„ V Legnickie Dni Chrześcijańskie”
„Ze Św. Józefem o wiarę potwierdzoną Ŝyciem” – to hasło przewodnie tegorocznych
V Legnickich Dni Chrześcijańskich, które zakończyły się 20 października uroczystą Mszą św.
koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Stefana Cichego Biskupa Legnickiego w
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa W Legnicy. Przez blisko dwa tygodnie
mogliśmy być bliŜej Św. Józefa – patrona Diecezji Legnickiej, a takŜe poznawać atrakcyjność
chrześcijaństwa, od przykazania miłości do Boga i bliźniego, poprzez piękno liturgii
kościołów rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego
uczestnicząc w naboŜeństwach, wykładach, prezentacjach filmowych, koncercie organowym,
konkursie plastycznym i przeglądzie scholi parafialnych. Podczas Mszy Św. inaugurującej V
LDCH kościele Św. Wojciecha, ks. Andrzej Tracz Dziekan Dekanatu Legnica Zachód w
swojej homilii przybliŜył nam postać Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i
Opiekuna Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Józef, chociaŜ Ŝył przed dwoma tysiącami lat, miał
podobne problemy jak my dzisiaj – mówił ks. Andrzej Tracz. Był takŜe człowiekiem rozterek,
pytań, wątpliwości, wahań, trudnych wyborów oraz kryzysów. MoŜe nawet buntował się, gdy
nie rozumiał i nie radził sobie z sytuacją. Święty Józef otrzymał zadanie, które przerastało
jego moŜliwości. Był zdruzgotany, gdy dostrzegł oznaki macierzyństwa swej małŜonki, a
wiedział, Ŝe nie on jest ojcem dziecka. Jednak Bóg nie pozostawił go w niepewności. W
sennym widzeniu dał mu wyjaśnienie i wskazówki. Józef zaufał Bogu, dzięki czemu odzyskał
spokój i pewność swego powołania. Józefa moŜna nazwać patronem czasów kryzysu. Przede
wszystkim nie ignorował trudności. Gdy pojawił się problem zagadkowego macierzyństwa,
Maryi, Józef boleśnie się z nim zmagał. TakŜe upokorzenia w Betlejem, ucieczka do Egiptu,
przeprowadzka do Nazaretu, poszukiwania zagubionego Jezusa – to wszystko przysporzyło
mu wiele realnych trosk i zgryzot. Józef dobrze wiedział, co to znaczy cierpieć, biedować,
lękać się, niepokoić, zmagać się z wątpliwościami. Józef wiedział, Ŝe trudności są po to, by je
wytrwale i cierpliwie przezwycięŜać ufając Bogu. Tu tkwi sedno sprawy - czy człowiek
bardziej ufa Bogu i wierzy w Jego miłość i obietnice, czy bardziej ulega rozmaitym sygnałom
i bodźcom ze strony świata, wyciągając zbyt daleko idące wnioski o wszechobecności i
wszechpotędze zła? Święty Józef to jeden z najwaŜniejszych świętych Kościoła, który odegrał
istotną rolę w dziele zbawienia jako opiekun Jezusa i mąŜ Świętej BoŜej Rodzicielki. Na
spotkaniu w parafii Św. Joachima i Św. mogliśmy zapoznać się z przesłaniem encykliki Jana
Pawła II DIVES I MISERICORDIA – Bóg bogaty w miłosierdzie. W filmie „Ojciec
Miłosierdzia” aktor Jerzy Trela wiodąc nas po Sanktuariach w Łagiewnikach i Kalwarii
Zebrzydowskiej odkrywa przed nami odpowiedź na pytanie – czym jest BoŜe Miłosierdzie.
Spotkanie w parafii Św. Trójcy to poznanie prawdziwego oblicza Kolumbii, gdzie wiara
katolicka i odwaŜne jej wyznawanie przez rządzących prowadzi do eliminacji mafii
narkotykowych. W filmie „Kolumbia. Świadectwo dla świata” widzimy manifestowanie
wiary przez Prezydenta i Kolumbii i przedstawicieli władz świeckich i kościelnych, widzimy
obraz walki z przemocą prowadzonej przez członków Kościoła Katolickiego na płaszczyźnie
duchowej i materialnej. Jest to takŜe przesłanie dla naszego kraju stojącego przed waŜnymi
wyzwaniami politycznymi i społecznymi. Na spotkaniu w parafii Św. Jacka mogliśmy poznać
drogę do świętości ks. Josemarii Escrivy – załoŜyciela Opus Dei. Nie trzeba być osobą
konsekrowaną, aby zostać świętym. KaŜdy moŜe uświęcać się wypełniając swoje domowe

obowiązki jak chociaŜby wychowując dzieci, czy wzorowo wykonując swoje obowiązki
zawodowe – mówił ks. Josemaria Escriva podczas spotkania z mieszkańcami Buenos Aires w
prezentowanym filmie o wizycie duszpasterskiej Świętego w Argentynie. Tegoroczny
RóŜaniec Fatimski z Janem Pawłem II w Katedrze miał wyjątkowy przebieg. Do legnickiej
katedry pielgrzymowali wierni parafii Św. Jacka, Św. Wojciecha, Św. Trójcy, Św. Jadwigi
Śląskiej, Św. Jana Chrzciciela, skąd wyruszyła kilkutysięczna procesja z modlitwą róŜańcową
i świecami przez legnicki Rynek. Procesję zakończono w parafii Św. Jana Chrzciciela
odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, a ks. bp Stefan Cichy Biskup Legnicki udzielił
pasterskiego błogosławieństwa. 14 października – w Dzień Papieski mogliśmy obejrzeć w
parafii Św. Jana Chrzciciela wyjątkowy film „Jan Paweł II Szukałem Was”, - w którym
przewodnikiem przez pontyfikat PapieŜa Jana Pawła II był znany prezenter telewizyjny
Krzysztof Ziemiec. Podczas spotkania w parafii ewangelicko - Augsburskiej przy Kościele
Maryi Panny ks. Jerzy Gansel przybliŜył uczestnikom spotkania osobę Marcina Lutra, jego
tezy, nawiązując do 495 rocznicy Reformacji, a takŜe zaprezentował podstawowe treści wiary
Kościoła Ewangelickiego oraz najwaŜniejsze róŜnice międzywyznaniowe. Po wykładzie
mogliśmy wysłuchać wykonania na organach pieśni ewangelickich wraz z komentarzem o ich
miejscu w naboŜeństwach ewangelickich i tradycji kościelnej. 16 października to dzień
dwóch uroczystości. Uroczyste obchody Święta Jadwigi Śląskiej Patronki Śląska i odpust w
parafii Św. Jadwigi Śląskiej. Podczas Mszy Św. kazanie misyjne wygłosił znany kaznodzieja,
duszpasterz akademicki ks. Prałat Stanisław Orzechowski. W kazaniu adresowanym do
małŜeństw pokazywał jak wzorową matką i małŜonką była księŜna Jadwiga. Ile wysiłku
wkładała w wychowanie swoich dzieci, jakie starania podejmowała by uwolnić swojego
małŜonka księcia Henryka więzionego przez księcia Konrada Mazowieckiego, jak cierpliwie i
konsekwentnie starała się osiągnąć cel. I osiągnęła – ksiąŜę Henryk wrócił do domu. Po
kazaniu misyjnym zgromadzeni małŜonkowie uroczyście odnowili swoje przyrzeczenia
małŜeńskie. Natomiast Katedra była miejscem uroczystych obchodów 34 rocznicy powołania
na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył ks. Prałat Robert Kristman,
który w swojej w swojej homilii przypomniał tą powszechną radość z wyboru ks. kardynała
Karola Wojtyły na PapieŜa. Dorobek pontyfikatu PapieŜa – Polaka, wspomniał takŜe o Św.
Jadwidze Śląskiej. Po mszy Św. wierni przeszli pod pomnik PapieŜa, gdzie po krótkiej
modlitwie odśpiewano „Barkę” i złoŜono kwiaty. Spotkanie pod pomnikiem zakończono
Apelem Jasnogórskim. Kolejny dzień to spotkanie w parafii Grecko – Katolickiej Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny. Zauroczeni pięknie wyśpiewanym naboŜeństwem do Świętego
Józefa wysłuchaliśmy wykładu ks. Mirosława Drapały o kulcie Św. Józefa w Kościele
Greckokatolickim. W ramach wykładu poznaliśmy sylwetkę Św. Józefa w ikonografii
kościołów wschodu oraz historię zgromadzenia zakonnego sióstr Św. Józefa na Ukrainie.
Parafia Św. Józefa Opiekuna Zbawiciela przygotowała prezentację „Święty Józef w
ikonografii chrześcijańskiej”. Przed wykładem ks. dr Jan Pazgan oprowadził uczestników
spotkania po galerii ikon napisanych przez uczestników warsztatów zorganizowanych w
świetlicy parafialnej IKONA. Następnie zaprezentował ikony przedstawiające Św. Józefa
omawiając symbolikę układu graficznego, uŜytych barw, postaci, a w szczególności
symbolikę postaci Św. Józefa. W parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego
uczestniczyliśmy w NaboŜeństwie akatystu do Przenajświętszej Bogurodzicy przepięknie
wyśpiewanym przez ks. Lubomira Worhacza i zgromadzonych wiernych, a następnie w

świetlicy parafialnej wysłuchaliśmy wykładu „Przyjdź i zobacz czym jest prawosławie”. Ks.
Lubomir Worhacz Proboszcz parafii przedstawił najwaŜniejsze treści Kościoła
Prawosławnego, strukturę organizacyjną Kościoła Prawosławnego w Świecie i w Polsce oraz
historię prawosławia na Dolnym Śląsku i w Legnicy, podkreślając szczególne zasługi ks.
Jarosława Tyczyno Pierwszego Proboszcza dla parafii Zmartwychwstania Pańskiego w
Legnicy. 19 października to 28 rocznica męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki. Tradycyjnie tak jak kaŜdego 19 dnia miesiąca w parafii Św. Rodziny w Legnicy
odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem Relikwii Bł. Ks. Jerzego, a następnie
zebrani wierni obejrzeli film „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Ostatni dzień V Legnickich
Dni Chrześcijańskich miał miejsce w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W godzinach
przedpołudniowych, poprzedzony wykładem „Rola i zadania scholi w zgromadzeniu
liturgicznym” ks. Daniela Gołębiowskiego odbył się pierwszy diecezjalny przegląd scholi
liturgicznych. Ku radości organizatorów zgłosiło się 13 scholi z ponad 170 uczestnikami. Jury
konkursu zgodnie uznało, Ŝe dwie schole były najlepsze: Schola Cor Dei z parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bolesławca i Zespół Św. Jana z parafii Ścięcia Św. Jana
Chrzciciela w Kościelniku. Schola Cor Dei pokazała swoje wysokie umiejętności
uczestnicząc wieczorem w liturgii Mszy Św. zamykającej V Legnickie Dni Chrześcijańskie.
Przed zakończeniem Mszy Św. ks. bp Stefan Cichy Biskup Legnicki wręczył nagrody
najlepszym scholom , oraz nagrody i wyróŜnienia uczestnikom Miejskiego Konkursu
Plastycznego „Święty Józef Opiekun Św. Rodziny” adresowanego do dzieci szkół
podstawowych z terenu Legnicy. Do konkursu zgłosiło się 36 uczestników. W kategorii klas I
–III nagrody otrzymały prace: Piotra Woźnego z Niepublicznej Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. Św. Rodziny – 1 miejsce, Martyny Kijowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4
– II miejsce, Kacpra Maniszewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 18, a wyróŜnienia otrzymały
prace Karoliny Kaczanowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4, Moniki Garguli ze Szkoły
Podstawowej nr 18 i Kamili śółkiewskiej ze Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach. W
kategorii klas IV – VI nagrody otrzymały prace: Wiktorii Wolskiej z Niepublicznej
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny – 1 miejsce, Natalii Woźny Niepublicznej
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny – II miejsce, Natalii Grabarczyk ze Szkoły
Podstawowej nr 4 – III miejsce, natomiast wyróŜnienia otrzymały prace Sandry Kinki ze
Szkoły Podstawowej nr 18 i Huberta Sztonia z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Św. Rodziny. Słowa podziękowania naleŜą się księŜom proboszczom i wiernym parafii
zaangaŜowanym w organizację V Legnickich Dni Chrześcijańskich, organizatorom V LDCH,
a w szczególności Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej wraz z ks. prof. dr hab. Janem
Klinkowskim, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Bractwu Świętego
Józefa, Klubowi Powiatowemu w Legnicy Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich
Demokratów, Wydziałowi Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii i organizatorom I Przeglądu
Scholi parafialnych, Kapitule i organizatorom Miejskiego Konkursu Plastycznego. W sposób
szczególny organizatorzy pragną podziękować ks. bp Stefanowi Cichemu za Ŝywą obecność
oraz Ŝyczliwość i udzielenie patronatu honorowego V LDCH, sponsorom i patronom
medialnym, dzięki którym V LDCH mogły się odbyć. Do zobaczenia w następnym roku.
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