
INFORMACJA 

Akcja Katolicka diecezji legnickiej po raz siedemnasty uczestniczyła w organizacji  

i obsłudze Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych do diecezjalnego Sanktuarium Matki 

Bożej Łaskawej w Krzeszowie. 

 

W tym roku XVII pielgrzymka odbyła się 3 września według następującego programu: 
 
O godz. 10.00 – Rozpoczęcie  pielgrzymki - powitanie pielgrzymów i wprowadzenie do 
                      uroczystości. 
O godz. 10.15 – Program artystyczny - występ scholi dziecięco młodzieżowej z parafii 
                      Różańca Św. w Kamiennej Górze.  
O godz. 11.15 – Katecheza - katechezę o Miłosierdziu wygłosił ks. dr Jarosław Kowalczyk – 
                      Dyrektor Wydziału Katechetycznego w LKB.  
O godz. 12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. bpa  Zbigniewa Kiernikowskiego –  
                      Biskupa Legnickiego - w koncelebrze Bp Marek Mendyk, który wygłosił 
                      Słowo Boże, Bp Stefan Cichy oraz Kanclerz LKB ks. dr Józef Lisowski, 
                      i Kustosz Sanktuarium ks. dr Marian Kopko. Ponadto w uroczystości 
                      uczestniczyło wielu prezbiterów diecezji legnickiej.   
O godz. 13.30 – Gorący posiłek i wspólna zabawa - na estradzie wystąpili artyści z  
                       Międzynarodowych Spotkań Muzykujących Rodzin – z kraju i z zagranicy. 
O godz. 14.30 – Wręczenie honorowych wyróżnień „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”  
                      dla osób i rodzin wskazanych przez Kapitułę tego wyróżnienia.   
O godz. 15.00 – Zakończenie pielgrzymki - podziękowanie za organizację złożył   
                      J.E. Bp Marek Mendyk a Błogosławieństwa pielgrzymom  udzielił   
                      J.E. Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki. 
 

Organizatorzy pielgrzymki przygotowania rozpoczęli wiele miesięcy wcześniej, a w dniu 
uroczystości na placu przed Bazyliką pojawili się już o godz. 7.30, by przygotować wszystko na 
przyjęcie pielgrzymów. Głównym organizatorem,  jak co roku był Caritas Diecezji Legnickiej pod 
kierownictwem  ks. dra Tomasza Biszko, uhonorowanego podczas tej pielgrzymki wyróżnieniem 
„Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”. Pielgrzymów w tym roku przybyło ponad dwa tysiące. 
Udało się to, nie tylko dzięki organizatorom i sponsorom uroczystości, ale także dzięki wielu 
bezimiennych osób organizujących w terenie zebranie niepełnosprawnych, załatwienie 
transportu, ich przywóz oraz opiekę nad nimi.  Należą się tym osobom wielkie podziękowania za 
trud i troskę o niepełnosprawnych.  
 



  
 
Akcja Katolicka w przygotowanie pielgrzymki włączyła się w sierpniu wykonując okolicznościową 
pieczęć, listy do rejestracji pielgrzymów oraz zabezpieczając kartki pamiątkowe i tablice do 
oznakowania placu podczas uroczystości.  
 
  W dniu uroczystości w organizacji pielgrzymki czynnie uczestniczyło kilkunastu członków 
Akcji Katolickiej z parafialnych oddziałów. Zarząd DIAK za udział i pracę składa podziękowania 
POAK z parafii:  
NSPJ w Kamiennej Górze, NSPJ w Legnicy, Podwyższenie Krzyża w Legnicy, Św. Wojciecha w 
Legnicy, MB Królowej Polski z Polkowic, Św. Michała Archanioła w Polkowicach , Św. Wojciecha z 
Jeleniej Góry. 
   

 
 
Foto reportaż z uroczystości na naszej stronie www.ak.legnica.pl 
                                                                                                    F.K. 
 

http://www.ak.legnica.pl/

