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Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej spotkała się 7 maja 

2017 na corocznej pielgrzymce w sanktuarium diecezjalnym w 

Bazylice Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, gdzie świętowano 

majową rocznicę konstytucji 3 maja. 

W tym majowym święcie uczestniczyło ponad 100 osób  z 

Akcji Katolickiej na czele z Prezesem Zarządu DIAK Janem 

Zimrozem. W pielgrzymce uczestniczyli także ze swoimi  

rodzinami studenci diecezjalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

To majowe święto rozpoczęto w Bazylice koncelebrowaną Mszą św. pod 

przewodnictwem   ks. prof. dra hab. Jana Klinkowskiego – Asystenta Kościelnego Akcji 

Katolickiej diecezji legnickiej. 

Po uroczystej Mszy św. uczestnicy pielgrzymki spotkali się w ogrodach sióstr 

Elżbietanek w Krzeszowie. Tam przy ognisku, przy akompaniamencie zespołu 

muzycznego, śpiewano pieśni nabożne, 

patriotyczne i ludowe. Jak co roku nie 

zabrakło kiełbasek do pieczenia na ognisku 

i ciepłych napojów. Prognozy na ten dzień 

przewidywały opady deszczu, ale chyba za 

sprawą Matki Bożej Łaskawej pogoda była 

dobra i deszczu nie było. Podczas tego 

spotkania była okazja podziękować za 

wspieranie Akcji Katolickiej, działaczowi 

społecznemu  panu Stefanowi Patralskiemu 

i panu Bogdanowi Nucińskiemu reprezentującemu MK NSZZ Solidarność ZG Lubin.  

Za organizację tej pielgrzymki Zarząd DIAK DL składa podziękowanie siostrom 

Elżbietankom za gościnne przyjęcie Akcji Katolickiej, POAK z parafii Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Legnicy za załatwienie dwóch autokarów, POAK z parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze za przygotowanie posiłków oraz 

POAK z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy i MB Królowej Polski z Polkowic, za 

udostępnienie sprzętu do organizacji spotkania u sióstr Elżbietanek. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do muzyków reprezentujących Akcję 

Katolicką z parafii Św. Urszuli w Gwizdanowie. Zespół ten, tak jak każdego roku 

pomaga nam podczas uroczystości majowych swoją muzyką, w śpiewie i modlitwie    

w przeżywaniu tego majowego święta. 

Na zakończenie uroczystości, w ogrodach przed figurą Matki Bożej, odprawiono 

Nabożeństwo  majowe,  odśpiewując Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją 

Obronę. Po błogosławieństwie księdza profesora Jana Klinkowskiego pielgrzymi udali 

się do domu, do swoich miejscowości.                                                                     ■                                                                            
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