
Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej - Uroczystość Chrystusa Króla 2019 r. 

Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej jak co roku w dzień swojego patronalnego święta 

spotkała się  w pierwszej części w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego 

w Legnicy. Tam w Auli była okazja do wspólnego świętowania. Ks. dr hab. Jan Klinkowski, 

prof. PWT powitał zgromadzonych przedstawicieli i sympatyków Akcji Katolickiej z całej 

diecezji. Swoją obecnością spotkanie zaszczycił Jego Ekscelencja biskup Zbigniew 

Kiernikowski – Biskup Legnicki.  Członkowie Zarządu DIAK DL Alfreda Walkowska              

i Franciszek Kwaśniak podziękowali  Parafialnym Oddziałom Akcji Katolickiej za pracę         

i zaangażowanie w realizację celów statutowych Akcji Katolickiej  w roku 2019 r. oraz  za 

pogłębianie formacji chrześcijańskiej, umacnianie więzi między laikatem i duchowieństwem 

oraz budowania jedności Kościoła Legnickiego. Trzem POAK za szczególne ponad parafialne 

zaangażowanie przyznano wyróżnienia, tymi oddziałami byli: POAK parafii św. Jana 

Chrzciciela  w Legnicy, POAK w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej 

Górze, POAK w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jego Ekscelencja Bp Zbigniew Kiernikowski skierował słowo do uczestników tego 

zgromadzenia, zwracając uwagę na zagrożenie, jakie napotykamy na naszych drogach życia 

ze strony nieprzychylnych Kościołowi jednostek i instytucji. Powiedział o sposobie 

pogłębiania i wsłuchiwania się w nauczanie Ewangeliczne, tak jak czynią to uczestnicy drogi 

Neokatechumenalnej. 

Ważnym punktem pogłębiania naszej świadomości  jest troska o otaczające nas dobro 

wspólne. Tematem tego był wykład Ks. dr hab. Grzegorza Sokołowskiego, prof. PWT, 

redaktora naczelnego dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie”, prezesa Fundacji 

Obserwatorium Społeczne. Wykładowca wygłosił prelekcję na temat: W trosce o dobro 

wspólne. Ks. profesor omówił temat  zwracając uwagę na moralność życia społeczno-

politycznego, gdzie walor etyczny, niesie w sobie określenie polityki podanej przez Jana 

Pawła II, który rozumiał tę dziedzinę ludzkiej aktywności jako „roztropną troskę o dobro 



wspólne”. W dalszej części ksiądz profesor mówi o  zaangażowaniu chrześcijan, stawiając 

pytanie czy chrześcijanin może przed polityką uciekać, bać się jej?  W ciągu wieków Kościół 

rozumiał politykę jako zagadnienie mające bezpośredni związek z jego działalnością ziemską, 

zarówno poprzez struktury Państwa Kościelnego, jak i w kontekście specjalnych zadań 

pełnionych przez jego oficjalnych przedstawicieli w państwach chrześcijańskich i w 

środowisku międzynarodowym. Zatem polityka jest dla chrześcijanina możliwością 

wypełniania chrześcijańskiego powołania ewangelizowania świata. 

W przerwie na kawę i poczęstunek    była okazja do  wymiany  spostrzeżeń,  pracy  i  

zaangażowania członków Akcji Katolickiej w swoich parafiach i w życiu społecznym.                                                           

 

Po przerwie mieliśmy okazję do wysłuchania zespołu wokalnego Cantus mirabilis 

działającego przy katedrze Legnickiej.                                                                                                                                                

Zespół wykonał następujące utwory:                                                                                                                                

1. Jesu Rex Admirabilis, Giovanni Palestrina 

2. O Salutaris Hostia, Gioacchino Rossini 

3. Veni Creator Spiritus, Aranżacja: Marco Frisina 

4. Głoś Imię Pana, Jan Sebastian Bach 

5. Ave Verum, Karl Jenkins 

6. Sicut Cervus, Giovanni Palestrina 

7. Bogoroditse Dyevo, Sergiej Rachmaninow 

8. The Lord bless You and keep You, John Rutter 

9. Ave Maria, Josef Rheinberger. 
 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wspólne z Katolickim Stowarzyszeniem 

Młodzieży  uczestniczenie w Eucharystii  w legnickiej Katedrze. Maszy św. przewodniczył       

i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki.       

Na zakończenie Eucharystii  słowa podziękowania w imieniu Akcji Katolickiej i KSM 

złożyła księdzu biskupowi, członek Zarządu  Alfreda Walkowska wspólnie z Ewą Szymańską 

– Poseł na Sejm RP.                                                                                                                                

Fotografie podczas uroczystości wykonał Czesław Mysona – Prezes POAK MB Miłosierdzia 

w Jeleniej Górze. Fotki do obejrzenia w zakładce Foto Galeria www.ak.legnica.pl .     

F.K. 

http://www.ak.legnica.pl/

