Opłatek Akcji Katolickiej
W niedzielę 15 stycznia 2017 r. Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej razem
ze swoim biskupem Zbigniewem Kiernikowskim zgromadziła się w parafii Św. Jana
Sarkandra w Lubinie na spotkaniu opłatkowym. Spotkanie poprzedziła Msza św. której
przewodniczył J. E. Biskup Legnicki. W koncelebrze udział wzięli ks. prof. Jan
Klinkowski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej DL i ks. dr Piotr Dembski - wykładowca
- PWT we Wrocławiu, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Homilię dla licznie
zgromadzonych wiernych na Eucharystii wygłosił J.E. Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski. Biskup
powiedział o Jezusie Chrystusie, który rozpoczynając publiczną działalność stał się Sługą.
Sługą ze specjalnym zadaniem. Biskup dalej wyjaśnił, że Chrystus przychodzi by wziąć na
siebie grzechy świata, grzechy wszystkich ludzi. Ostrzegał by nie robić wszystkiego po
swojemu, ale żyć zgodnie z wolą Ojca. Sługa przychodzi by nas z tego wyrwać, by człowiek
był godny do właściwej relacji, do Boga
i między sobą. Zwracając się do członków
Akcji Katolickiej biskup mówił, że Akcja
Katolicka ma w tym uczestniczyć, nie tylko
organizacyjnie ale bardziej duchowo, by
dawane świadectwo było kluczem do całego
zamysłu Pana Boga, by sięgać do korzeni.
W spotkaniu opłatkowym Akcji
Katolickiej w gościnnych progach parafii,
uczestniczyło ponad sześćdziesiąt osób. Na
zaproszenie Zarządu Diecezjalnego Akcji
Katolickiej przybyli parlamentarzyści: pani
Senator RP Dorota Czudowska, pani Poseł RP
Ewa Szymańska, pan Poseł RP Krzysztof
Kubów. Po powitaniu zebranych przez
księdza
prof.
Jana
Klinkowskiego
i życzeniach Prezesa Zarządu DIAK DL Jana
Zimroza, biskup pobłogosławił opłatki
(zdjęcie). Tradycyjnie, jak co roku
członkowie Akcji Katolickiej i zaproszeni
goście łamiąc się opłatkiem złożyli sobie
życzenia. W życzeniach przewijała się troska
o życie osobiste, rodziny i Ojczyznę. Śpiewano kolędy przy akompaniamencie muzycznym,
częstowano się przygotowanymi posiłkami. W trakcie spotkania głos zabrała też pani Senator
Dorota Czudowska, która w kilku zdaniach zilustrowała sytuację społeczną w kraju na tle
wydarzeń zaistniałych w ostatnim czasie. Na zakończenie spotkania Ks. Biskup skierował
słowo do zebranych i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa podziękowanie proboszczowi
parafii Św. Jana Sarkandra ks. Andrzejowi Drwile za gościnne przyjęcie Akcji Katolickiej.
Podziękowanie składamy także wszystkim tym, którzy w jakkolwiek sposób przyczynili się do
przygotowania tego spotkania.
Foto ze spotkania można znaleźć w zakładce, fotogaleria.

F.K.

