AKCJA KATOLICKA
DIECEZJI LEGNICKIEJ

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Święto Patronalne Akcji Katolickiej
Legnica 22.11.2020 r.
Łaska wam i pokój od Tego, który jest,
i który był i który przychodzi. (Ap 1,4b)

Króluj nam Chryste!
Dobiegający końca rok liturgiczny AD 2020 jest dwudziestym piątym rokiem
działalności Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej.
Wspominamy ten wyjątkowy czas organizowania życia wspólnotowego młodej,
bo zaledwie trzyletniej wówczas, Diecezji Legnickiej. Czas pełen nadziei i zapału
jakie towarzyszyły zarówno Duchowieństwu jak i laikatowi, który rozpoczynał
budownie struktury swoich organizacji i środowisk katolickich. W takiej to
atmosferze, zainspirowani zachętą Ojca Świętego Jana Pawła II, pasterze
Polskiego Kościoła reaktywowali Akcję Katolicką w Polsce i w poszczególnych
diecezjach. Tak też stało się w naszej Diecezji. W dniu 24 maja 1995 r. w III
rocznicę Inauguracji Diecezji Legnickiej, Pierwszy Biskup Legnicki, śp. Bp
Tadeusz Rybak, wydał dekret powołujący Akcję Katolicką Diecezji Legnickiej.
Decyzję swą uzasadnił troską o właściwą formację religijno-społeczną katolików
świeckich i potrzebą ich czynnego udziału w dziele nowej ewangelizacji. Wyraził
też nadzieję, że AK stworzy katolikom świeckim szczególną możliwość podjęcia
wspólnej odpowiedzialności za Kościół. Nasza wdzięczność za tę decyzję każe
nam zachować w modlitewnej pamięci Osobę śp. Biskupa Tadeusza.
Dzisiaj, po 25 latach działalności musimy sobie zadać pytanie, na ile
wypełniliśmy te oczekiwania i w jakim stopniu przyczyniliśmy się do budowania
dobra, jedności i trwałości Kościoła Legnickiego. Chcąc odpowiedzieć na te
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pytania
planowaliśmy
zorganizowanie
dwóch
konferencji
jubileuszowych, wystawy i innych okolicznościowych wydarzeń.
Niestety wszechobecna pandemia, która skomplikowała dramatycznie życie
całego świata, udaremniła też nasze plany. Musimy je przesunąć na trudny do
przewidzenia, lepszy czas. Godząc się z wyrokami Bożej Opatrzności ufamy, że
taki czas przyjdzie i żyjemy dalej w świadomości, że źródłem inspiracji do
działalności apostolskiej jest Chrystus i jego Ewangelia, a celem jest życie
wieczne. W życiu doczesnym zaś najważniejsze jest dobro wspólne całej
społeczności, także wspólnoty lokalnej i całego narodu. W tym duchu, w sytuacji
ataków na życie ludzkie i fundamenty Kościoła Chrystusowego, jako uformowani
członkowie AK, musimy przeciwstawić się złu, nie unikając walki o zachowanie
podstawowych wartości moralnych, godności i wolności, każdego człowieka i
wspólnoty, w której żyje i której służy.
Drodzy Członkowie, i Przyjaciele Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej,
W dniu naszego Święta Patronalnego w Uroczystość Chrystusa Króla, pragnę
podziękować Wam za aktywność i ofiarność w realizacji dzieł Akcji Katolickiej,
w ciągu minionego ćwierćwiecza a szczególnie w tym ostatnim jakże trudnym
okresie panującej pandemii.
Szczególnie gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za wspieranie naszych wysiłków
i aktywne towarzyszenie w realizacji naszej misji przez całe 25 lat,
Duchowieństwu Diecezji Legnickiej z Księżmi Biskupami na czele: Biskupem
Stefanem Cichym, Biskupem Stefanem Regmuntem, Biskupem Markiem
Mendykiem i obecnym Ordynariuszem Księdzem Biskupem Zbigniewem
Kiernikowskim.
Szczególną wdzięczność wyrażamy wobec Asystenta Diecezjalnego AK Ks. Prof.
Jana Klinkowskiego, który od początku dzieli się z AK swoimi talentami,
dorobkiem naukowym i duszpasterskim oraz przyjaźnią, która ma dla nas
największą wartość.
Szczęść Boże.
W imieniu Zarządu DIAK
Jan Zimroz, Prezes
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