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Obchody święta patronalnego Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa Króla 
w Diecezji Legnickiej w 2017 r. odbyły się w dwóch częściach. Świętowanie 
rozpoczęliśmy okolicznościowym spotkaniem w Auli Wyższego Seminarium 
Duchownego w Legnicy a zakończyliśmy koncelebrowaną Mszą św. pod 
przewodnictwem J.E. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego – Biskupa Legnickiego w 
katedrze legnickiej. 

Na uroczystość przyjechało ponad osiemdziesięciu członków Akcji Katolickiej 
i zaproszonych gości z całej diecezji. Najliczniejsze swoje reprezentacje na 
uroczystość wydelegowały POAK przy parafiach: Najświętszego Seca Pana Jezusa          
w Legnicy i Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze. 

W Auli po modlitwie na rozpoczęcie uroczystości, ks. prof. PWT dr hab. 
Jan Klinkowski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Legnickie, powitał 
księży biskupów, J.E. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i J.E. Bpa Marka Mendyka . 

Powitał także obecnych ks. dra Piotra Kota – Rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Legnicy, ks. prof. PWT, dra hab. Grzegorza Sokołowskiego          
z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz parlamentarzystów, 
Poseł na Sejm RP Ewę Szymańską i Senator RP Dorotę Czudowską. Powitani 
zostali również członkowie Akcji Katolickiej z pierwszym Prezesem Andrzejem 
Glapińskim i zaproszeni goście.  

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej Jan 
Zimroz, po krótkim podsumowaniu mijającego roku działalności, podziękował 
wszystkim członkom i oddziałom parafialnym za aktywność  i ofiarność w 
realizacji dzieł Akcji Katolickiej. Następnie przekazał, skierowane na tą 
uroczystość, słowo Prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej Urszuli Furtak. 
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości młody pianista Michał Michalski z 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu zagrał pierwszą część koncertu 
fortepianowego, przedstawiając utwory Fryderyka Chopina i Sergiusza 
Rachmaninowa. 

Po koncercie odbyło się wręczenie medali oraz podziękowanie za 
wspieranie Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Medal dwudziestolecia Akcji 

Katolickiej otrzymał pierwszy Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
pan Andrzej Glapiński, zamieszkujący od 15 lat w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Ks. Biskup  Zbigniew Kiernikowski wręczył Papieskie medale, złote krzyże 
Banemerenti, osobom szczególnie zasłużonym dla Diecezji Legnickiej: 

 Stanisławie i Janowi Sławskim z Legnicy, 

 Bogumile Wiśniewskiej z Jawora, 

 Marii Przystasz z Legnicy,  

 Zuzannie Cywka z Bolesławca  

 Irenie i Ryszardowi Orzelskim z Jeleniej Góry. 

Następnie J.E. Biskup Legnicki wraz Prezesem DIAK i Ks. Asystentem wręczyli 
podziękowania za wieloletnie wspieranie działalności Akcji Katolickiej dwom 
Firmom:  

 BP. PPH. Piekarnia, cukiernia. Okoń Korneliusz z Legnicy,  

 Transman – Bis, sp. j. Barbara i Czesław Jacuś z Jaczowa.                  



Zgromadzeni na uroczystości, członkowie Akcji Katolickiej i zaproszeni 
goście mieli okazję wysłuchać wykładu „Zaangażowanie chrześcijan w życie 
społeczne”, który wygłosił ks. prof. PWT dr hab. Grzegorz Sokołowski, pracownik 
naukowy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ksiądz profesor          
w swoim wykładzie powiedział między innymi, że misją Kościoła jest przekazanie 
ludziom orędzia Chrystusa i kształtowanie człowieka w duchu Ewangelii, jednak     

z racji naturalnej predyspozycji człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie, 
ewangeliczne orędzie odnosi się także do kontekstu kulturowego, w którym żyje 
człowiek. Człowiek pełen rozwój może osiągnąć poprzez wspólnotę z Panem 
Bogiem i wspólnotę z innymi ludźmi. Człowiek nie może dystansować się od kultury 
w której żyje. Królestwo pokazane w Ewangelii wprowadzają ludzie, którzy 
przynależą do określonej kultury i w budowaniu tego królestwa mogą korzystać      
z pewnych elementów tej kultury – mówił św. Jan Paweł II. Życie społeczne ma 
zmierzać do harmonijnego ułożenia relacji między ludźmi według zasad moralnych. 
Wypowiadanie się Kościoła w sprawach społeczno- politycznych czy ekonomicznych 
jest prawomocne gdyż nie można wyeliminować człowieka z kontekstu życiowego. 
Kościół zajmuje się człowiekiem w jego aspekcie społecznym, ponieważ człowiek 
jest pierwszą i podstawowa drogą Kościoła lecz w swojej aktywności Kościół nie 
pretenduje do roli eksperta w rozwiązywaniu problemów społecznych, politycznych 
i gospodarczych, pozostawia tu autonomię instytucjom społecznym. Sprawy 
społeczne bezpośrednio nie przynależą do Kościoła, ale z racji, że dotyczą godności 
człowieka, Kościół ma prawo wypowiadania się w tym względzie. Kościół wzywa do 
poszanowania praw człowieka, do umożliwienia pełnego rozwoju, każdy człowiek 

ma do tego przyrodzone prawo, niezależnie od wyznawanej religii, rasy, 
pochodzenia, kondycji materialnej czy fizycznej. W centrum każdego działania 
ludzkiego stoi człowiek. Kościół nie może opuścić człowieka, ale powinien             
w imieniu człowieka, któremu odebrano prawo do głosu, mówić w jego imieniu. 
Zadaniem członków Kościoła jest troska, by rodzina ludzka stawała się bardziej 
ludzka, jak mówi Sobór Watykański II. Dlatego laikat jest zobowiązany do działania 
w wymiarach społecznych, w polityce, ekonomii i innych formach życia 
społecznego. Jedynie poprzez laikat, Kościół może być efektywnie obecny w 
świecie. Źródłem działalności chrześcijanina jest Chrystus i jego Ewangelia a celem 
jest dobro wspólne całej społeczności. W działalności społecznej laikat działa nie 
jako reprezentant Kościoła, nie z mandatu wspólnoty religijnej, nie jako 
zabezpieczający interesy Kościoła, ma działać dla dobra wspólnego tej społeczności 
w której żyje. Jednak autonomii działania nie można utożsamiać z niezależnością 
od nauczania moralnego i społecznego Kościoła. W swojej w działalności 
politycznej, gospodarczej, katolik winien kierować się zasadami wynikającymi        
z Ewangelii. To jest postawa działania katolika w świecie współczesnym. 

Po wykładzie księdza profesora uczestnicy udali się do jadalni seminaryjnej 
na krótkie spotkanie towarzyskie przy kawie i ciastku.  

 
 Po spotkaniu odbyła się druga część koncertu fortepianowego w wykonaniu 

Michała Michalskiego. Pianista w tej części wykonał utwory Fryderyka Chopina,  
Sergiusza Rachmaninowa i Domenico Scarlatti.  

Kulminacją obchodów Uroczystości Chrystusa Króla było uczestnictwo 
członków Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży we Mszy św. 
w katedrze legnickiej. Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski – 
Biskup Legnicki. W koncelebrze uczestniczyli kapłani diecezji legnickiej na czele    
z Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Ks. Prof. PWT dr hab. Janem 



Klinkowskim i Proboszczem Katedry Ks. Robertem Kristmanem. Homilię wygłosił Ks. 
Bp Zbigniew Kiernikowski, który w słowie skierowanym do wiernych, mówił            
o Królestwie Bożym i jedności człowieka z Bogiem oraz rozproszeniu i przyczynach 
rozproszenia wiernych. W końcowej części homilii, biskup zwrócił się do członków 
Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, by byli jednością 
przesiąkniętą duchem Jezusa Chrystusa, by ożywiali dążenie człowieka do 

Królestwa wiecznego i szli drogą wskazaną przez Kościół. 
 Na zakończenie Eucharystii Prezes Jan Zimroz wraz z Panią Poseł Ewą 

Szymańską podziękowali J.E. Biskupowi Legnickiemu oraz całemu Prezbiterium za 
modlitwę w intencji świętujących stowarzyszeń: Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i Akcji Katolickiej. Wyrazili też wdzięczność Pasterzom i Duchowieństwu 
Kościoła Legnickiego za stworzenie przestrzeni w której  mogą działać, spełniając 
swoją misję i realizując dzieła do jakich zostali powołani.  
                                                                                                                Franciszek Kwaśniak 
 

Informacja dodatkowa: W zakładce Foto Galeria  zamieszczono relację fotograficzną autorstwa         
C. Mysony i Franciszka Kwaśniaka.  

 

 
  


