W LEGNICY POD KRZYŻEM
W ramach ogólnopolskiej akcji „Polska pod krzyżem” parafia
Podwyższenia Krzyża św. w Legnicy i Akcja Katolicka Diecezji
Legnickiej, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września
2019 r. zorganizowały wielkie spotkanie modlitewne. Na palcu przed
świątynią, wokół Krzyża świętego, zebrały się setki osób z różnych stron
diecezji, by publicznie dać świadectwo wierności krzyżowi Chrystusa, by swoją modlitwą
za ojczyznę wesprzeć dzieło budowy Polski na fundamentach Ewangelii. Uroczysta
procesja wyszła ze świątyni by stanąć pod krzyżem i w modlitewnym skupieniu odmówić
bolesną część Różańca.
Na rozpoczęcie zabrał głos Prezes DIAK DL Jan Zimroz, który powiedział m. in., że
Krzyż Chrystusa to znak zbawienia i miłosierdzia ale także znak wolności, zwycięstwa
i naszej tożsamości narodowej. To znak pod którym nasi Ojcowie i Dziadowie prowadzili
Polski naród do walki w obronie Ojczyzny, niepodległości i naszej wiary. Przypomniał też
wydarzenie spod Wielkiej Krokwi w Zakopanem z 1997 r. kiedy to Ojciec Święty Jan
Paweł II, wskazując na krzyż na Giewoncie wypowiadał te niezwykle ważne słowa:
…nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać
na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w
waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to,
że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech
przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości
Boga do człowieka.
Prezes DIAK zwrócił uwagę, że te wezwania są ciągle aktualne wobec pojawiających się
nowych zagrożeń i zjawisk, kiedy to Krzyż Święty i święte relikwie są ponownie obrażane.
Niech zatem naszą odpowiedzią będzie zgromadzenie pod Krzyżem Chrystusa i modlitwa
wstawiennicza w obronie największych wartości katolickich i narodowych.
Proboszcz parafii ks. Roman Raczak w swoim słowie powiedział o odwadze stawania pod
krzyżem, by być i trwać pod krzyżem, by każdy mógł powiedzieć „jestem człowiekiem
Chrystusa”. Proboszcz pogratulował i podziękował Akcji Katolickiej za inicjatywę zaś
wszystkim zebranym za modlitewną obecność. Uczestnictwo w tej modlitewnej akcji było
wyrazem troski o dobro Ojczyzny i Polskiego Kościoła. Powagi zgromadzeniu dodała
obecność Pani Poseł RP Ewa Szymańska, poczet sztandarowy Akcji Katolickiej, oraz
asysta Hufca ZHP Legnica. Program uroczystości dostosowano do święta odpustu
parafialnego Podwyższenia Krzyża św. Po modlitwie różańcowej została odprawiona Msza
św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Marka Mendyka, który w homilii
miedzy innymi mówił: „spotykamy się pod krzyżem podczas pięknej inicjatywy Polska pod
krzyżem, by modlić się za naszą ukochaną ojczyznę, chcemy budować na fundamentach
krzyża i wiary naszą przyszłość. Witaj krzyżu, nadziejo nasza witaj.
Po Mszy św. na placu kościelnym odbyła się agapa dla uczestników uroczystości, a o
godz. 15.00 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uroczystości zakończono
koncertem uwielbienia, w wykonaniu zespoły Play & Pray z Krakowa.
Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej składa podziękowanie ks. Proboszczowi
Romanowi Raczakowi, za pozytywną odpowiedź na propozycję zorganizowania akcji
Polska pod krzyżem oraz tak wspaniałą oprawę duchową i artystyczną. Jesteśmy
zbudowani aktywną postawą całej Wspólnoty Parafialnej a szczególnie wielkim
zaangażowaniem i sprawnością organizacyjną Księdza Proboszcza.
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