Uroczystość Chrystusa Króla
Święto Patronalne Akcji Katolickiej
24 listopada 2013 roku w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odbyło się spotkanie
członków i sympatyków Akcji Katolickiej z parafii diecezji legnickiej. Przedstawicieli POAK
przywitał Asystent Kościelny ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski oraz Prezes Zarządu DIAK DL
Jan Zimroz. Ksiądz Asystent na wstępie wyraził radość ze spotkania członków stowarzyszenia w
Uroczystość Chrystusa Króla by powierzyć losy Akcji Katolickiej Chrystusowi. To On panuje nad
całą rzeczywistością i nad całym światem i zaprasza nas abyśmy nieśli słowa ewangelizacji w
świat, bo głównym zadaniem Akcji Katolickiej jest ewangelizacja. Po wspólnej modlitwie na
rozpoczęcie spotkania słowa podziękowania do zebranych skierował Prezes Zarządu DIAK DL.
Mówił, że jesteśmy w szczególnym okresie, który charakteryzuje się niechęcią środowisk
politycznych do Kościoła i jego hierarchów. Takie stanowisko elit politycznych zobowiązuje nas
ludzi świeckich do stawania w obronie wartości chrześcijańskich w dzisiejszym świecie. Prezes
Zarządu DIAK Jan Zimroz mówił o konieczności zajmowania stanowisk i odważnego
przeciwstawiania się niesłusznym atakom na Kościół i jego Ojców. Trzeba odrzucić to co rani
godność człowieka, co jest nieetyczne i to co jest nastawione na odciągniecie ludzi od Boga. Dalej
Prezes poinformował o I Kongresie Akcji Katolickiej Archidiecezji wrocławskiej gdzie Akcja
Katolicka istnieje już 18 lat. Tematem wiodącym kongresu była „Nowa Ewangelizacja”.
Wykładowcy podnosili temat by decyzje stowarzyszenia były zdecydowane i dojrzałe. Okres
istnienia Akcji Katolickiej i obecna sytuacja polityczna zobowiązuje do takich stanowisk. Nowa
Ewangelizacja, mówił dalej, jest dla Akcji Katolickiej zadaniem konkretnym, pilnym
i charyzmatycznym. Adresatów Nowej Ewangelizacji trzeba szukać na zewnątrz pośród ludzi z
poza Kościoła, tych co Go nie znają lub o Nim zapomnieli. Mamy ewangelizowanym dawać
Chrystusa i to w taki sposób by On był przyjęty. Tyle Prezes o kongresie wrocławskim.
Podczas Uroczystości Chrystusa Króla, święta patronalnego Akcji Katolickiej, jak co roku
Zarząd DIAK uhonorował wyróżniające się POAK. W tym roku Asystent Kościelny AK DL wraz z
Prezesem Zarządu wręczyli dyplomy jako wyraz podziękowania za systematyczne wspieranie
finansowej działalności DIAK DL. Wyróżnione POAK wraz z dyplomami otrzymały książki
„Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej 1995 – 2012”. Lista wyróżnionych przedstawia się
następująco:
1. POAK z parafii Św. Urszuli w Gwizdanowie
2. POAK z parafii Św. Marcina w Jeleniej Górze
3. POAK z parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze
4. POAK z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze
5. POAK z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy
6. POAK z parafii Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
7. POAK z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy
8. POAK z parafii Św. Jana Bosko w Lubinie
9. POAK z parafii Ś. Maksymiliana M. Kolbe z Lubina
10. POAK z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Małuszowie
11. POAK z parafii Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele
12. POAK z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach
13. POAK z parafii Św. Michała Archanioła w Polkowicach
14. POAK z parafii Św. Michała i Św. Anny w Wykrotach
15. POAK z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zbylutowie
16. POAK z parafii Św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu
17. POAK z parafii Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie.
Każde święto patronalne Akcji Katolickiej to także okazja do wysłuchania ciekawego
wykładu. Tym razem do Seminarium Duchownego przybył p. Bogusław Górka – profesor
Uniwersytetu Gdańskiego. Mówił on o narodzinach Jezusa w kontekście relacji ewangelistów (św.
Mateusza i św. Łukasza) Odniósł się także do doskonałości Bożego planu, który chronił Jezusa

przed Herodem. Prelegent odwołał się do poza ewangelicznych źródeł, korzystając z historycznych
zapisów wskazał rok narodzin Mesjasza. Ciekawa prelekcja profesora w kontekście historyczno –
kulturowym o narodzeniu Jezusa skłania nas do spojrzenia na Pana Boga, n życie świętej rodziny
i zachęty do przeniesienia tego na nasze osobiste życie.
Po interesującym wykładzie profesora Bogusława Górki przywitaliśmy J. E. ks. biskupa
Marka Mendyka. Ksiądz Biskup podziękował w imieniu Biskupa Legnickiego i swoim Akcji
Katolickiej za to, że na stałe wprowadziła konferencje podczas święta patronalnego. Takie
konferencje zawsze przypominają o jednym, o tym jaka jest tożsamość Akcji jako stowarzyszenia,
jako ruchu społecznego. Przypominają kim jestem, do czego zmierzam i na czym i na jakich
wartościach chcę budować. Ks. Biskup dziękował Akcji za to co czyni na rzecz budowy Kościoła
diecezjalnego, zachęcając by byliśmy jedno i odważnie stawali w obronie Kościoła i tych wartości,
których Kościół promuje i zachowuje od zniszczenia, od zapomnienia a także wartości religijnych,
duchowych oraz patriotycznych. Najlepszym sposobem obrony wartości mówił biskup, to stałe
dokształcanie się, stała nauka, stała formacja. Na zakończenie wystąpienia biskupa w łączności z
Ojcem Św. i tymi wszystkimi, którzy łączą się w jedności odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański.
Po modlitwie J.E. Ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Kolejnym punktem świętowania, na które zaprosił Asystent Kościelny AK DL był koncert
w wykonaniu kwartetu klarnetowego ”Jan-Art” z Wrocławia. Słuchając koncertu mogliśmy doznać
przyjemnych wrażeń przy muzyce wielkich mistrzów. Twórców dzieł muzycznych wykonanych
podczas tego koncertu chcemy wymienić z imienia i nazwiska. Z epoki renesansu wysłuchaliśmy
utworów Franza Petera Schuberta, a z baroku muzycy wykonali słynne „Te Deum” Marca-Antonia
Charpentiera. Z okresu klasycyzmu dane nam było wysłuchać utwór kompozytora i wirtuoza
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czasy romantyzmu muzycznie przedstawili tacy kompozytorzy
jak: Johannes Brahms, Georges Bizet z jego suitą z „Carmen”, Cesar Frank oraz Johann Strauss
ojciec. Z muzyki współczesnej kwartet wykonał utwory Georga Gershwina, Vittorio Monti i Ennio
Morricone. Ostatnim utworem koncertu był pięknie wykonany przez muzyków „Marsz
Radeckiego” Johanna Straussa, za co wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Występ
bardzo się podobał.
Druga część uroczystości miała miejsce w katedrze legnickiej. Uroczystej Mszy Świętej
przewodniczył J. E. Ks. Biskup Marek Mendyk. W swojej homilii nawiązał on do opisu Męki
Pańskiej wg Ewangelii św. Łukasza, kiedy to pod krzyżem „lud stał i patrzył”. Ksiądz biskup
zwrócił się zwłaszcza do członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Katolickiej, abyśmy nigdy nie byli „obojętnym ludem”. Byśmy nie bali się reagować na zło, umieli
zwrócić uwagę zakłócającym porządek, potrafili bronić Prawdy i nie ustawali w walce o
zachowanie wartości chrześcijańskich. Usłyszeliśmy wiele dobrych słów odnoszących się do
działalności Akcji Katolickiej i KSM-u.
Podczas uroczystości były obecne poczty sztandarowe AK i KSM-u. Słowo Boże oraz
modlitwę powszechną czytali przedstawiciele AK i KSM – u i ERM -u.
24 listopada 2013 roku był szczególnie ważnym dniem dla 17. nowych członków
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy złożyli uroczyste ślubowanie przed J. E. biskupem
Markiem Mendykiem.
Na zakończenie Prezes Zarządu DIAK DL Jan Zimroz oraz Wiceprezes Zarządu Anna
Jaśkowska złożyli na ręce księdza biskupa kwiaty jako podziękowanie za ciągłe wspieranie AK w
jej działaniach. Prezes Jan Zimroz powiedział też, że Akcja Katolicka zawsze stała na straży
wartości chrześcijańskich, będzie wrażliwa na sprawy Kościoła i otwarta na współpracę z tymi,
którym zależy na wierności Bogu.
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