
Krótka informacja 
z uroczystości opłatkowej Akcji Katolickiej DL 
 
Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej odbyło się 4 stycznia 2015 r.           

w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 

pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Marka Mendyka.                  

W koncelebrze z księdzem biskupem uczestniczyli ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – 

Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, ks. kan. Roman Raczak Proboszcz parafii  

i Asystent Kościelny POAK z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. oraz ks. prał. 

Józef Górak. Rozważanie księdza biskupa podczas homilii było poświęcone  

teologicznemu znaczeniu słowa i było oparte na pierwszych słowach Prologu 

Ewangelii św. Jana, który brzmi:  „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 

było Słowo.  Ono było na początku u Boga.  Wszystko przez Nie się stało,  a bez Niego nic się 

nie stało, co się stało”. Ksiądz Biskup podkreślił, że Słowo Boże jest żywe i stanowi 

niezachwiany autorytet dla każdego chrześcijanina. 

Po Mszy św. uczestnicy spotkania udali się do świetlicy parafialnej, by podzielić się 

opłatkiem, obdarować się wzajemnie życzeniami i zaśpiewać piękne polskie kolędy.  

W spotkaniu wzięło udział około 80 osób z całej diecezji – Członkowie i Sympatycy 

Akcji Katolickiej oraz zaproszeni Goście. Zebranych powitał Prezes Zarządu DIAK 

Jan Zimroz. Prezes złożył życzenia księdzu Biskupowi Markowi a także, na jego ręce, 

Biskupowi Legnickiemu Zbigniewowi i Biskupom Seniorom: Bp. Tadeuszowi              

i Bp. Stefanowi. Po odczytaniu ewangelii o narodzeniu Chrystusa i pobłogosławieniu 

opłatków przez bpa Marka, zebrani złożyli sobie życzenia noworoczne. Słowo do 

zebranych skierował Ks. Bp Marek, podkreślając z wielką życzliwością, aktywny 

udział Akcji Katolickiej w życiu Kościoła Legnickiego.  Życzenia uczestnikom 

spotkania złożyli też ks. prof. Jan Klinkowski i pani Poseł RP Marzena Machałek. 

Podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń śpiewaliśmy kolędy przy 

akompaniamencie Kwartetu Smyczkowego z Państwowej Szkoły Muzycznej  

w Legnicy pod kierownictwem Anny Rzoncy.   

Zarząd DIAK DL wyraża wielką wdzięczność  Proboszczowi  parafii,  księdzu kan. 

Romanowi Raczakowi za przygotowanie uroczystości , w szczególności za   

ogromny wkład organizacyjny i materialny. Organizatorom spotkania, zespołowi  

POAK parafii Podwyższenia Krzyża Św. serdecznie dziękujemy za przygotowanie 

wspaniałego posiłku, w tym wybornych ciast własnego wypieku. [JZ] 

    

 


