SPRAWOZDANIE Z VII LEGNICKICH DNI
CHRZEŚCIJAŃSKICH

Pod hasłem „NIEDZIELA – CZAS UMACNIANIA WIĘZI Z BOGIEM I
RODZINĄ” po raz siódmy odbyły się LEGNICKIE DNI CHRZEŚCIJAŃSKIE, które w
bieżącym roku zbiegły się z XIV Tygodniem Papieskim obchodzonym pod hasłem „Świętymi
bądźcie”. Patronatu honorowego udzielił Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Zbigniew
Kiernikowski. Uroczysta inauguracja Legnickich Dni Chrześcijańskich i Tygodnia
Papieskiego nastąpiła w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, gdzie
uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. bp Marek Mendyk Biskup Pomocniczy Diecezji
Legnickiej. Po Mszy Św. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II nastąpiło otwarcie Wystawy
„Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży i dobrej książki”. Na wystawie zaprezentowano blisko 500
książek pochodzących ze zbiorów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana
Pawła II w Legnicy. Prezentowane pozycje książkowe podzielono na trzy części. Pierwsza
grupa woluminów przedstawiała dzieła naukowe i literackie Karola Wojtyły, jako księdza,
biskupa, kardynała i papieża. Druga grupa dotyczyła nauczania papieskiego, były to min.
dokumenty Kościoła wydane za pontyfikatu Jana Pawła II, szczególnie encykliki, adhortacje,
listy i orędzia. Natomiast ostatnia grupa prezentowanych książek stanowiła wszelkiego
rodzaju komentarze do papieskich dzieł. Wystawę zorganizowała biblioteka seminaryjna i
Diecezjalne Centrum Edukacyjne. W dniach 12 i 16 października wystawę mógł obejrzeć, kto
interesuje się życiem i twórczością, świętego dziś, Jana Pawła II, a w szczególności wystawę
odwiedziło wielu uczniów z legnickich szkół. Po otwarciu wystawy artystyczny popis dały dzieci
z Przedszkola w Raszówce noszącego imię Jana Pawła II oraz oddziału tego przedszkola
mieszczącego się w Lubinie. Kilkanaściorga dzieci w trzech grupach, zaprezentowało
zebranym swoje umiejętności wokalne i taneczne. W odświętnych i kolorowych strojach
dzieci zatańczyły: poloneza, krakowiaka i trojaka. A wśród śpiewnych utworów nie zabrakło
pieśni bliskich sercu Jana Pawła II. Miła i radosna atmosfera, która towarzyszyła całemu
pokazowi udzieliła się wszystkim. Publiczność włączyła się w śpiew, a całość zakończyły
gromkie brawa. Po występie dzieci zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Diecezji Legnickiej
SURSUM CORDA pod batutą Marka Garcarza. Koncert rozpoczął utwór pt. „Te Deum”, jako
dziękczynienie Panu Bogu za świętego Jana Pawła II. W trwającym blisko godzinę występie
młodzi muzycy zagrali kilka popularnych polskich i zagranicznych szlagierów oraz utwory
góralskie. Między granymi utworami Julka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 z Lubina,
odczytywała wybrane teksty z nauczania Jana Pawła II. W ten sposób młodzi ludzie
przybliżyli licznie zebranej publiczności słowa naszego wielkiego Rodaka. Wieczorem w
parafii Św. Trójcy uczestnicy spotkania z filmem „Brat Papieża” mogli poznać dokument o
Papieżu Janie Pawle II, w którym główną postacią jest Edmund, starszy brat Papieża Jana
Pawła II.
13 października wieczorem w legnickiej katedrze spotkali się na Mszy Św. wierni z
całego miasta na Apel Fatimski z Błogosławionym Janem Pawłem II. Do katedry przybyły
zorganizowane pielgrzymki wiernych z parafii Św. Jacka, Św. Wojciecha, Św. Trójcy, Św.

Jadwigi Śląskiej Św. Jana Chrzciciela i Św. Tadeusza Apostoła. Po Mszy Św. z katedry
wyruszyła procesja z modlitwą różańcową i świecami przez legnicki Rynek. Procesję
zakończono w parafii Św. Jana Chrzciciela odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, a Ojciec Jan
Janus proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
14 października w parafii Św. Jacka uczestnicy prezentacji Święty codzienności”
mogli zapoznać się treściami spotkania Św. Jose Marii Escrivy założyciela OPUS DEI w
Valle Grande w Peru w 1974 roku.
15 października w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy Kościele Marii Panny
mogli wysłuchać prelekcji "Ewangeliczne spotkanie z Chrystusem i jego oddziaływanie na
szarość codziennego życia" przedstawionej przez ks. Jerzego Gansela proboszcza parafii.
16 października wierni wzięli udział w uroczystościach poświeconych Głównej
Patronce Śląska Św. Jadwidze Śląskiej. W uroczystej Mszy odpustowej w parafii poświęconej
Św. Jadwidze Śląskiej przewodniczył i wygłosił homilię ks. prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup
Świdnicki. Natomiast w legnickiej Katedrze odbyły się uroczystości poświecone XXXVI
rocznicy wyboru Świętego Jana Pawła II ma Stolicę Piotrową. Uroczystej Mszy Św.
Koncelebrowanej przewodniczył ks. Prałat Robert Kristman Proboszcz Katedry. Po Mszy Św.
uczestnicy uroczystości spotkali się przy Pomniku Św. Jana Pawła II, gdzie delegacje
stowarzyszeń i organizacji społecznych złożyli kwiaty. Spotkanie zakończono odśpiewaniem
ulubionej pieśni papieża „Barka”.
17 października odbyła się sesja naukowa pod hasłem „Niedziela – czas umacniania
więzi z Bogiem i rodziną”. Główny referat zatytułowany „Dzień, który dał nam Pan” wygłosił
ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski Biskup Legnicki, a następnie ks. dr Piotr Kot
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy wygłosił referat „Niedziela dniem
odpoczynku? Perspektywa biblijna”. Kolejny referat zatytułowany „Od świętowania do
uświęcenia – uwagi o znaczeniu chrześcijańskiego świętowania w rodzinie” wygłosiła
Stanisława Repa reprezentująca Społeczny Ruch Świetowania Niedzieli”. Po wysłuchaniu
referatów wywiązała się dyskusja, którą moderował dr Wacław Szetelnicki pracownik
naukowy i wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
18 października w Auli Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się sesja
naukowa pod hasłem „Sacrum w mediach” poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Pierwszy z wykładowców ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski z Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu wygłosił wykład na temat „Sposoby przekazywania informacji
w kulturze starożytnej i biblijnej”. Następnie Marta Brzezińska- Waleszczyk – Redaktor
portalu Fronda wykład „Kościół w socialmediach – szanse i zagrożenia” Kolejnym
wykładowcą był dr Marek Robak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, który omówił temat „Komunikacja religijna w społeczeństwie Sieci”. Ostatnim
wykładowcą był dr Michał Wyrostkiewicz – wykładowca Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, który starał się podjął odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule wykładu
„Dlaczego sacrum w mediach?” Ks. bp Marek Mendyk Biskup Pomocniczy Diecezji
Legnickiej zabierając głos zwrócił uwagę, że media w znacznym stopniu są
skomercjalizowane, uzależnione od wolnego rynku i nastawione na zysk. Często nie o
konkrety chodzi a wynik finansowy jest najważniejszy. Jak wiemy wszyscy jesteśmy
uzależnieni od Internetu, ale musimy odróżnić sacrum od profanum.

19 października Uroczysta Msza Św. w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupa
Legnickiego zakończyła VII Legnickie Dni Chrześcijańskie. Po zakończeniu uroczystej
Eucharystii nastąpiło rozstrzygniecie Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół
podstawowych organizowanego pod hasłem „Moja niedziela z Bogiem i rodziną” w ramach
VII Legnickich Dni Chrześcijańskich. Wyniku konkursu przedstawiła Teresa Kaszczyszyn
Przewodnicząca Kapituły Konkursu, a nagrody i wyróżnienia uczestnikom wręczył ks. bp
Zbigniew Kiernikowski w asyście Jana Zimroza Prezesa Akcji Katolickiej. Do konkursu
zgłosiło się 23 uczestników. W kategorii klas I –III nagrody otrzymały prace: Emilii
Morawskiej ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Brzechwy – 1 miejsce, Amelii Kowalczyk
z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny – II miejsce, Julii
Jakubowicz z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świetej Rodziny – III
miejsce, a wyróżnienie otrzymała praca Amelii Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Włodzimierza Puchalskiego. W kategorii klas IV – VI nagrody otrzymały prace: Karoliny
Matusik ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego – 1 miejsce, Katarzyny
Mazurowicz z Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich – II miejsce, Mileny
Rzepeckiej z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny – III miejsce,
Wyrazy podziękowania należą się księżom proboszczom legnickich parafii i wiernym
zaangażowanym w organizację VII Legnickich Dni Chrześcijańskich, a także organizatorom
VII LDCH, a w szczególności Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej wraz z ks. prof. dr hab.
Janem Klinkowskim Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej, Stowarzyszeniu Rodzin
Katolickich Diecezji Legnickiej, Bractwu Świętego Józefa, Klubowi Powiatowemu w
Legnicy Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, Społecznemu Ruchowi
Świętowania Niedzieli, Kapitule i organizatorom Miejskiego Konkursu Plastycznego. W
sposób szczególny organizatorzy pragną podziękować ks. bp prof. dr hab. Zbigniewowi
Kiernikowskiemu Biskupowi Legnickiemu za życzliwość i udzielenie patronatu honorowego,
sponsorom i patronom medialnym, dzięki którym VII LDCH mogły się odbyć i miały
imponującą oprawę medialną.
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