
REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE  AKCJI  KATOLICKIEJ  DIECEZJI  LEGNICKIEJ  2019. 

13 kwietnia 2019 r. w Centrum Ewangelizacyjnym przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa   w Legnicy 
odbyło się wielkopostne spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej diecezji legnickiej. 

 
Organizatorem spotkania był Asystent Kościelny Akcji Katolickiej ks. 

prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski. Przygotowaniem tych rekolekcji  

zajął się miejscowy POAK  z Prezesem panią Anną Jaśkowską na czele.  

Spotkanie formacyjne rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem 

ks. Daniela Zająca, doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

W homilii ks. Daniel Zając w kontekście słów Jezusa  [Łk 22,42] „Niech 

nie moja wola, a Twoja się stanie”, podjął rozważanie o modlitwie. 

 Hasłem tegorocznych wielkopostnych rekolekcji był temat „Niedziela 

w centrum życia chrześcijańskiego”. Wykładowcy omawiając temat, 

odnieśli się do  Nauki Społecznej Kościoła, znaczenia liturgicznego 

niedzieli  i starotestamentowej genezy świąt chrześcijańskich.      

Pierwszy z wykładowców ks. prof. PWT dr hab. Grzegorz Sokołowski 

omówił temat „Niedziela w życiu społecznym”, zwracając uwagę na społeczny wymiar chrztu i wynikające     

z niego zobowiązania. Ksiądz profesor mówił także o przeżywaniu niedzieli jako sakrum w rozumieniu 

filozoficznym, o zachowaniu się wiernych w tym dniu Pańskim, a także o znaczeniu odpoczynku jako rzeczy 

świętej po tygodniowym wysiłku. 

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż, kolejny wykładowca stwierdził, że Akcja Katolicka jest 

stowarzyszeniem, które preferuje Naukę Społeczną Kościoła. Omawiając temat „Niedziela czasem 

świętym”, oparł się na dokumentach Soboru Watykańskiego II, w tym: Deklaracji o wychowaniu 

chrześcijańskim, Deklaracji o stosunku do religii niechrześcijańskich, Deklaracji o wolności religijnej. Jak 

wynika z tych dokumentów, wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony jednostki , czy też 

grup społecznych i wszelkiej władzy ludzkiej. Nie powinniśmy być zmuszani do pracy  w dniu świątecznym. 

Ważne dla nas by nie była gwałcona nasza wolność wewnętrzna, która jest związana z naturą a nie  z osobą.  

Z naturą związane jest nasze sumienie. 

Temat „Świętość niedzieli” omówił ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk. Ksiądz profesor zauważył, że iskra 

świętowania „Niedzieli” wyszła z Legnicy, gdzie w 2011 r. powstał Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli. 

Wspomniany Ruch, swoje propozycje, by niedziele były wolne od pracy, przedstawił nie tylko dla ogółu 

społeczeństwa, ale także na spotkaniach ze stanowiącymi prawo parlamentarzystami. Postulat Ruchu jak 

widać w dużej części wszedł w życie, choć nie bez sprzeciwu grup biznesowych. Ksiądz profesor w tym 

temacie omówił dlaczego mamy świętować niedzielę, że niedzielna Msza św.  jest źródłem spotkania             

z Chrystusem oraz  jak świętować niedzielę. 

Ostatni z wykładów to temat „Starotestamentalna geneza świąt chrześcijańskich” przedstawił ks. prof. PWT  

dr hab. Jan KLinkowski . Świętowanie już w starożytności było związane z przestrzenią wolności. Ksiądz 

profesor mówił, że gdy studiujemy Torę  to zauważamy ustanowienie dnia wolego, gdzie wg kalendarza 

żydowskiego ostatnim dniem tygodnia jest sobota (szabat), która jest dniem wypoczynku, dniem 

świątecznym. Dzień ten jest czasem związania wspólnoty z Bogiem i wyrażenia wdzięczności za dzieło 

stworzenia. Szabat trwa od zachodu słońca  w piątek, do godziny po zachodzie słońca w sobotni wieczór.    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_%C5%BCydowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_%C5%BCydowski


W świecie hellenistycznym, grecko – rzymskim dniem wolnym i świętowanie odbywa się w niedzielę. 

Najbliższe święta Wielkanocne to nawiązanie do starotestamentalnych świąt  składania ofiar w świątyni 

Jerozolimskiej. Do świątyni tej wiele razy udawał się z Nazaretu Jezus Chrystus [Mr 11, 15-17], gdzie jak 

wiemy zrobił porządek w domu modlitwy. Ksiądz profesor w swoim wykładzie szczegółowo omówił 

zwyczaje świętowania starotestamentalnego.  

Data świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia, została ustalona na Soborze Efeskim i jest wspomnieniem 

przyjścia Jezusa na świat. W chrześcijaństwie rytm życia zostaje uświęcony przez cykl corocznych 

uroczystości związanych z wydarzeniami zbawczymi oraz cotygodniowe świętowanie niedzieli, powiedział 

ksiądz profesor.  

Jak co roku, podczas takich spotkań był także  czas dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej , by 

podsumować działalność  i przedstawić najbliższe plany zadań Akcji Katolickiej. Relację tą przedstawił 

Prezes Zarządu DIAK Legnica, Jan Zimroz.  

Podczas tego całodziennego dnia skupienia miejscowy POAK zadbał o uczestników spotkana, przygotowując 

śniadaniowy poczęstunek, posiłek obiadowy oraz o kawę i słodkości. Za te przygotowania organizacyjne, 

Zarząd DIAK DL składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w to dzieło.   

 FK. 
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