AKCJA KATOLICKA W KRZESZOWIE
17 maja 2014 roku odbyła się pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej do Krzeszowa.
Mimo niesprzyjającej aury – było chłodno i padał rzęsisty deszcz – do sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej przybyło pięćdziesięciu pielgrzymów z Akcji Katolickiej.
O godzinie 12,00 rozpoczęła się Msza św. Wraz z członkami stowarzyszenia uczestniczyły w
niej także dzieci pierwszokomunijne z Kowar. Kustosz sanktuarium ks. kanonik Marian Kopko
przywitał przybyłych gości w tym: panią Marzenę Machałak – Poseł na Sejm RP, ks. prof. dr hab. Jana
Klinkowskiego – Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej DL, Jana Zimroza – Prezesa Zarządu DZIAK DL,
a także wszystkich przybyłych do krzeszowskiej Bazyliki członków i sympatyków Akcji Katolickiej.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – Asystent Akcji
Katolickiej DL. Homilia wygłoszona przez księdza profesora wzbudziła zainteresowanie i była okazją
do głębokich refleksji. Mówca nawiązał do dziejów narodu wybranego, wspomniał , jak kształtowała
się nowa kultura bycia i życia tego narodu po wyjściu z ziemi egipskiej. Tworzono ją w oparciu o
wiarę. Dekalog uczył rozróżnienia dobra i zła, pokazywał taką drogę postępowania, której celem był
szacunek do człowieka i miłość do Boga. Dekalog porządkował życie i rytm kultury Izraelitów.
Powstały święta. Pierwsze zbiory związane były z paschą, święto Pięćdziesiątnicy z zakończeniem
żniw, a święto Namiotów z ostatnimi zbiorami. Stworzono prawo, które także odwoływało się do
Dekalogu. Dzięki „zakotwiczeniu” w rodzinie i w Bogu ocalono wiarę, choć lud wybrany ulegał
wpływom kultury babilońskiej, greckiej czy rzymskiej. Gdy pojawiła się Ewangelia ukazująca nowy
sposób życia oparty na przebaczeniu i miłości, powstała nowa kultura, kultura chrześcijańska, która
ma ważny cel. Tym celem, celem życia człowieka jest wieczność.
Ksiądz profesor, nawiązując do dzisiejszej rzeczywistości, powiedział, że człowiek oddala się
od siebie. Ludzie wolą oglądać cokolwiek w telewizji niż rozmawiać ze sobą. Dzisiaj kultywuje się
swobodę. Podważa się wartości rodziny w imię tworzenia nowej przyszłości, wg tego należy
pracować, wydawać pieniądze, jeść, bawić się. Tak naprawdę prowadzi to do ograniczenia wolności
jednostki. Na zakończenie homilii mówca stwierdził, że w nowej rzeczywistości jesteśmy w stanie
obronić nasze priorytetowe wartości chrześcijańskie tylko w łączności z Bogiem. Nasza siła tkwi w
wierze.
Po Mszy św. uczestników pielgrzymki czekała porcja nowych wrażeń. Mieliśmy możliwość
obejrzenia wspaniałych fresków w kościele św. Józefa. Pan Mieczysław przewodnik sudecki, ze swadą
i humorem przybliżył nam postać i dzieła wspaniałego barokowego artysty Michała Wilmana.
Z zainteresowaniem oglądaliśmy radosne i smutne sceny z życia Świętej Rodziny. Pan Mieczysław
dzielił się z pielgrzymami swoją ogromną wiedzą, przekazywał także ciekawostki związane z życiem
malarza oraz z pracy nad freskami.
Następna część spotkania, dzięki gościnności kustosza sanktuarium, odbyła się w Domu
Obsługi Pielgrzyma. Choć za oknami widzieliśmy ciemne chmury i strugi deszczu, wewnątrz panowała
przyjemna atmosfera. Rozgrzała nas pyszna zupa oraz płomienie w kominku. Zespół AK
z Gwizdanowa ubogacił spotkanie śpiewem i grą na gitarze. Rozbrzmiewały pieśni religijne,
patriotyczne i biesiadne. Krótkie wystąpienie pani poseł Marzeny Machałek zachęcało nas do wzięcia
odpowiedzialności za losy Polski i przez udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego do
„postawienia na nogi Unii Europejskiej stojącej na głowie”, do przywrócenia normalności.
Prezes Zarządu DIAK Jan Zimroz zaapelował, abyśmy wybierali ludzi mądrych,
reprezentujących chrześcijańskie wartości.
W Domu Obsługi Pielgrzyma przy krzeszowskiej bazylice, przy miłej serdecznej atmosferze
podczas rozmów czuliśmy się jak w rodzinie. Swoimi troskami i radościami podzielił się z nami
gościnny gospodarz ks. kanonik Marian Kopko, który zawsze pamięta o Akcji Katolickiej, wspiera ją
modlitwą i życzliwością, pomaga w organizowaniu wszelkich uroczystości w Krzeszowie. Uczestnicy
spotkania oklaskami podziękowali gospodarzowi miejsca, pani poseł za uczestnictwo i skierowane
słowo i prezesowi zarządu DIAK za organizację tegorocznej majówki w Krzeszowie.
Ks. prof. Jan Klinowski podsumowując spotkanie, zaprosił także na Sesję naukową
organizowaną przez Akcję Katolicka w ramach I Kongresu Eucharystycznego w parafii Podwyższenia
Krzyża Św. w Legnicy. Spotkanie zakończono Nabożeństwem Majowym.
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