
AKCJA KATOLICKA  W  KRZESZOWIE 

Akcja Katolicka diecezji legnickiej spotkała się 04.05.2013 r. w Krzeszowie na swojej 
dorocznej pielgrzymce do Matki Bożej Łaskawej.  Uroczystości  religijno – patriotyczne tego 
spotkania rozpoczęły się  w Bazylice  Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. 
prof. dr hab. Jan Klinkowski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej.  W koncelebrze 
uczestniczył ks. Aleksander Siemiński przyjaciel Akcji Katolickiej jednocześnie Asystent 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej 
Górze. 

Ksiądz profesor Jan Klinkowski w homilii rozważył temat modlitwy. Modlitwa, jak 
zaznaczył ksiądz profesor jest rozmową z Bogiem. Każdy rodzaj modlitwy indywidualny czy 
wspólnotowy powinien być  z pełną  uwagą i nabożeństwem. Modlitwa we wspólnocie 
powinna charakteryzować się jednomyślnością, tak jak jednomyślnie trwali na modlitwie 
wraz z Maryją uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku. Powinniśmy również pamiętać na 
modlitwie o słuchaniu Boga, a czynimy to wówczas, gdy czytamy lub słuchamy słów Pisma 
świętego. Wówczas nasza modlitwa przechodzi z monologu do dialogu, w którym 
otwieramy się na wolę Boga. Ponadto modlitwa powinna być  szczera , gorliwa i podobać się 
Panu Bogu. Bóg wysłuchuje i rozważa wszystkie modlitwy. Pragnie ich i oczekuje. Należy 
wypracować w sobie zwyczaj, aby się modlić zawsze i o wszystko, czego się potrzebuje nie 
zapominając o dziękczynieniu. Modlitwa to bycie z Bogiem, a bycie z Bogiem tu na ziemi,    
to nasza nadzieja na życie wieczne. 

 
Po Mszy św. uczestnicy udali się na dalsze świętowanie. Akcja Katolicka co roku z 

okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, stara się ten dzień przeżyć w duchu patriotycznym. 
Dlatego też podczas tych spotkań nie zapominamy o pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Także 
podczas tego spotkania pomagał nam w tym zespół Akcji Katolickiej z POAK z Gwizdanowa 
pod przewodnictwem Adama Zarzyckiego. W śpiew pieśni patriotycznej, żołnierskiej             
i kościelnej przy akompaniamencie naszych przyjaciół z Gwizdanowa włączyli się wszyscy 
uczestnicy uroczystości. 

 
W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób z całej diecezji. Oprócz członków, 

sympatyków Akcji Katolickiej i ich rodzin mieliśmy zaszczyt gościć: Ks. prof. dr hab. Jana 
Klinkowskiego, Ks. Aleksandra Siemińskiego, Poseł RP Marzenę Machałek, Dyrektor biura 
Senator Doroty Czudowskiej Ewę Szymańską oraz Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej diecezji legnickiej na czele z Prezesem Janem Zimrozem. W czasie naszego 
spotkanie w Krzeszowie odbywał się XVI Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej                    
i Patriotycznej, na zakończenie festiwalu wystąpił zespół „Trubadurzy”.  

 
Prezes Zarządu DIAK Jan Zimroz podziękował organizatorom tego spotkania za 

przygotowanie uroczystości: POAK z par. Najświętszego Serca PJ z Kamiennej Góry za 
zaopatrzenie i obsługę żywnościową, POAK z par. Najświętszego Serca PJ z Legnicy za 
zorganizowanie autokaru oraz pomoc techniczną, POAK par. Podwyższenia Krzyża Św. z 
Legnicy za obsługę techniczna uroczystości oraz POAK z par. w Gwizdanowie za 
akompaniament i prowadzenie śpiewu podczas spotkania.   
                                                                                                                            Franciszek Kwaśniak   


