Spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej
10 marca 2012 r. Akcja Katolicka diecezji legnickiej uczestniczyła w Wielkopostnym
spotkaniu formacyjnym. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób z 23 parafii diecezji
legnickiej. Jak każde rekolekcje Akcji Katolickiej także i to rozpoczęło się w gościnnych
progach parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy w godzinach rannych, a
zakończyło się w późnych godzinach popołudniowych.
Rekolekcje zorganizował i prowadził Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji
Legnickiej Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski, natomiast przygotowanie i obsługę
spotkania prowadzili członkowie POAK z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Legnicy.
Po powitaniu uczestników spotkania formacyjnego przez Prezesa Zarządu DIAK Jana
Zimroza na jego wniosek odmówiono w intencji Ojczyzny dziesiątkę Różańca, którą
poprowadził Ks. kanonik Aleksander Siemiński – Asystent Kościelny POAK z parafii NSPJ
w Kamiennej Górze. Przygotowane przez wykładowców rozważania formacyjne odbyły się
pod wspólnym tematem „Kościół naszym domem”. Pierwszą prelekcję „Kształtowanie się
credo w czasie pierwszych soborów” poprowadził znawca teologii fundamentalnej ks. dr
Adam Lesek – wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Wykładowca
wyjaśnił słuchaczom jak kształtowało się credo na soborze Nicejskim i Konstantynopolskim.
Także ciekawą prelekcję „Znaczenie duchowości zakonnej we wspólnocie Kościoła”
przedstawiła siostra Felicyta Cedro – Karmelitanka Dzieciątka Jezus. Siostra swoje
wystąpienie omówiła w trzech zasadniczych częściach tj. „Historia i rytm życia zakonnego w
Polsce”, „Istota i formy życia konsekrowanego”oraz „Zakon karmelitański i jego
duchowość”.
Podczas spotkania formacyjnego uczestniczyliśmy we Mszy Św. koncelebrowanej po
przewodnictwem Ks. prof. dr hab. Jana Klinkowskiego. Współcelebransami byli Ks. Jan
Mateusz Gacek – Proboszcz Parafii, Ks. Aleksander Siemiński z Kamiennej Góry oraz Ks.
Piotr Bizoń z Legnicy.
Druga część spotkania formacyjnego odbyła się po Mszy św. i obiedzie
przygotowanym przez miejscowy POAK. Jako pierwszy wykładowca po przerwie swój
wykład przedstawił Ks. prof. dr hab. Hugolin Langkammer rozważając temat „ Kościół moim
domem”. Ojciec profesor mówił o potrzebie rozważania przez nas credo, o świętości Kościoła
i skąd ta świętość się bierze. Mówił także o tym co znaczy „Kościół moim domem” i o
szanowaniu wspólnej domowej modlitwy. Ostatnim naszym wykładowcą był Ks. dr hab.
Bogusław Drożdż, który przedstawił prelekcję „Cnota diecezjalności i parafialności
katolików świeckich”. Ten wspaniały wykład zamieścimy na naszej stronie internetowej.
Podczas tego spotkania odbyła się także Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej, przebieg tego zebrania przedstawiamy w oddzielnej informacji. Całość spotkania
zakończono modlitwą Anioł Pański, który poprowadził ks. dr hab. Bogusław Drożdż.
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