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Czcigodny Księże Biskupie, 

Szanowna Pani Poseł, 

Przewielebni Księża, 

Szanowni Paostwo, 

 

Okolicznością jaka nas gromadzi jest Jubileusz Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Trudny 

czas pandemii spowodował, że jest on rozciągnięty na lata 2020 – 2021. Rzeczywiście 

rozpoczęliśmy już 27 rok naszego istnienia.  

Nasza historia rozpoczęła się 24 maja 1995 r. W trzecią rocznicę erygowania Diecezji 

Legnickiej, I Bp Legnicki Tadeusz Rybak wydał dekret powołujący AK w Diecezji Legnickiej. 

To zdarzenie poprzedzała wizyta Ad limina Apostolorum polskich biskupów w Watykanie, 

którzy z ust Ojca Św. JPII usłyszeli słowa: „Niezastąpionym…. 

Odżyła więc i dopełnia infrastrukturę katolickich zrzeszeo świeckich w Kościele Polskim 

i kościołach lokalnych w tym w Diecezji Legnickiej. 

Nasza historia, przedstawiona w dużym skrócie na kilku planszach towarzyszących wystawie, 

była pisana przez setki naszych Członków realizujących naszą misję w wielu środowiskach 

i wspólnotach parafialnych Kościoła Legnickiego. Dzisiaj z wielkim szacunkiem i uznaniem 

wyrażamy wdzięcznośd i uznanie ludziom, żyjącym a szczególnie zmarłym, którzy z ochotą 

i ofiarnością angażowali się w liczne dzieła naszego Stowarzyszenia.  

Szczególną wagę przywiązywaliśmy zawsze do nauczania Ojca św. JP II, Patrona AK w Polsce, 

który przez całe swoje życie był aktywnym uczestnikiem i kreatorem życia społecznego, w 

wielu jego obszarach.  

Doskonale rozumiał i przekazywał znaczenie pojęd WOLNOŚD I SOLIDARNOŚD. Dwóch 

przestrzeni, w których kształtuje się człowiek ze swoją godnością i wartością daną mu przez 

Stwórcę. Przestrzeni, w których rodzą się i wzrastają wspólnoty, społeczeostwa i całe narody. 

Można powiedzied z całą pewnością, że nauczanie społeczne JP II było jedną Wielką Szkołą 

Wolności i Solidarności. 

Ciągle zadajmy sobie pytanie: Czy my jako ludzie odpowiedzialni za życie publiczne 

usłyszeliśmy wołanie Ojca Św. wzywającego do odpowiedzialności i troski o wolnośd 

i solidarnośd w odniesieniu do bliźniego i całej wspólnoty w której trwamy. Wspólnoty 

narodowej, polskiej i europejskiej, która na naszych oczach pogrąża się w coraz większym 

kryzysie wartości, odchodząc coraz dalej od idei i marzeo jej Twórców (Ojców Załozycieli). 

Chcemy dziś po raz kolejny, na bazie treści, które za chwilę usłyszymyocenid naszą 

skutecznośd w realizacji dzieła apostolstwa świeckichprzypisanego AK. 

Wyrażam radośd, że nasze zaproszenie przyjęło tak wiele, zacnych osób, mimo tego 

trudnego czasu.  

Proszę Ekscelencję, Ks. Biskupa o słowo pasterskie na rozpoczęcie konferencji. 

 

 


