Patronalne święto Akcji Katolickiej 2016
Uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada 2016 r. w Legnicy dla Akcji Katolickiej była kolejnym
XXI świętem patronalnym naszego stowarzyszenia. Pierwsza część świętowania odbyła się w
gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, gdzie w auli seminaryjnej
zgromadziło się ponad sześćdziesięciu członków stowarzyszenia z całej diecezji.
Uroczystości otworzył ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej
diecezji legnickiej. Ksiądz profesor powitał przybyłych członków Akcji Katolickiej i gości, w tym:
ks. bpa Stefana Cichego – Biskupa seniora, ks. dra Piotra Kota – Rektora Wyższego Seminarium
Duchownego w Legnicy, ks. prof. dra hab. Andrzeja Dragułę z Uniwersytetu szczecińskiego oraz
parlamentarzystów w osobach: Dorota Czudowska – Senator RP, Ewa Szymańska – Poseł na Sejm RP
i Marzena Machałek – Poseł na Sejm RP. Na uroczystość patronalną Pan Waldemar Ropowski –
Prezes Fundacji Niewidomi na tandemach, z którą Akcja Katolicka z diecezji legnickiej w 2016 r.
rozpoczęła współpracę.
Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Jan Zimroz w swoim wystąpieniu,
powiedział o pracy Akcji Katolickiej w 2016 r. Mówił o działalności na szczeblu diecezjalnym i o pracy
w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej. Podziękował wszystkim członkom za mobilizację w
realizacji przyjętych planów pracy w roku 2016. Prezes DIAK Jan Zimroz poinformował zebranych
także o pracy Rady Krajowej Akcji Katolickiej i o zmianach jakie zaszły w tym roku w Akcji Katolickiej
na szczeblu krajowym. Nowym Asystentem Krajowym Akcji Katolickiej, został Biskup Mirosław
Milewski, którego na tę funkcję powołała KEP 5 października br. Decyzją KEP nowym Prezesem
Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej zastała Pani Urszula Furtak z Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej.
Decyzją Zarządu DIAK Diecezji Legnickiej w tym roku za aktywną pomoc w organizacji
uroczystości diecezjalnych Akcji Katolickiej zostali uhonorowani: Elżbieta Palej, Jadwiga
Dybalska i Krzysztof Małecki z POAK św. Jana Sarkandra w Lubinie oraz Teresa Krupa
i Krystyna Traczuk z POAK NSPJ w Legnicy. Pamiątkowe medale za działalność w Akcji
Katolickiej otrzymali Marzena Iwaszkiewicz z POAK parafii Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie
i Jerzy Wójciak z POAK parafii Św. Wojciecha w Legnicy.
Okolicznościowy wykład Czy w życiu społecznym jest miejsce na miłosierdzie, wygłosił
ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoim wystąpieniu ksiądz
profesor powiedział, że w kończącym się Roku Miłosierdzia w Kościele powszechnym był czas
szczególnej celebracji miłosierdzia, czas czynienia miłosierdzia i czas namysłu nad
miłosierdziem. Na początku wykładu ksiądz profesor postawił wiele pytań nawiązując do
tytułu wykładu Czy w życiu społecznym jest miejsce na miłosierdzie. Pytał, czy miłosierdzie
jest cnotą społeczną, czy w prawie jest miejsce na miłosierdzie, czy w wykonywaniu prawa
i władzy wykonawczej jest miejsce na miłosierdzie i czy miłosierdzie jest możliwe we władzy
sądowniczej? Wykładowca starając się odpowiedzieć na te pytania przytoczył dwie
przypowieści biblijne w których wydaje się być zawarta relacja pomiędzy miłosierdziem
a sprawiedliwością. Pierwsza przypowieść [Mt 20, 1-6] Przypowieść o robotnikach w winnicy,
druga przypowieść [Łk 15, 11-32] Przypowieść o synu marnotrawnym. W obu tych

przypadkach ujawnia się konflikt miłosierdzia z poczuciem sprawiedliwości, tych, którzy ich
mniemaniem zostali skrzywdzeni. Ksiądz profesor rozwija temat o prawach królestwa Bożego
i prawach życia społecznego. Całość wykładu można odsłuchać na stronie www.ak.legnica.pl
pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=OLub30tVbBo.
Kolejnym punktem programu obchodów święta patronalnego Akcji Katolickiej był
koncert studentów Akademii Muzycznej z Wrocławia pani Moniki Ogonowskiej (recital )
i pana Aleksandra Miskiewicza (fortepian). Młodzi artyści wykonali utwory: Cesara Francka –
Panis Angelicus, Jacoba Arcadelta – Ave Maria, Tadeusza Maklakiewicza - ofiarowanie
z Mszy Góralskiej i Kocham Cię, Norberta Blacha - Modlitwa o pokój, Wolfganga Amadeusa
Mozarta – Ave Verum Corpus, Gabriela Faure – aria Pie Jesu z Requiem, Giulio Cacciniego –
Ave Maria, Toma Tykwera – wokalizacja z filmu Pachnidło, Felixa Mendelssohna-Bartholdy –
Auf Flȕgeln Gesanges, Camille Saint-Saëns – wokalizacja Łabędzia z Karnawału zwierząt.
Drugą częścią uroczystości patronalnych była koncelebrowana Msza św. w legnickiej
Katedrze pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Stefana Cichego. W homilii biskup S. Cichy
przypomniał o tym, że jako członkowie Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej
i wszyscy inni osobiście powinniśmy wybrać Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za naszego
Króla, że trzeba przyjąć Jego nauczanie i Ewangelię. Obszerna informacja i zdjęcia z tej
uroczystości w Katedrze są zamieszczone w relacjach na stronie internetowej Diecezji
Legnickiej pod adresem http://www.diecezja.legnica.pl/wydarzenia/relacja/1308 oraz
w tygodniku Niedziela Nr 48. 27 XI 2016 edycja legnicka str. I.
Na zakończenie uroczystości w Katedrze odmówiono modlitwę Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
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