Relacja z Sesji Naukowej Akcji Katolickiej
W dniu 15.10.2016 r. w parafii Św. Jana Sarkandra w Lubinie odbyła się Sesja Naukowa w
ramach obchodów XVI Dnia Papieskiego. Tematem sesji było „Wolni i solidarni jak chciał Św. Jan
Paweł II".
Sesja rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego –
Biskupa Legnickiego. W koncelebrze uczestniczyli Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski – Asystent
Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej oraz Ks. Kan. Andrzej Drwiła – Proboszcz parafii
i Asystent Kościelny POAK. Homilię wygłosił J.E. Ks. Bp Z. Kiernikowski, który mówił o uobecnieniu
wśród nas Dzieła Zbawczego Jezusa Chrystusa. Biskup zaznaczył, że Dzieło Zbawcze dotyczy każdego
z nas, także członków Akcji Katolickiej. Ważne by otworzyć się na Dzieło Zbawcze. Każdy z nas
powinien uczestniczyć w tym Dziele, a uwierzywszy w Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, powinien brać
udział w zbawieniu mesjańskim, w zbawieniu zbawczym, w taki sposób, by chrześcijaństwo uzyskało
misję powszechności.
Obrady sesji rozpoczęły się w sali konferencyjnej ośrodka parafialnego. Prezes Zarządu DIAK
Jan Zimroz rozpoczynając obrady podziękował Biskupowi Legnickiemu J.E. Ks. Zbigniewowi
Kiernikowskiemu za przewodniczenie Mszy Św. i wygłoszenie Słowa Bożego. Następnie powitał
wszystkich zebranych w tym: Ks. Bpa prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego, Kornela
Morawieckiego – Marszałka Seniora Posła na Sejm RP, Ewę Szymańską – Poseł na Sejm RP,
Stanisława Gebhardta – Prezesa Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego,
Ks. prof. PWT dr hab. Jana Klinkowskiego – Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej.
Wystąpienie prezesa DIAK Jana Zimroza w całości do odczytania na stronie Internetowej.
Otwierając obrady J.E. Ks. Bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, między innymi powiedział:
„Akcja Katolicka swoim działaniem powinna objąć całość swoich zadań nie tylko fragmentarycznie,
punktowo. Działanie to powinno być powszechne katolickie dla dobra wszystkich ludzi. Św. Jan Paweł
II w swojej encyklice „Redemptor Hominis” zwrócił uwagę na Jezusa jako Odkupiciela. Wszyscy jak tu
jesteśmy miejmy na uwadze całościowe odkupienie człowieka, nie jako jednostki spotkanej na swojej
drodze, ale całej ludzkości. Społeczność katolicka nie ma innej drogi jak tylko przyjąć krzyż. Trzeba go
przyjąć, bo katolickość jest jedna, katolickość do której się odwołujemy powinna być na służbie dla
człowieka, także dla tego który się zagubił”. Na zakończenie swojej wypowiedzi Ks. Biskup życzył
owocnych obrad.
Pierwszy wykład wygłosił Marszałek Senior Kornel Morawiecki, który między innymi
powiedział: „Bóg zawarł swoje dzieło w swoim Synu”. W swoim wykładzie przedstawił wielki wkład
chrześcijaństwa w rozwój cywilizacji tego świata, mówił o potrzebie solidarności i wolności i miłości
w naszym życiu. Skrót wystąpienia jest przedstawiony na stronie Internetowej.
Drugą część sesji stanowił panel dyskusyjny pod tytułem „Czy możliwa jest wolna Europa bez
solidarności narodów”.
Idee i fundamenty wolności na przestrzeni dziejów w swoim wykładzie omówił Ks. prof. PWT
dr hab. Jan Klinkowski. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególna uwagę na to, że Chrystus uczy nas
wolności, uczy podejmowania decyzji, pokazuje, że trzeba widzieć człowieka, że człowiek jest
najważniejszy dla Boga. My opieramy się na chrześcijańskiej wolności - tam gdzie jest nasza miłość do

drugiego człowieka, tam jest troska o jego rzeczywistość, w której on funkcjonuje. Skrót wystąpienia
Ks. Profesora zamieszczono oddzielnie na nasze stronie Internetowej.
Kolejnym prelegentem, który przedstawił rys polityczno-historyczny współpracy europejskiej
był pan Prezes Stanisław Gebhardt. W swoim wystąpieniu mówił o problemach rozbrojenia Niemiec
po II wojnie światowej oraz o tworzeniu się struktur współpracy europejskiej. W skrócie omówił
powstawanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1952), Unii Zachodnio Europejskiej (1954)
i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1958).
Podczas sesji naukowej była okazja do wręczenia „medalu dwudziestolecia Akcji Katolickiej” dla osób
wspierających działalność naszego stowarzyszenia. Medale otrzymali P. Czesław Jacuś, P. Tadeusz
Borysiak, P. Józef Czyczerski, P. Bogdan Nuciński.
W trakcie obrad odczytano list Prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego oraz
korespondencję deputowanego do Parlamentu Europejskiego Kazimierza Ujazdowskiego. W dyskusji
wzięli udział uczestnicy sesji w tym Ewa Szymańska – Poseł na Sejm RP. W obradach brało udział
ponad 70 osób z całej diecezji. Organizacją i przygotowaniem tego Dnia Papieskiego zajął się
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Całość uroczystości została utrwalona nagraniem przez p. Józefa Bieganowskiego zamieszczona na
naszej stronie Internetowej w części - You Tube.
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