Konferencja z okazji 25. rocznicy Akcji Katolickiej
Diecezji Legnickiej
Z planowanych dwóch konferencji Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej z okazji 25
lecia jej działalności, pierwsza odbyła się 23.06.2021 r. w parafii NSPJ w Legnicy. Tematem
tej konferencji była „Rola katolików świeckich w budowaniu ładu społecznego”. Konferencji
towarzyszyła wystawa IPN: „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Na wystawie nie
zabrakło plansz z elementami działalności Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Konferencją
zorganizował Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Legnicy przy wsparciu Fundacji
KGHM Polska Miedź.
Konferencję rozpoczęto udziałem uczestników we Mszy św. koncelebrowanej pod
przewodnictwem ks. prof. Jana Klinkowskiego z udziałem proboszcza parafii ks. Jana
Mateusza Gacka i kapłana tej parafii ks. Piotra Kruczyka. Pomimo dosyć nietypowego
terminu (środa godz. 18.00) na konferencją z Mszą przybyło ponad 70 osób, wśród nich Pani
Urszula Furtak – Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Pan
Ryszard Furtak – Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej, członkowie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Legnickiej na czele z Janem Zimrozem – Prezesem DIAK DL, oraz członkowie
Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej i osoby zainteresowane tematem wykładów.
Pierwszy wykład „Akcja Katolicka w służbie wspólnoty Kościoła Legnickiego”
wygłosił ksiądz prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski1, profesor nadzwyczajny Instytutu
Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu
ksiądz profesor nawiązał do postaci Jana Chrzciciela, który tego dnia przyniosła jako patrona
liturgia Kościoła. Postać Jana Chrzciciela znakomicie wpisuje się w działalność Akcji
Katolickiej. Jego przyjście osnute jest atmosferą modlitwy kapłana Zachariasza w Świątyni
Jerozolimskiej. Ten kapłan starotestamentalny nigdy nie tracił nadziei, znosząc przed oblicze
Boże prośby ludu, ale również i własne, z których na pierwszy plan wybijało się wezwanie o
posiadanie syna! Jego prośba została wysłuchana i anioł w czasie uroczystej liturgii kadzenia
zwiastuje mu narodziny syna. Bóg synowi Zachariasza nadaje imię Jan, co oznacza: „Bóg
okazał miłosierdzie” jakby od razu wyznaczył mu zadnie do spełnienia. Gdy Maryja poczęła
Jezusa, to postanowiła odwiedzić krewną Elżbietę, która w swym łonie nosiła Jana.
W momencie spotkania Maryi i Elżbiety, a wraz z nimi Jezusa i Jana nastąpiło działanie
Ducha Świętego i jak mówi tradycji Kościoła Jan został wówczas uwolniony od grzechu
pierworodnego, w jego życiu jeszcze w łonie matki nastąpiło zamknięcie Starego Testamentu.
Na podstawie tego wydarzenia w liturgii przywołujemy jego narodzenie, bo według tradycji
narodził się bez grzechu pierworodnego. Jezus uwolnił go od tego grzechu, by w przyszłości
Jan będąc bez grzechu mógł udzielić chrztu Jezusowi w Jordanie, aby ów znak stał się
bardziej wyrazisty. Jego wezwanie do nawrócenia, było realizacją słów proroka Izajasz:
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„prostujcie drogę pańską”. „Droga” to styl życia oparty na Prawie Bożym. Jan odbiegał
w swoim nauczaniu od koncepcji stylu życia zaproponowanym przez grupę uczonych
i faryzeuszy, którzy akcentowali przepisy rytualnej czystości. Jan proponuje przeminę
ludzkich serc, z których wypływa postawa dostrzegająca dobro drugiego człowieka. Jan
przygotowuje miejsce w ludzkich sercach dla Zbawiciela, który ukaże nowe horyzonty
ludzkiej egzystencji wyrażającej się w miłości, aż po kres, którym jest miłość nieprzyjaciół!
Jan przyjmuje postawę pokory, gdy mówi, że nie jest godny odwiązać rzemyka u sandała,
u Tego, który idzie po nim, u Zbawiciela. Jan będzie starał się tak głosić swoje orędzie, by nie
przysłonić swoją osobą nadchodzącego Zbawiciela. Jan pozostanie konsekwentny
w głoszeniu orędzia i nie da się uwikłać w ówczesne układy polityczne. Za tę konsekwencję
zapłaci najwyższą cenę w postaci męczeńskiej śmierci w twierdzy Macheront. Herod
Antypas, syn Heroda Wielkiego, w swoich wielkich ambicjach politycznych uznał postać
Jana za niewygodną i wykorzystując dworską intrygę skazuje Jana na śmierć.
Członkowie Akcji Katolickiej powinni upodabniać się do postaci Jana Chrzciciela! Jan
był człowiekiem modlitwy i od niej powinno zaczynać się każde działanie Akcji Katolickiej.
Jan zwracał szczególną uwagę na postawę serca i każdy członek Akcji Katolickiej jest
zaproszony do ciągłej formacji, która pogłębi więź ze Zbawicielem i pozwoli pełniej
realizować Ewangelię. Członkowie Akcji powinni naśladować Jana w postawie pokory, by
własną osobą nie przysłaniać Chrystusa. Członkowie Akcji Katolickiej powinni być również
wierni tak prawdzie jak był wierny Jan, aż do możliwości odrzucenia, fałszywego oskarżenia
i innych trudnych doświadczeń!
W przewie między wykładami była okazja do złożenia życzeń solenizantom
w przeddzień ich święta patronalnego (który przypada 24.06), księdzu prof. Janowi
Klinkowskiemu – Asystentowi Kościelnemu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, księdzu
Janowi Mateuszowi Gackowi – Proboszczowi Parafii NSPJ w Legnicy, panu Janowi
Zimrozowi – Prezesowi DIAK Diecezji Legnickiej.
Także w tym czasie głos zabrali :
 Jan Zimroz – Prezes Zarządu DIAK DL, który w skrócie przedstawił rys historyczny
powstania Akcji Katolickiej w Polsce, w tym powołania 24.05.1995 r. przez biskupa
Tadeusza Rybaka Akcji Katolickiej w Diecezji Legnickiej. Prezes Jan Zimroz omówił
działalność legnickiej Akcji Katolickiej w okresie 25 lat , w końcowej swojej
wypowiedzi Prezes przytoczył słowa obecnego Biskupa Legnickiego Zbigniewa
Kiernikowskiego skierowane do członków Akcji Katolickiej: „Udział wiernych
świeckich w życiu wspólnoty Kościoła jest nieodzownym czynnikiem jego istnienia,
wierni świeccy nie są bowiem tylko przedmiotem posługi duszpasterskiej, ale także
jej podmiotem, oni pod kierownictwem biskupa i prezbiterów tworzą rzeczywistość
Kościoła. Akcja Katolicka stanowi jeden z ważnych członów katolickiej formacji w
działalności katolików świeckich. Wyrażając wdzięczność wszystkim członkom Akcji
Katolickiej Diecezji Legnickiej zaangażowanych podejmowaniu odpowiedzialności
2

za sprawy Kościoła w naszej diecezji, z serca wszystkim błogosławię”.
To błogosławieństwo było z okazji 25 lecia Akcji Katolickiej naszej diecezji.
 Urszula Furtak – Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce,
w swoim wystąpieniu z okazji 25 lecia Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej
zwracając się do zebranych zaznaczyła, że na pierwszym miejscu należy zauważyć
ludzi a dopiero po nich dokonania i czyny. To co zostało dokonane trzeba pamiętać,
ale będąc członkami Akcji Katolickie mamy być ludźmi, którzy zachowują wiarę, to
jedno, ale mamy być ludźmi, którzy tę wiarę pomnażają na drogach swojego
działania, to jest dzieło Akcji Katolickiej, do tego zostaliśmy powołani. Wiarę nie
można zachować tylko dla siebie ale móc ją przekazać innym. Pani Prezes zwracając
się do ks. prof. Jana Klinkowskiego, powiedziała, to dobry moment aby podziękować
za wszystkie dzieła profesora czynione na poziomie krajowym, a to: rekolekcje dla
członków Akcji Katolickiej, spotkania, konferencje, rozmowy, rekolekcje kapłańskie,
udział przy materiałach formacyjnych, zebrało się wiele tego. Trzeba też wspomnieć
rolę Akcji Katolickiej tu na miejscu, wasze zaangażowanie w pielgrzymki osób
niepełnosprawnych w Krzeszowie, gdzie rodziło i pomnażało się tam wiele dobra,
organizowane konferencje, także z udziałem Akcji Katolickiej diecezji ZielonogórskoGorzowskiej i wiele innych. Od Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej przekazuje
drobiazg z podziękowaniami2 za działalność w okresie 25 lat. Treść przekazanych
podziękowań:
Z okazji Jubileuszu 25. rocznicy powołania Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej
za czas służby
w imieniu misji Chrystusowego powołania
gratulacje i podziękowania
z życzeniami
wielu łask Bożych dla całej akcyjnej rodziny oraz nieustającej opieki św. Jana Pawła II
Z błogosławieństwem i darem modlitwy
w imieniu
Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Bp Mirosław Milewski
Krajowy Asystent Kościelny

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Lubin 17 października 2020 r.

 Ryszard Furtak – Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. W swoim słowie Prezes pogratulował Jubileuszu 25 lecia
Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, wspominając o bliskich kontaktach
diecezjalnych instytutów Akcji Katolickich diecezji legnickiej i zielonogórskogorzowskiej. Na ręce Prezesa Jana Zmroza złożył pisemne gratulacje i życzenia
następującej treści:
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Szanowny Pan Prezes
mgr inż. Jan Zimroz
Czcigodny Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej
ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski
Drodzy członkowie Akcji Katolickiej
Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, które skłania do refleksji,
wspomnień i planów. Jubileusz XXV lat Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej staje się okazją
do podsumowania Waszej obecności w lokalnym Kościele, ale także do planowania Waszej
apostolskiej misji w przyszłości. Wielu ludzi pełnych zapału w minionych latach, odnalazło
wśród Was swoje miejsce. Wasze zaangażowanie sprawia, że działalność Akcji Katolickiej
przyjmuje tak wiele ciekawych form, jest twórcza i godna naśladowania.
XXV lat to nie tylko piękny Jubileusz, ale także czas poważnych podsumowań.
Miniony czas to przede wszystkim godziny i lata pracy, spędzone na kolejnymi dziełami, ale
także niezliczone chwile podczas wspólnych spotkań formacyjnych, pielgrzymek i wykładów.
Dwadzieścia pięć lat, a jeden ten sam cel – przemienić siebie, być apostołem dla innych a nade
wszystko służyć Kościołowi i Ojczyźnie.
Z okazji Waszego święta, Ks. Asystentowi, Panu Prezesowi, Zarządowi DIAK oraz
Wszystkim członkom Stowarzyszenia składamy najserdeczniejsze gratulacje. Gratulacje
i życzenia dalszego rozwoju , wszelkiej pomyślności i chrześcijańskiej radości na drodze
zbawienia. Wytrwałość w podjętej misji i osiągane sukcesy niech będą bodźcem do dalszego
działania. Św. Jan Paweł II nasz Patron niech wstawia się za Wami a Bóg obdarza Was
zdrowiem i potrzebnymi laskami.
Niech Chrystus Król, błogosławi Wam dziś i przez kolejne lata !
W imieniu Zarządu
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
Asystent Diecezjalny
Ks. kan. Zbigniew Samociak

Prezes Zarządu
mgr inż. Ryszard Furtak

Lubin, 18 października 2020 r.

Za przekazane gratulacje i upominki, wyrazy wdzięczności imieniu Akcji Katolickiej
Diecezji Legnickiej podziękował Jan Zimroz – Prezes Zarządu DIAK.
W drugiej części konferencji swój wykład „Rozwój gospodarczy w perspektywie
myśli chrześcijańskiej. Zobowiązania i dylematy”, przedstawił Pan Michał Drozdek Socjolog zarządzania i badacz opinii, filozof społeczny, publicysta3.
Wykładowca pan Michał Drozdek absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
gdzie studiując filozofię i socjologię zgłębił też Naukę Społeczną Kościoła i w jej oparciu w
swoim wykładzie bardzo szczegółowo rozważał temat zarządzania i rozwoju gospodarczego.
Trudno jest streścić wykład w kilku czy kilkunastu zdaniach bo wykład trwał ponad dwie
godziny. Cały wykład jest do odsłuchania na stronie www.ak.legnica.pl. Sam wykładowca
stwierdził, że nie ma idealnego rozwiązania i na rozważany temat powinna się odbyć
poważana dyskusja, także w Kościele gdzie omawiana jest chrześcijańska wizja
społeczeństwa. Trzeba rozważyć dlaczego niektóre narody w rozwoju społecznym
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i gospodarczym przegrywają a inne rozwijają się, co na to wpływa, jakie są relacje
pracownicze, relacje międzyludzkie czy jest właściwa organizacja pracy. Pewne rozwiązania
podają dokumenty społeczne Kościoła, ich stosowanie może zwiększyć rozwój gospodarczy.
Widać to jak podaje wykładowca na przykładzie: Austrii, Irlandii, Szwajcarii z dużym
odsetkiem katolików, czy taż Bawaria kraj stanowy w Niemczech. Nauka Społeczna Kościoła
podpowiada, że „z natury społecznej człowieka wynika, że istnieje wzajemna zależność
między postępem osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa”4. Prelegent pan Michał
stwierdza, że sukcesem rozwojowym będzie gdy wszyscy ludzie uczestniczący w procesie
zarzadzania są włączeni w dzieło tworzenia instytucji zarządzającej, że są podmiotami tej
instytucji. Nie powinno być tak, że jedni wykluczają drugich, aby uzyskać dla siebie korzyść.
Wsłuchując się w głosy uczestników konferencji należy stwierdzić, że wykład „Rozwój
gospodarczy w perspektywie myśli chrześcijańskiej. Zobowiązania i dylematy” pana Michała
Drozdka był bardzo ciekawy, poruszający wiele wątków związanych z rozwojem
gospodarczym. Warto go odsłuchać.
Podziękowanie
Organizatorzy konferencji Zarząd DIAK DL z udziałem Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, na czele z Anną Jaśkowską
– Prezes oddziału, zadbali o pomyślną realizację programu, o poczęstunek dla uczestników
i dobra atmosferę. Każdy z uczestników konferencji otrzymał skromny upominek. Specjalne
wyrazy wdzięczności i podziękowania należą się Pani Urszuli Furtak – Prezes Zarządu KIAK
za przyjęcie zaproszenia, udział w konferencji i przekazane życzenia. Podziękowania
kierujemy także do Pana Ryszarda Furtak - Prezesa Zarządu DIAK Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej, za przybycie, pamięć i złożone życzenia. Zarząd DIAK DL składa
podziękowanie POAK parafii NSPJ w Legnicy za pomoc w organizacji konferencji. Duże
podziękowania należą się Fundacji KGHiM za udział w tym dziele.
Podsumowanie
Na zakończenie konferencji głos zabrał ks. prof. Jan Klinkowski który w krótkim
podsumowaniu stwierdził, że ciągle zdaniem Akcji Katolickiej jest poszukiwanie dróg
dotarcia do współczesnego człowieka. W zmieniającym się świecie należy również zmieniać
metody ewangelizacyjne, a więc Akcja Katolicka powinna być obecna w wielu przestrzeniach
życia. Obecność w życiu społecznym powinna się objawiać szczególną formą wnoszenia
zasad Ewangelii, która najpełniej objawia się w osobistym życiu! Najważniejszą misją Akcji
Katolickiej jest docierać z Ewangelią tam, gdzie już nie mogą dotrzeć duchowni.
Fundamentem ewangelizacji powinna być zasada wydobycia dobra z każdego człowieka,
nawet z tego, który w chwili obecnej sprzeciwia się Kościołowi, a może wręcz z nim walczy.
Nie można wykluczyć nikogo z ewangelizacji, bo miłość, którą oferuje w Ewangelii Jezus
może skruszyć nie jedne mury uprzedzeń!
Zarząd DIAK DL
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