniła bądź utrudniła realizację naszych dzieł i, co 

najsmutniejsze, zabrała nam kilku wspaniałych ludzi, których chcemy zachowad w modlitewnej pamięci: śp. 

Krzysztofa Małeckiego, Lenę i Ryszarda Fryc, Mariana Sławioskiego, Zdzisława Dykas i innych.  

Wspomnijmy ich dzisiaj, teraz i w czasie dzisiejszej uroczystej Eucharystii. Wesprzyjmy także naszą modlitwą 

i potrzebną pomocą ich najbliższych. 

Godząc się z wyrokami Bożej Opatrzności żyjemy i pracujemy dalej w świadomości, że źródłem naszej 

działalności apostolskiej jest Jezus Chrystus, Król Wszechświata i jego Ewangelia. Celem zaś jest życie 

wieczne.  

Działając jednak tu i teraz wiemy, że najważniejsze jest dobro wspólne małych i większych społeczności,       

w tym wspólnot lokalnych i całego narodu.  

W tym duchu, wobec ataków na życie ludzkie, na fundamenty Kościoła Chrystusowego, jako uformowani 

członkowie AK, chcemy bronid podstawowych wartości moralnych, godności i wolności, każdego człowieka   

i wspólnoty, w której żyje i której służy. 

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, 

Z okazji naszego Święta Patronalnego, w Uroczystośd Chrystusa Króla, jako Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji 

Legnickiej, pragniemy podziękowad Wam za tę wspaniałą postawę, za zaangażowanie i ofiarnośd w realizacji 

dzieł naszego Stowarzyszenia w ciągu ostatniego roku i całego okresu naszego istnienia.  

Gorąco i świątecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wspieranie wysiłków 

i pomoc w realizacji naszej misji Duchowieostwu Diecezji Legnickiej z Księżmi Biskupami na czele: Biskupem 

Stefanem Cichym, Biskupem Stefanem Regmuntem, Biskupem Markiem Mendykiem, Biskupem 



Zbigniewem Kiernikowskim i obecnym Ordynariuszem Księdzem Biskupem Andrzejem Siemieniewskim.      

W modlitewnej pamięci zachowujemy śp. Biskupa Tadeusza Rybaka – Pierwszego Biskupa Legnickiego. 

Szczególną wdzięcznością i przyjaźnią otaczamy Asystenta Diecezjalnego AK Ks. Prof. Jana Klinkowskiego, 

który od początku służy AK swoimi talentami, dorobkiem naukowym i duszpasterskim oraz troskliwą opieką. 

Pozdrawiamy serdecznie Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej JE Ks. Bpa Marka Mendyka, który przed 

dwoma dniami został powołany do tej posługi przez KEP. Gratulujemy i deklarujemy swoje wsparcie            

w modlitwie i w czynie. Życzymy wielu Bożych Łask i opieki Patronów AK – św. Wojciecha i św. Jana Pawła. 

Pozdrawiamy też Panią Urszulę Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce i dziękujemy za okazywaną mam 

życzliwośd i częstą obecnośd wśród nas. 

JE Czcigodnego Księdza Biskupa Andrzeja, oraz Czcigodnych Księży, którzy staną dzisiaj przy ołtarzu              

w Katedrze Legnickiej prosimy o modlitwę w intencji dziękczynienia za dobro, które stało się naszym 

udziałem przez te wszystkie lata oraz w intencji przyszłości Akcji Katolickiej, byśmy mogli sprostad 

oczekiwaniom i potrzebom naszych wspólnot parafialnych i Kościoła Legnickiego.    

Szczęśd Boże. 

 

 


