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13 – 17 październik 2009r. 

W tym roku po raz drugi zostały zorganizowane przez Akcję Katolicką, 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich 
Demokratów „Legnickie Dni Chrześcijańskie” pod honorowym patronatem J.E. 
Stefana Cichego Biskupa Legnickiego.   

II LDCh przebiegały pod wspólnym tytułem „Otoczmy troską Ŝycie”. Wszystkie 
prezentacje i prelekcje, które odbywały się w trakcie tych dni skupiały się na tej 
tematyce. Te kilka dni oderwania się od codziennej rzeczywistości były dla kaŜdego z 
nas potrzebne. Był to czas niewątpliwie dobry, oddany na chwałę Bogu oraz dla 
pogłębienia naszej chrześcijańskiej formacji duchowej. „Legnickie Dni 
Chrześcijańskie” odbywają się w czasie, gdy wspominamy szczególnie postać Ojca 
Świętego Jana Pawła II i są poświęcone jego nauczaniu. Dobrze się stało, Ŝe wpisały 
się juŜ w kalendarz corocznych legnickich uroczystości. 

A jak przebiegały II LDCh – w kilku słowach poniŜej. 

Inauguracja II Legnickich Dni Chrze ścijańskich 

„II Legnickie Dni Chrześcijańskie”  rozpoczęto w Legnickiej Katedrze uroczystą Mszą 
Św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak. We 
Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe, reprezentacja samorządu legnickiego, 
przedstawiciele grup i stowarzyszeń katolickich oraz liczna rzesza parafian. Po Mszy 
Św. Pan Ryszard Jaśkowski w imieniu świeckich podziękował Biskupowi 
Legnickiemu za objęcie patronatem i umoŜliwienie organizacji „II Legnickich Dni 
Chrześcijańskich” i oficjalnie ogłosił ich rozpoczęcie. Następnie  ks. prof. dr hab. 
Józef Swastek z Papieskiego Wydziału Teologicznego wygłosił prelekcję nt. Encykliki 
Humanum Vitae” papieŜa Pawła VI poruszającej zagadnienie świętości Ŝycia 
ludzkiego. śycie człowieka naleŜy do Stwórcy, Ŝaden człowiek nie moŜe decydować o 
swoim Ŝyciu, ani o Ŝyciu innego człowieka – mówił prelegent. W swoim wystąpieniu 
przypomniał, Ŝe wielu księŜy było takŜe znakomitymi lekarzami, jak kanonik Mikołaj 
Kopernik, czy proboszcz obecnej Katedry, znany w świecie legnicki uczony Witelon. 
Następnie ks. prof. Józef Swastek poprowadził naboŜeństwo fatimskie, które odbywa 
się w legnickiej katedrze 13 kaŜdego miesiąca. NaboŜeństwo zakończyła procesja z 
figurą Matki BoŜej Fatimskiej. 

Drugi Dzień II Legnickich Dni Chrześcijańskich 

Kolejny dzień II LDCh zaczął się mszą św. koncelebrowaną w parafii p.w. Trójcy Św. 
pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Legnica – Wschód ks. Prałata Andrzeja 



Tracza. Homilię wygłosił ks. dr Bogusław Wolański Dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Legnickiej Kurii. Zwrócił uwagę na obłudę obecną w Ŝyciu 
publicznym i w relacjach międzyludzkich. Nawet dobre uczynki są wykonywane na 
pokaz, wtedy gdy mogą je zobaczyć inni – mówił kaznodzieja. Wskazywał na 
skromność Matki Teresy z Kalkuty. Wskazywał na obecną poprawność polityczną, 
która szerzy się równieŜ w sprawach gdzie nie moŜe być kompromisu. Nie moŜe być 
kompromisu w trosce o Ŝycie, zwłaszcza w trosce o Ŝycie poczęte. Wskazywał na siłę 
działania modlitwy róŜańcowej. Na zakończenie homilii przedstawił inicjatywę 
zorganizowania w Legnicy „Okna Ŝycia”, które moŜe się przyczynić do uratowania 
wielu maleńkich istot. 

Po mszy św. wystąpił z prelekcją pt. „Medyczne, etyczne i moralne aspekty Ŝycia 
człowieka w jego najwcześniejszych fazach” dr Paweł Kowalik – znakomity lekarz 
połoŜnik, autor wielu publikacji, ordynator Oddziału Ginekologiczno – połoŜniczego 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. 

Na wstępie prelegent przypomniał słowa encykliki Ewangelia Ŝycia papieŜa Jana 
Pawła II, Ŝe Ŝycie kaŜdego człowieka naleŜy do Stwórcy. JuŜ 300 lat przed 
Chrystusem została przyjęta przysięga Hipokratesa, która zobowiązywała lekarzy do 
ratowania Ŝycia ludzkiego i zabraniała podawania środków poronnych niewiastom. 
Dopiero ideologie XIX i XX wieku wprowadziły rozwiązania prawne, które 
przymuszały lekarzy do czynów sprzecznych z przysięgą Hipokratesa, m.in. aborcji 
wywołując konflikt sumienia. Podkreślił, Ŝe kaŜdy zarodek jest człowiekiem od 
poczęcia, człowiekiem wyjątkowym i niepowtarzalnym, mającym własną godność, 
która podlega ochronie konstytucyjnej. KaŜde narodziny są cudem, równieŜ pod 
względem naukowym. Zwracał uwagę słuchaczy na olbrzymie postępy diagnozowania 
schorzeń w okresie prenatalnym, jednak z diagnozowania mogą być wyciągane, 
nieprawdziwe wnioski – przestrzegał dr Kowalik. Uczestnicy prelekcji gorącymi 
oklaskami i kwiatami podziękowali za interesującą prelekcję wspieraną prezentacją 
multimedialną. 

Trzeci Dzień II Legnickich Dni Chrześcijańskich 

Dzień Trzeci poświęcony był ks. Jerzemu Popiełuszce w 25 rocznicę Jego męczeńskiej 
śmierci. Mszy Św. koncelebrowanej w parafii p.w. Św. Tadeusza przewodniczył ks. dr 
hab. Stanisław Araszczuk Dziekan Dekanatu Legnica – Zachód. Na Mszę Św. w 
intencji rychłej beatyfikacji ks. Jerzego przybyli przedstawiciele NSZZ Solidarność 
wraz z pocztami sztandarowymi. W wygłoszonej homilii ks. dr hab. Stanisław 
Araszczuk nawiązał do aktualnie ogłoszonego roku kapłańskiego przedstawiając osobę 
ks. Jerzego jako kapłana, którego Ŝarliwość i wolę zwycięŜania zła dobrem warto 
naśladować. Po mszy św. w świetlicy parafialnej wyświetlono film o ks. Jerzym, do 
którego słowo wstępne wygłosił ks. dr hab. Stanisław Araszczuk.  



Czwarty dzień II Legnickich Dni Chrześcijańskich 

Dzień Czwarty zaczął się w parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej Mszą Św. odpustową, 
koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Stefana Cichego. W homilii ks. 
Biskup Stefan Cichy przybliŜył postać świętej Jadwigi, patronki całego Śląska, 
wzorowej Ŝony i matki Henryka II PoboŜnego, fundatorki wielu kościołów.  Po Mszy 
Św. ks. Wiesław Walendzik – proboszcz parafii poprosił Biskupa o poświęcenie nowo 
oddanej do uŜytku świetlicy. Następnie Ryszard Jaśkowski w kilku zdaniach 
przybliŜył postać wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego, którego 200 rocznicę 
urodzin obchodzimy w 2009 roku, a zespół teatralny V Liceum Ogólnokształcącego 
pod kierownictwem Pana Marka Biskupa wystąpił z prezentacją poezji Juliusza 
Słowackiego. Zebrani nagrodzili artystów gorącymi brawami i kwiatami. 

Piaty Dzień II Legnickich Dni Chrześcijańskich 

 Dzień piąty poświęcony był obchodom Dnia Papieskiego, który zaczął się w kaplicy 
WyŜszego Seminarium Duchownego w Legnicy uroczystą Mszą św. koncelebrowaną 
pod przewodnictwem ks. Biskupa Stefana Cichego. Następnie uczestnicy wzięli udział 
w przygotowanej przez Akcję Katolicką Sesji Naukowej pod hasłem „W trosce o Ŝycie 
społeczne”. Sesja poświęcona była rozwaŜaniom róŜnych aspektów Encykliki „Caritas 
In Veritate” – PapieŜa Benedykta XVI. Prelekcję pt. „Diagnoza współczesnego świata 
w Encyklice społecznej Benedykta XVI” wygłosił ks. prof. Waldemar Irek – Rektor 
Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia. Ks. dr Bogusław DroŜdŜ – 
Dyrektor Biblioteki WSD w Legnicy w swoim wykładzie pt. „Miłość miarą człowieka 
w społeczeństwie” zwracał uwagę na znaczenie miłości i miłosierdzia w relacjach 
społecznych, w budowaniu więzi społecznych. Kolejny prelegent ks. dr hab. Jan 
Klinkowski w wykładzie pt. „Biblijne tło Encykliki Caritas In Veritate” wskazał na 
współczesne odniesienia do biblii, m. in. znaczenie samotności dla rozwoju 
duchowego człowieka.  

II Legnickie Dni Chrześcijańskie zakończono spotkaniem przy pomniku Jana Pawła II, 
gdzie po złoŜeniu kwiatów odśpiewano pieśń „Barka”. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestniczenie w tych uroczystościach  
i wspólne złoŜenie hołdu Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. 

Ryszard Jaśkowski 


