UROCZYSTOŚCI
PARTIOTYCZNO – RELIGINE
Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej
Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej tradycyjnie, co roku w maju spotyka się w Krzeszowie, aby razem uczcić
Królową Korony Polskiej w setną rocznicę uzyskania niepodległości. W tym roku spotkanie Akcji Katolickiej
wypadło w niedzielę - 13 maja. Kustosz Krzeszowskiego Sanktuarium, ks. Marian Kopko zaprosił nas na
uroczystą sumę w samo południe w bazylice. Potem Akcja Katolicka spotkała się przy ognisku w ogrodach
Sióstr Elżbietanek.
Majowe świętowanie w tym roku ma wyjątkowo uroczysty charakter, gdyż wpisuje się w jubileusz stulecia
odzyskania niepodległości, z tej okazji Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej zaprosiła do współudziału nie tylko
członków samej Akcji, ale również słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Legnicy odpowiadając w ten
sposób również na słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który mówił: „Ogromnie zależy mi na tym, aby
jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty i by każdy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czuł się
zaproszony nie tylko do udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede
wszystkim do ich współtworzenia.”
Przed Msza św. w jednej z sal opactwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów DIAK z Wrocławia
i Legnicy. W spotkaniu uczestniczyli także, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji legnickiej ks. prof.
PWT dr hab. Jan Klinkowski oraz Kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. prałat Marian Kopko. Przy kawie
przedyskutowano podejmowane formy działania, potrzeby i trudności, podzielono się doświadczeniami.
Wzajemne świadectwo okazało się wsparciem i zachętą do dalszej pracy.
W tym czasie na placu przed Bazyliką wiele się działo. Trwały przygotowania do rozpoczęcia Wielkiego
Pikniku Patriotycznego pod nazwą „Ku Czci Niepodległej – Krzeszów 2018”. W programie pikniku
przewidziano: zakończenie jubileuszowego XXV Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej, udział
V Pielgrzymki Motocyklistów z Dolnego Śląska, na którą przyjechało kilkuset uczestników oraz Spotkanie
Patriotyczno-Religijne Akcji Katolickiej.
W samo południe rozległ się dzwon wzywający na Eucharystię. W procesji na wejście szła młodzież z klas
mundurowych z Kamiennej Góry i Krzeszowa wraz z pocztami sztandarowymi, motocykliści, służba
liturgiczna i celebransi. Motocykliści uroczyście złożyli u stóp ołtarza swoje kaski. Liturgii przewodniczył
asystent diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej ks. profesor Jan Klinkowski, który też wygłosił
homilię. Mówił o bogactwie jakim jest dla człowieka rozum, wolna wola i serce zdolne do miłości - jak dzięki
tym darom możemy głosić ludziom Ewangelię swoim życiem. W koncelebrze uczestniczył również
gospodarz miejsca – ks. kustosz Marian Kopko, który poprzedniego dnia powrócił ze szpitala. Jeszcze słaby,
witał zgromadzonych z wyraźnym wzruszeniem i entuzjazmem. Podkreślił uroczysty i radosny charakter
spotkania, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację, a szczególnie Prezydentowi
RP za objęcie honorowego patronatu nad Festiwalem, a także obecnej na mszy Pani Minister Marzenie
Machałek od lat wspierającej organizację Festiwalu. Wyraził także szczególną wdzięczność za modlitwę
w intencji jego powrotu do zdrowia.
Po zakończeniu liturgii, księża w uroczystej procesji udali się na plac, by pobłogosławić motocykle. Kilkaset
pięknie przygotowanych, ustawionych w rzędach przed Bazyliką maszyn stanowiło bezsprzecznie dumę ich
właścicieli. Pielgrzymi zostali zaproszeni na krzeszowski bigos oraz na koncert Chóru Rezerwy Wojska
Polskiego ze Złotoryi, natomiast Akcja Katolicka wraz z zaproszonymi gośćmi udała się do ogrodów Sióstr
Elżbietanek.
W ogrodzie ognisko zostało już rozpalone. Czekały apetycznie przygotowane kiełbaski, pieczywo, i herbata.
Jak co roku, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z Kamiennej Góry stanął na wysokości zadania. To dzięki nim
nikt nie pozostał głodny lub spragniony.

Zgromadziła się nas zacna grupa ponad 70 osób w różnym wieku – dzieci, rodzice, dziadkowie. Razem
z nami świętowała Pani Minister Marzena Machałek, która jest aktywnym członkiem Legnickiej Akcji
Katolickiej.
Po zaspokojeniu pierwszego głodu uczestnicy spotkania chętnie podjęli wspólny śpiew, który poprowadził
Zespół Muzyczny z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rudnej Gwizdanów w składzie Adam Zarzycki,
Wiktor Wojciechowski i Stanisław Stembalski. Zespołowi towarzyszyły: Marzena Lewandowska i Magdalena
Jablonowska solistki z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Pieśni patriotyczne
przeplatały
się
z maryjnymi,
wdzięcznie rozchodząc się w wonnej
zieleni ogrodu. Czas, w przyjacielskiej
atmosferze, minął szybko i ani się
spostrzegliśmy, jak ksiądz Asystent
zaprosił wszystkich do wspólnego
odśpiewania Litanii Loretańskiej. Tym
akcentem zamknęliśmy wspólne
świętowanie. Na koniec jeszcze tylko
grupowa fotografia i – do zobaczenia
za rok!
Dziękujemy Najświętszej Panience za
to, że nas gromadzi wokół siebie, za
łaskę majowej pogody i ludzkiej
życzliwości. Dziękujemy Księdzu
Kustoszowi za jego wielkie, gościnne
serce dzięki któremu pokochaliśmy
schowane wśród zielonych wzgórz Sanktuarium Krzeszowskie, jak własny dom. Dziękujemy Siostrom
Elżbietankom, które hojnie oddają nam na ten jeden dzień we władanie swój, z roku na rok piękniejszy,
ogród. Dziękujemy naszym braciom i siostrom z Akcji Katolickiej z Kamiennej Góry za wkład pracy
w organizację ogniska i aprowizację. Dziękujemy muzykom z Rudnej, że się dzielą z nami swoim talentem
i podrywają nasze głosy do wspólnego śpiewu. A nadto dziękujemy naszemu opiekunowi – księdzu
profesorowi Janowi Klinkowskiemu, bez którego zapału, inspiracji i mądrości dawno pewnie byśmy się
rozproszyli i ustali w działaniu.
Już dziś Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej zaprasza wszystkich entuzjastów
wspólnego śpiewu przy ognisku – trochę utrzymanego w atmosferze harcerskiego biwaku – do udziału
w naszym majowym spotkaniu w Krzeszowie, w maju, za rok.
Monika Gazda
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