Wystąpienie Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej DL
Czcigodny Księże Biskupie,
Szanowny Panie Marszałku
Przewielebni Księża,
Szanowni Państwo,
Już 15-ty raz jako uczestnicy corocznych Sesji Papieskich stajemy wobec potęgi myśli i
słowa Św. Jana Pawła II. Wraz z całą Polską świętującą Dzień Papieski pragniemy oddać
hołd naszemu Wielkiemu świętemu Rodakowi.
Przez całe swoje życie Ojciec Św. był aktywnym uczestnikiem i kreatorem życia
społecznego, na wielu jego obszarach. Doskonale więc rozumiał i przekazywał znaczenie
pojęć WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ. Dwóch przestrzeni, w których kształtuje się człowiek
ze swoją godnością i wartością daną mu przez Stwórcę. Przestrzeni w których rodzą się i
wzrastają wspólnoty, społeczeństwa i całe narody. Można powiedzieć z całą pewnością, że
nauczanie społeczne JP II było jedną Wielką Szkołą Wolności i Solidarności.
W tych dwóch przestrzeniach chcemy się dzisiaj zanurzyć przywołując treści nauczania
Papieskiego ale także, w poczuciu troski, rozważać nasze polskie drogi do wolności i
solidarności wspólnot, w których przyszło nam żyć: narodowej i europejskiej.
Jako organizatorzy mamy przekonanie, że atmosfera towarzysząca takim spotkaniom jak to,
zmusza nas do osobistej refleksji nad realizacją zadanie, które pozostawił nam Św. JPII. Np.
jaki jest nasz udział w budowaniu tych dwóch przestrzeni.
Zadajmy sobie to pytanie: Czy my jako ludzie mniej lub więcej odpowiedzialnych za życie
publiczne usłyszeliśmy wołanie Ojca Św. wzywającego do odpowiedzialności i troski o
wolność i solidarność w odniesieniu do bliźniego i całej wspólnoty w której trwamy.
Przecież pokolenie żyjących dziś dorosłych Polaków otrzymało szczególny dar poznania,
nieraz bezpośredniego spotkania Św. Jana Pawła II, i wysłuchania z Jego ust jak należy
rozumieć i żyć w przestrzeni wolności i solidarności. To powinno zobowiązywać.
Idea sesji naukowych, jako formy oddania hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, poprzez
zgłębianie i upowszechnianie treści Jego nauczania, zrodziła się z potrzeby zademonstrowania
naszej miłości i naszego zobowiązania wobec Osoby Św. Jana Pawła II, Papieża, który
wskrzesił Akcję Katolicką w Polsce.
Niech więc dzisiejsza sesja będzie naszym wspólnym darem i odwzajemnieniem tego całego
dobra, jakie z Jego strony otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy.
Życzę Państwu i sobie by w czasie trwania sesji i rozważania myśli i słów Św. JPII,
towarzyszyło nam radosne poczucie Jego obecności wśród nas.
Wyrażam radość, że nasze zaproszenie przyjęło tak wiele, zacnych osób.
Pragnę bardzo serdecznie powitać:





JE Czcigodnego Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, Biskupa Legnickiego,
Pana Marszałka Kornela Morawieckiego, Posła RP
Pana Prezesa Fundacji im. I. Paderewskiego Stanisława Gebhardta
Ks. prof. PWT dra hab. Jan Klinkowski – Papieski
Wydział Teologiczny
we Wrocławiu.

Witam wszystkich, którzy zechcieli dziś przybyć na to zgromadzenie. W imieniu
organizatorów i Zarządu DIAK zapewniam, że jest to dla nas wielki zaszczyt.
JE Ks. Bpowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu dziękuję za przewodniczenie Eucharystii i
wygłoszenie homilii. Dziękuję też Księżom współcelebransom za modlitwę w naszej
intencji.
Proszę Ks. Biskupa Zbigniewa o zabranie głosu i oficjalne rozpoczęcie sesji.
Szanowni Państwo,
Akcja Katolicka żyje i tworzy swe liczne dzieła m. In. Dzięki życzliwości i wsparciu dobrych
ludzi, którym idea solidarności jest szczególnie bliska.
Dzisiaj mamy okazję gościć naszych szczególnych Przyjaciół, którzy wielokrotnie okazywali
nam różnoraką pomoc.
P. Czesław Jacuś
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