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Uroczystość Chrystusa Króla w 2015 r. w Diecezji Legnickiej 

Tegoroczne święto patronalne Akcji Katolickiej połączono z obchodami dwudziestolecia 

erygowania naszego stowarzyszenia przez I Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka w 1995 r.  

Jak co roku uroczystość święta patronalnego obchodziliśmy w dwóch najważniejszych 

miejscach naszej diecezji. Część pierwszą świętowaliśmy w Auli Wyższego Seminarium 

Duchownego, gdzie były okolicznościowe wystąpienia, uhonorowanie osób i POAK zasłużonych w 

czasie dwudziestu lat działalności naszego stowarzyszenia oraz wykład na temat aktywności 

publicznej świeckich i koncert muzyczny. Druga część to uroczysta Msza święta w legnickiej 

Katedrze wspólna z KSM i Eucharystycznym Ruchem Młodych.  

Na początku ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej 

DL powitał członków i sympatyków Akcji Katolickiej oraz gości, którzy zaszczycili nas swoją 

obecnością. Wśród zaproszonych gości byli: J.E. Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup 

Legnicki, J.E. Bp Stefan Cichy – biskup senior, ks. dr Piotr Kot – Dyrektor WSD w Legnicy, o. dr 

hab. Kazimierz Papciak – PWT we Wrocławiu, Dorota Czudowska  Senator RP, Marzena Machałek 

– Poseł RP, Ewa Szymańska – Poseł RP, Marek Rychlik – Wiceprezes Zarządu DIAK Diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej, Andrzej Potycz – Przewodniczący Kapituły DLP w Legnicy, Jerzy 

Fedoruk – pierwszy Prezes Zarządu DIAK DL a także księża Asystenci POAK oraz dobrodzieje 

Akcji Katolickiej DL. 

Prezes Zarządu  DIAK DL Jan Zimroz zaprezentował zarys historii powstania i działalności 

Akcji Katolickiej w diecezji legnickiej oraz przedstawił osoby i parafialne oddziały Akcji 

Katolickiej, które z okazji jubileuszu zostały uhonorowane. Wyróżnionym osobom i oddziałom 

parafialnym wręczono okolicznościowe medale.  

Wyróżnione osoby i POAK z okazji dwudziestolecia Akcji Katolickiej diecezji legnickiej: 

1. J.E. Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki 

2. J.E  Bp Tadeusz Rybak – Biskup Senior 

3. J.E. Bp Stefan Cichy – Biskup Senior 

4. J.E. Bp Stefan Regmunt – Biskup Zielonogórsko – Gorzowski 

5. J.E. Marek Mendyk – Biskup pomocniczy diecezji legnickiej 

6. Ks. Prof. Stanisław Araszczuk – wielokrotny wykładowca spotkań formacyjnych AK 

7. Ks. Prof. PWT Jan Klinkowski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej DL  

8. Ks. Prof. PWT Bogusław Drożdż - wielokrotny wykładowca spotkań formacyjnych AK 

9. Ks. dr Piotr Kot – Dyrektor WSD w Legnicy 

10. O. Józef Szańca – Dyrektor Katolickiego Liceum i Gimnazjum w Legnicy 

11. Ks. Kan. dr Jarosław Święcicki – Asystent Kościelny POAK 

12. O. dr Jan Janus - Asystent Kościelny POAK 

13. Ks. Kan. Aleksander Siemiński - Asystent Kościelny POAK 

14. Ks. Kan. Jan Mateusz Gacek - Asystent Kościelny POAK 

15. Ks. Kan. Roman Raczak - Asystent Kościelny POAK 

16. Ks. Kan. Andrzej Drwiła - Asystent Kościelny POAK 

17. Ks. Prałat dr Józef Stec - Asystent Kościelny POAK 

18. Ks. Kan. Hieronim Hiczkiewicz – Asystent Kościelny POAK  

19. Ks. Prałat Marian Kopko – były Asystent Kościelny POAK 
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20. Ks. Prałat Józef Frąc – były Asystent Kościelny POAK 

21. Ks. Kan. Kazimierz Korab – były Asystent Kościelny POAK 

22. Pan Andrzej Potycz – Przewodniczący Kapituły DLP, wykładowca spotkań AK 

23. Pan Andrzej Glapiński – pierwszy Prezes Zarządu Zespołów Inicjatywnych AK 

24. Pan Jerzy Fedoruk – Pierwszy Prezes Zarządu DIAK DL 

25. Pan Henryk Karaś – organizator AK i autor dokumentów AK DL 

26. Pani Antonina Jaz – organizator Akacji Katolickiej i wieloletni członek Zarządu DIAK DL 

27. Pani Urszula Furtak – Prezes Zarządu DIAK diecezji zielonogórsko – gorzowskiej 

28. Pan Eugeniusz Kaźmierczak – Prezes Zarządu DIAK archidiecezji wrocławskiej 

29. Pani Dorota Czudowska – Senator RP 

30. Pani Marzena Machałek – Poseł RP 

31. Pani Ewa Szymańska – Poseł RP 

32. Pan Wacław Szetelnicki – Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy  

33. Pan Tadeusz Borysiak – darczyńca i dobrodziej Akcji Katolickiej            

34. Pan Tadeusz Paliszkiewicz - darczyńca i dobrodziej Akcji Katolickiej            

35. Pan Andrzej Gonciarz - darczyńca i dobrodziej Akcji Katolickiej            

36. Pan Lucjan Skrobuk - darczyńca i dobrodziej Akcji Katolickiej 

37. Pan Krzysztof Mazurek - darczyńca i dobrodziej Akcji Katolickiej    

38. Pan Sebastian Kowalski – darczyńca i dobrodziej Akcji Katolickiej         

39. Państwo Barbara i Czesław Jacuś - darczyńcy i dobrodzieje Akcji Katolickiej            

40. Państwo Małgorzata i Korneliusz Okoń - darczyńcy i dobrodzieje Akcji Katolickiej 

41. Pan Krzysztof Porębski – darczyńca  i dobrodziej Akcji Katolickiej    

42. Pan Józef Czyczerski – Przyjaciel Akcji Katolickiej 

43. Pan Bogdan Nuciński – Przyjaciel Akcji Katolickiej 

44. POAK w parafii Św. Michała Archanioła w Polkowicach 

45. POAK w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze 

46. POAK w parafii Św. Jana Chrzciciela w Legnicy 

47. POAK w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy 

48. POAK w parafii Św. Michała i św. Anny w Wykrotach 

49. POAK w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Legnicy 

50. POAK w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze 

51. POAK w parafii Św. Jana Sarkandra w Lubinie 

52. POAK w parafii Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele 

53. POAK w parafii Św. Urszuli w Gwizdanowie 

54. POAK w parafii Św. Wojciecha w Legnicy 

55. POAK w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach 

Medal wręczono także autorowi wykładu O. prof. Kazimierzowi Papciakowi. 

Po wręczeniu wyróżnień, J.E. Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski do członków i sympatyków Akcji 

Katolickiej miedzy innymi powiedział: „Akcja Katolicka to jest działalność uniwersalna na wzór 

działalności Chrystusa. Trzeba pamiętać aby działanie obejmowało całość spraw dotyczących 

człowieka i powinno mieć akcent katolicki. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo 

i zanim nastąpi działanie trzeba odkryć się przed Obliczem Bożym. Stworzenie człowieka jest 

dziełem Bożym, ale człowiek zaczął chodzić także poboczami, niewłaściwymi drogami. Bóg czuwa 

aby temu przeciwdziałać, by człowiek mógł działać i czynić dobro także we wszystkich 

przeciwnościach. W zamyśle katolika ze względu na prawdę jest przyjmować co przeciwne, ale 



3 
 

należy tak czynić aby działanie było dobre. Tak działając Chrystus zapłacił za to życiem. Nosił       

w sobie Bóstwo, a pozwolił potraktować się jak ostatni grzesznik. Akcjo Katolicka, życzę aby tak 

było”.  

Zaproszony gość na Uroczystość o. dr hab. Kazimierz Papciak – z Papieskiego Wydziału 

Teologicznego we Wrocławiu wygłosił dla zebranych referat pt. „Pryncypia aktywności politycznej 

chrześcijan. Powyborcze drogowskazy”.  Ten wybitny naukowiec z zakresu Nauki Społecznej 

Kościoła, wykazał w jasny i prosty sposób, dlaczego katolicy powinni współuczestniczyć w życiu 

politycznym  i społecznym. Według o. Kazimierza „Katolik nie może rezygnować z udziału w życiu 

politycznym, działalność taka to inwestowanie osiągnięcia wspólnego dobra”. Polityka jak 

stwierdził wykładowca „nie jest czarna ani biała, jest szara, czasami nam jest rudno dostrzec        

w szeroko rozumianej polityce, światło chrześcijańskich wartości i zasad w apolitycznej 

Ewangelii”. Potrzebę takiego zaangażowania naukowiec posłużył się cytatem z myśli Marka 

Twaina, który mówił „Żaden kraj nie może być rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą 

pamiętać, że to oni są strażnikami prawa, a urzędnicy jedynie środkiem jego stosowania i niczym 

więcej”. Nota doktrynalna Kongregacji Nauki i Wiary, jak zauważył wykładowca „mówi jasno        

o udziale i postawie katolików w życiu politycznym, świeccy nie mogą rezygnować z udziału           

w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która      

w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra”. Dalej wykładowca stwierdził: 

„Chrześcijanin w świecie polityki nie może się dyspensować od obowiązku przekładania wiedzy, 

informacji i wymowy faktów społecznych na ową roztropność mądrość polityczną. I obojętne, czy 

ów chrześcijanin  jest w randze ministra, premiera, prezydenta czy też jest zwykłym obywatelem. 

Każda płaszczyzna działania pociąga za sobą adekwatną odpowiedzialność za nadawanie tej 

mądrości realnych kształtów, wcielenie jej w czyny i dzielenie się z innymi dla dobra wspólnego”.  

O trudnościach  w działaniu politycznym w dzisiejszych czasach o. Kazimierz Papciak zacytował 

wypowiedź prof. Rocco Buttiglione po jego rezygnacji ze stanowiska komisarza w Unii 

Europejskiej, który powiedział: „Na ile to możliwe, trzeba unikać konieczności wyboru pomiędzy 

zwycięstwem politycznym i własnym sumieniem. Polityk powinien osiągać to, do czego dąży, bez 

zdradzania własnego sumienia. Jeżeli jednak okoliczności uniemożliwiają zachowanie tej 

równowagi, należy wówczas bez wahania iść za głosem własnego sumienia. Porażka w duchu 

świadectwa prawdzie, może być źródłem największego dobra człowieka”. W celu osiągnięcia 

porozumienia w środowisku zróżnicowanym politycznie ojciec wykładowca mówi tak: „Wspólne 

dochodzenie do prawdy, zakłada uszanowanie tożsamości wszystkich stron dialogu. Zakłada 

również konieczność przyjęcia kompromisu. Jednak kompromis nie może być przyjęty jako 

rezygnacja z wartości, konstytuują człowieczeństwo w człowieku, prowadząc ostatecznie do zdrady 

ideałów, bez których strona dialogu przestaje być autentyczna”. Kończąc wykład ojciec Kazimierz 

powiedział: „Polska jest krajem o wielkich demokratycznych tradycjach, jednak rozsądnego 

korzystania z nich trzeba się nieustannie uczyć. Jak zwykł mawiać Boecjusz: „godność nadana 

niegodnym ukazuje ich rzeczywistą wartość”. Wydaje się, że w ostatnich czasach świadomość 

polityczna Polaków na tyle wzrosła, dojrzała i oczyściła się ze złudzeń, że maksyma Boecjusza nie 

błądzi już po manowcach politycznej dezorientacji. Podstawowe reguły chrześcijańskiej gramatyki 

etycznej, zgodnie z chrześcijańską roztropnością i humanistyczną mądrością zdają się nabierać 

konstruktywnej przejrzystości i mocy w działaniu i oddziaływaniu politycznym dla wspólnego dobra 

– racji stanu”. Wykład ojca dra hab. Kazimierza Papciaka, cytowany w skrócie,  został przyjęty 

przez zgromadzonych z wielkim uznaniem.                       
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Kolejnym punktem programu uroczystości patronalnej Akcji  Katolickiej był koncert 

akordeonowy zatytułowany „Muzyka świata”, w wykonaniu studentów IV roku wrocławskiej 

Akademii Muzycznej Aleksandra Miśkiewicza i Piotra Zembronia. Wykonawcy zagrali między 

innymi utwory francuskich kompozytorów Yanna Pierre Tiersena i Richarda Galligno oraz kilka 

utworów argentyńskiego kompozytora pochodzenia włoskiego Astora Piazzoli, w tym utwór „Ave 

Maria”.  

Druga częścią uroczystości Chrystusa Króla, była uroczysta Msza św. odprawiona  w legnickiej 

Katedrze pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego – Biskupa Legnickiego. 

W koncelebrze uczestniczyło kilkunastu księży. Homilię wygłosił Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, 

który miedzy innymi powiedział: „W ciągu roku liturgicznego dziś przeżywamy uroczystość 

Chrystusa Króla Wszechświata. Królestwo jak mówi Jezus,  jest inne, bowiem gdyby było z tego 

świata, słudzy moi biliby się bym nie został wydany. Jezus pokazuje, że Jego królestwo jest inne, 

ono pokazuje, że jest królem, że przyszedł żeby być, ale nie tylko wtedy gdy są sytuacje sprzyjające, 

gdy są słudzy którzy się za Niego biją. Jezus przyszedł żeby być pośród przeciwności, żeby być          

z człowiekiem, który stał się nieprzyjacielem Boga. To pokazuje, że może być inny rodzaj bycia,     

że może być zdradzony, opuszczony, którego można się zaprzeć, którego można powiesić na krzyżu. 

W tym byciu Jezus objawił swoja moc w zmartwychwstaniu. Jezus potrafił tam być, gdzie my 

uważamy, że nie może tam być. Bo my jeśli nie mamy dobrych sprzyjających okoliczności to nam się 

wydaje, że nie można. Jezus potrafi być tam gdzie ludzka przegrana, dlatego że jest tym synem 

Ojca, który w wierności swojej stale się zwraca do Ojca, jednocześnie w tej swojej wierności, stale 

się zwraca człowieka, który jest Jemu przeciwny, który uznaje swoją słabość, niemoc i chce się Jego 

chwycić. On jest królem, który wspiera tych co się pogubili, ale żeby był wiarygodny to musi być 

odrzucony i jako wiarygodny poszedł do tych co się pogubili, którzy stali się odrzuconymi i dlatego 

się pogubili. Pokazał, że można być odrzuconym. Musimy z tym żyć, to stanowi propozycję sposobu 

życia, prawdy  o życiu. Powinniśmy odnosić się do jednego źródła życia, którym jest Bóg Ojciec,     

z którym my musimy się przekonać i zaświadczyć, że sami z siebie nie mamy życia bo na tym polegał 

grzech. Każdy grzech na tym polega, że chcemy sobie życie zorganizować po swojemu. Trzeba 

uznać, że Pan jest Królem, oblókł się w majestat i potęgę. Jego tron się nie zachwieje, On utwierdził 

wszystko. Jego mocą jest przebaczenie i to jest wizja Królestwa zupełnie inna niż to przed czym 

człowiek się broni”. Ksiądz biskup nawiązał w homilii do pięćdziesiątej  rocznicy listu biskupów 

polskich do biskupów niemiecki i burzy jaka po tym się rozpętała, biskup stwierdził: „że był to gest 

prawdziwie królewski, Piasny z pozycji krzyża. Dobrze to dziś wspominamy, dlatego że wiemy, że to 

wpłynęło mocno  na uregulowaniu wielu spraw między narodami”. Na zakończenie Jego 

Ekscelencja ksiądz biskup powiedział: „Niech tak się dzieje w szeregach Akcji Katolickiej, 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodych i Eucharystycznym Ruchu Młodych i wszystkich zrzeszeń, 

które odwołują się do Królestwa Jezusa Chrystusa, żeby to nie było oparte na poronieniu 

czegokolwiek, lecz na odwadze wynikającej – płynącej z wiary,  że należymy do Królestwa , które 

nie jest z tego świata. Niech nasze myślenie z tym wszystkim się jednoczy. Niech każdy z nas powie 

Jezus jest Królem każdego z nas”. 

Relacja z uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata została sporządzona w bardzo dużym 

skrócie, na podstawie własnych notatek. Za ewentualne błędy i pominięcie tekstów lub osób 

przepraszam                                                                                                    Notował: FK                  


