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Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej w niedzielę 19 stycznia 2020 r. gościła w parafii 

Św. Jana Sarkandra  w Lubinie na swoim dorocznym spotkaniu opłatkowym. W spotkaniu 

wzięło udział około 50 osób członków i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili 

nas  w szczególności: J. E.  Ks. Bpa Marek Mendyk, Ks. dr hab. Jan Klinkowski – prof. PWT 

we Wrocławiu i Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, ks. dr Janusz Ospa 

– Proboszcz Parafii Św. Jana Sarkandra w Lubinie, pani Dorota Czudowska – Senator RP, 

pani Ewa Szymańska – Poseł na Sejm RP, pani Urszula Furtak – Prezes Krajowego Instytutu 

Akcji Katolickiej w Polsce, pan Ryszard Furtak – Prezes DIAK diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej, pani Stanisława Repa – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 

Legnickiej, pan Marek Świder, Dyrektor KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna, pan 

Lucjan Skrobuk, Prezes PRGM Sp. Z o. o. z Małżonką, pan Profesor Jan Zawilak z 

Politechniki Wrocławskiej z Małżonką. Przybyli też liczni członkowie i sympatycy Akcji 

Katolickiej Diecezji Legnickiej z prezesem Janem Zimrozem na czele.  

Spotkanie rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem   J. E. ks. Bpa Marka Mendyka. 

Podczas homilii biskup Marek zwrócił uwagę na  fragment listu św. Pawła, gdzie apostoł 

zwracając się do Koryntian mówił: „Powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na 

każdym miejscu wzywają imienia naszego, Jezusa Chrystusa”.  To wezwanie, do świętości i 

wzywanie na każdym miejscu imienia Jezusa jest naszym obowiązkiem, obowiązkiem Akcji 

Katolickiej. Nie jest to proste, mówił biskup Marek, bo 260 milionów chrześcijan z tego 

powodu co roku jest prześladowanych na całym świecie. Druga myśl jaka dziś przychodzi, to 

fragment czytania  z proroka Izajasza: „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje 

zbawienie dotarło do krańców ziemi”. Poganie to nie są ateiści, to ludzie którzy Boga jeszcze 

nie odnaleźli, co roku siostry zakonne, księża a także ludzie świeccy wyjeżdżają w różne 

zakątki świata aby pomóc odnaleźć Pan Boga, mówił biskup. Także wśród nas, wielu 

chrześcijan jest ochrzczonych, bierzmowanych ale Jezus nie jest ich panem. Dziś potrzeba 

nam dzielić się swoją wiarą, czerpać siłę z łaski Bożej, sięgać do mądrości prawd Bożych. 

Dalej biskup Marek mówił:  Często brakuje nam Bożej energii, a tym co robimy powinniśmy 

zabiegać o dobro, o prawdę  o Bożą miłość i być bliski Boga. 

 Po Mszy św. Proboszcz 

parafii zaprosił Akcję Katolicka i 

przybyłych gości na spotkanie w 

świetlicy parafialnej. Tam Jan 

Zimroz Prezes Zarządu DIAK 

powitał zebranych, dziękując im za 

przybycie i udział w uroczystości. 

Złożył życzenia księdzu biskupowi 

Markowi i wszystkim przybyłym na 

to spotkanie. Ks. Jan Klinkowski 

odczytał Ewangelię o narodzeniu 

Jezusa, odmówiono modlitwę i 

podzielono się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Przy akompaniamencie 

miejscowego zespołu śpiewano kolędy. Na zebranych czekał także poczęstunek 

przygotowany przez miejscowy POAK.  

Zarząd DIAK DL składa podziękowanie ks. dr Januszowi Ospie za możliwość 

spotkania w jego parafii, za udostepnienie świetlicy parafialnej i udzielenie dużej pomocy w 

organizacji tej uroczystości. Księże Proboszczu Bóg zapłać. 
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