
Relacja ze spotkania formacyjnego 
Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej 
 
 2 marca 2013 r. Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej miała swoje kolejne 
Wielkopostne spotkanie formacyjne. Na rekolekcjach tych zgromadzili się 
członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z całej diecezji. Jak co roku spotkanie 
rozpoczęło się uczestnictwem we Mszy św. Przewodniczenie i homilię wygłosił ks. 
prof. dr hab. Jan Klinkowski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji legnickiej, 
współkoncelebransem  był ks. Roman Raczak z par. Podwyższenia Krzyża Św.         
w Legnicy. Po Mszy św. w Centrum Ewangelizacyjnym Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Legnicy wysłuchano cyklu wykładów z tematu „Maryja na drogach 
wiary Kościoła”.  
 Pierwszym wykładem było rozważanie ks. prof. PWT dr hab. Jana 
Klinkowskiego „Biblijny obraz Maryi”, wykładowca przybliżył słuchaczom Maryję      
z czasów biblijnych, znaczenie Jej imienia, oraz obraz na tle ówczesnych 
uwarunkowań i prawa żydowskiego. Kolejnym wykładowcą był dr Mirosław 
Drapała obrządku grekokatolickiego, proboszcz grekokatolickiej parafii Zaśnięcia 
NMP w Legnicy. Wykład „Maryja w liturgii Kościoła Wschodniego” oraz pokaz 
multimedialny księdza doktora wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy. 
Rozważanie tematu wykładowca nazwał „medytacją” przedstawiając elementy 
cerkwi, ikonostasu i miejsca Maryi w Kościele i liturgii obrządku wschodniego. 
Następnym wykładem formacyjnym było przedstawienie przez Pana dra Wacława 
Szetelnickiego prelekcji „Maryja w ikonografii”. Wykładowca przedstawił źródła 
ikonografii Maryjnej oraz omówił z prezentacją multimedialną obrazy od 
najstarszych znanych i nieznanych ikon Maryi po współczesne czasy. Pokazał też 
obrazy rzeźb i inne elementy sztuki przedstawiające wizerunki Maryi. Ostatnim 
wykładem było przedstawienie przez ks. dra Adama Laska – prefekta i wykładowcę 
WSD w Legnicy tematu „Maryja w nauce Soborów”. Wykładowca przedstawił 
słuchaczom rozwój myśli chrześcijańskiej przedstawiającą Matkę Bożą oraz Jej postać 
przewijającą się w kolejnych Soborach. Prelegent omówił także wydarzenia biblijne   
z obecnością Maryi i ich skutki trwające do dziś.  
 W godzinach południowych słuchacze spotkania formacyjnego zostali 
zaproszeni na obiad przygotowany przez miejscowy POAK, który zadbał także         
o poczęstunek w przerwach między wykładami. 
 Przed przerwą obiadową był czas na posiedzenie Rady DIAK, w której Prezes 
Zarządu Jan Zimroz złożył krótką informację z pracy w 2012 r. i przedstawił plan 
pracy na 2013 r. Zaapelował także o podjęcie modlitwy za parlamentarzystów, 
zgodnie z intencją Parlamentarnego Zespołu oraz Zarządu krajowego Akcji 
Katolickiej. Takiej modlitwy w Roku Wiary, z naszej diecezji podjęły się: 

1. Gwizdanów   - POAK z parafii Św. Urszuli 
2. Jelenia Góra  - POAK z parafii Św. Wojciecha 
3. Kamienna Góra - POAK z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa   
4. Legnica  - POAK z parafii Matki Bożej Królowej Polski                  
5. Legnica  - POAK z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
6. Legnica  - POAK z parafii Piotra i Pawła                    
7. Legnica  - POAK z parafii Podwyższenia Krzyża Św. 



8. Legnica  - POAK z parafii Św. Jana Chrzciciela                    
9. Legnica  - POAK z parafii Św. Wojciecha                    
10. Lubin   - POAK z parafii Św. Jana Bosko 
11. Lubin   - POAK z parafii Św. Jana Sarkandra  
12. Nowy Kościół - POAK z parafii Matki Bożej Różańcowej 
13. Polkowice  - POAK z parafii  Matki Bożej Królowej Polski  
14. Polkowice  - POAK z parafii Św. Michała Archanioła 
15. Złotoryja  - POAK z parafii Św. Jadwigi 

Ilość parlamentarzystów do objęcia wsparciem modlitewnym została wyznaczona 
przez Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej. Naszą Akcję Katolicką proszono o objęcie 
15-tu osób z Sejmu i Senatu RP. 
W załączeniu list w tej sprawie skierowany do Prezesa Zarządu DIAK Legnica. 
 
 Legnica 03.02.2013 r.                                                                     Franciszek Kwaśniak                    


