
Święto patronalne Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej w 2021 r. 

Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej swoje święto patronalne w uroczystośd Chrystusa Króla 
obchodziła, wzorem lat ubiegłych dwuetapowo. Pierwsza części przeznaczona dla członków                  
i sympatyków Akcji Katolickiej rozpoczęła się w godzinach rannych w auli Wyższego Seminarium 
Duchownego w Legnicy. Po modlitwie na rozpoczęcie spotkania Asystent Akcji Katolickiej Diecezji 
Legnickiej ksiądz prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski powitał zebranych i wyraził radośd ze  spotkania  
członków stowarzyszenia. 
W kolejnym punkcie programu, uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu zespołu wokalno-
instrumentalnego „Super Nova”, na fortepian i fagot w wykonaniu Natalii Witwickiej i Alicji 
Dołobizny. Artystki zaprezentowały utwory o miłości i przemijaniu. W repertuarze znalazły się znane 
utwory polskich artystów: Wodeckiego, Meca, Grechuty, Zauchy, Maleoczuka oraz grup Eagles, Lady 
Pank i Perfektu. Wykonane utwory to: Zacznij od Bacha, Nie mogę Ci wiele dad, Dni, których nie 
znamy, Hotel California, Ostatni, Jej portret, Zawsze tam gdzie Ty, Łatwopalni, Bądź moim 
natchnieniem, Perfect, Lubię wracad tam gdzie byłem.  Na zakooczenie koncertu na prośbę słuchaczy, 
zespół jeszcze raz wykonał znany utwór „Łatwopalni” do słów Jacka Cygana i muzyki Roberta Jansona.  

W tej części uroczystości była okazja do wysłuchania wspaniałego wykładu ks. prof. PWT dr 
hab. Bogusława Drożdża na temat „Synod o synodalności”. Ksiądz Profesor pokrótce 
scharakteryzował tematykę dotychczasowych Synodów Biskupich, a więc tej instytucji, która od 50 lat 
cyklicznie służy Ojcu Świętemu jako ciało doradcze. Poprzez ten synod papież Franciszek wzywa 
Kościół do ponownego odkrycia jego głębokiej synodalnej natury. Oznacza to, że Kościół, jak 
podpowiada samo słowo „synod”, jest „podążaniem razem” całego Ludu Bożego do Boga. Poprzez 
ten synod Kościół na nowo chce przeanalizowad, przemodlid i uaktywnid to wszystko, co kryje się pod 
takimi pojęciami jak: komunia, uczestnictwo i misja. Według zamysłu papieża Franciszka proces 
synodalny będzie się składad z trzech etapów. Pierwszy etap ma byd przeprowadzony na poziomie 
diecezjalnym i ta częśd dla Kościoła legnickiego jest obecnie najważniejsza. Drugi etap synodu 
obejmie poszczególne kontynenty. Natomiast trzeci etap będzie już właściwym Synodem Biskupów w 
Rzymie, który ma się zakooczyd w październiku 2023 roku. Ten synod ma nas wszystkich pobudzid       
i otworzyd na Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Ks. Profesor zachęcał, aby w naszej przestrzeni 
była modlitwa, ale również twórcza rozmowa, która nie może byd monologiem w formie „jałowej” 
dyskusji czy „zaczepnej” polemiki, ale wprost dialogiem, czyli wspólnym podążaniem do Objawionej 
Prawdy. Podczas wykładu ksiądz Profesor nawiązywał do dwóch dokumentów, specjalnie wydanych   
z okazji synodu. Pierwszy z nich to „Dokument Przygotowawczy”, a drugi to „Vademecum Synodu       
o synodalności”. Profesor zachęcał zwłaszcza do przeczytania tego drugiego, podkreślając, że ten 
dokument jest oficjalnym „podręcznikiem słuchania i rozeznawania” – słuchania każdego człowieka 
oraz rozeznawania wszystkiego, czym żyje Kościół diecezjalny.  

W czasie przerwy, w refektarzu WSD przy kawie i herbacie, uczestnicy już dyskutowali nad 
tematem wykładu, wymieniali poglądy co w społeczeostwie funkcjonuje niezgodnie z nauką 
chrześcijaoską. Można to uznad za początki rozważania nad czym synod może się pochylid.  

Po przewie Prezes Zarządu DIAK DL w swoim wystąpieniu, przedstawił działanie Akcji 
Katolickiej w diecezji legnickiej minionym czasie. Podziękował członkom Akcji Katolickiej z okazji 
Święta Patronalnego z wspaniałą postawę, zaangażowanie i ofiarnośd w realizacji dzieł  
Stowarzyszenia. Całośd wystąpienia na stronie www.ak.legnica.pl .   

Na zakooczenie tej części uroczystości Chrystusa Króla, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, 
ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski mówił o ograniczeniach jakie w ostatnim okresie spotkały Akcję 
Katolicką z uwagi na pandemię, przypomniał o tym, że nie mogły odbywad się planowane spotkania. 
Jednak dziś w to święto liturgiczne mamy możliwośd spotkad się, rozmawiad i w modlitwie  powierzyd 
losy Akcji Katolickiej Chrystusowi. To On panuje nad całą rzeczywistością i nad całym światem              
i  zaprasza nas abyśmy nieśli słowa ewangelizacji w świat,  bo to jest  głównym  zadaniem Akcji  
Katolickiej. Ks. profesor koocząc, poinformował o spotkaniu formacyjnym Akcji Katolickiej oraz 
wyborach nowego Zarządu DIAK, które odbędą się 5 grudnia w parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Legnicy.  Spotkanie pierwszej części uroczystości zakooczono modlitwą. 

http://www.ak.legnica.pl/


 
 
 
 
Kulminacją  obchodów  Uroczystości  Chrystusa  Króla  było  uczestnictwo członków Akcji 

Katolickiej we Mszy św. w katedrze legnickiej. Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Andrzej  
Siemieniewski –  Biskup  Legnicki.  W  koncelebrze uczestniczyli Asystent  Kościelny  Akcji Katolickiej 
Ks. Prof. PWT dr hab. Janem Klinkowskim oraz Wikariusz Generalny diecezji legnickiej i Proboszcz 
Katedry Ks. Robert Kristman. Homilię wygłosił Ks. Bp  Andrzej Siemieniewski, który  w  słowie  
skierowanym  do  wiernych,  nawiązując do słów Ewangelii mówił o Królestwie Bożym i jedności 
człowieka z Bogiem oraz nawiązał do słów Jezusa, który przed śmiercią na pytanie  Piłata mówił do 
niego: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie został wydany Żydom”.  W koocowej części homilii, biskup zwrócił się do 
członków Akcji  Katolickiej,  by  byli  jednością przesiąkniętą  duchem Jezusa  Chrystusa,  by  ożywiali  
dążenie człowieka  do Królestwa wiecznego i szli drogą wskazaną przez Kościół.  

Na  zakooczenie  Eucharystii  Prezes  Jan  Zimroz  wraz  z  Panią  Poseł  Ewą Szymaoską 
podziękowali J.E. Biskupowi Legnickiemu oraz całemu Prezbiterium za modlitwę  w  intencji Akcji 
Katolickiej. Wyrazili też wdzięcznośd Pasterzom i Duchowieostwu Kościoła  Legnickiego za stworzenie 
przestrzeni w której mogą działad, spełniając swoją misję i realizując dzieła do jakich zostali powołani.     

                                                               
                                                                                                                             Zarząd DIAK DL                                                                                                               

 
 
 
 


