W dniach od 9 do 20 października 2011 roku odbyły się w Legnicy IV
Legnickie Dni Chrześcijańskie pod hasłem:
”Błogosławiony Jan Paweł II – Nauczyciel miłości do Boga i bliźniego”
pod Honorowym Patronatem J.E. Stefana Cichego Biskupa Legnickiego.

Inauguracja, I dzień IV LDCH rozpoczęła się Mszą Św. pod przewodnictwem
ks. prof. dr hab. Infułata Władysława Bochnaka w parafii Św. Wojciecha. Homilię wygłosił
ks. Marcin Szymaniak, przypominając kwestie społeczne tak bardzo aktualne w dzisiejszym
czasie o których tak dogłębnie mówił Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Legnicy w czerwcu
1997 roku, a nade wszystko w Encyklikach: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis,
Centesimus annus. Mówił min. o problemach rodzin wielodzietnych, o problemach z jakimi
borykają się samotne matki , trudnościach i wielu opuszczonych i pozbawionych środków
do Ŝycia ludzi w podeszłym wieku a takŜe o problemach z bezrobociem.
II dzień IV LDCH rozpoczął się Mszą Św., która sprawował i słowo BoŜe wygłosił
Ks. Prałat Władysław Jóźków. Po Mszy Św. został wyświetlony film „Ojciec Miłosierdzia” w
roli głównej z Jerzym Trelą. Film przybliŜył oraz pozwolił przygotować się jak zrozumieć
BoŜe Miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie encykliki „Dives In
Misericordia”.
III dzień IV LDCH rozpoczął się Mszą Św. a następnie odbył się wykład „Miłość do
Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II” dr Grzegorza Grochowskiego oraz dyskusja.
IV dzień LDCH rozpoczął się Mszą Św., po mszy został odprawiony RóŜaniec
Fatimski, który był odmawiany z Janem Pawłem II co wywierało wiele wzruszeń i przeŜyć
duchowych. Podczas odmawiania róŜańca były wyświetlane slajdy z udziałem Jana Pawła II
podczas modlitwy, co jeszcze w większym zaangaŜowaniem pomagało nam przeŜywać
rozwaŜania tajemnic róŜańca św.
V dzień IV LDCH rozpoczął się Mszą Św. w parafii św. Jana a następnie po mszy
św. został wyświetlony film „FATIMA”, który ukazuje tajemnicę objawień Matki BoŜej
Fatimskiej które zmieniły świat…. Jest rok 1917, Portugalia. Kraj dotyka powaŜny kryzys
ekonomiczny i społeczny. W maleńkiej osadzie w Fatimie, trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi
i Hiacyncie objawia się Matka BoŜa, która aprasza dzieci, aby przychodzili kaŜdego 13 dnia
miesiąca. Tajemnica objawień została przekazana za pośrednictwem trójki dzieci
(pastuszków). Matka BoŜa zachęca dzieci do modlitwy i pokuty, prosi aby odmawiały
róŜaniec i wyjawia im trzy wielkie tajemnice proroctw i orędzi Maryi, które dotyczą
przyszłości świata i wciąŜ są tak bardzo aktualne.
VI dzień IV LDCH rozpoczął się w Mszą Św. Odpustową w parafii św. Jadwigi, jest
to równieŜ dzień wyboru na stolicę piotrową PapieŜa Polaka, po mszy pod pomnikiem Jana
Pawła II zostały złoŜone kwiaty a takŜe odśpiewano ulubioną pieśń Ojca Św. „Barkę”
i złoŜono kwiaty. Następnie został wyświetlony film „25 lat z PapieŜem Janem Pawłem II.
Historia Pontyfikatu”
VII dzień IV LDCH rozpoczął się Boską Liturgią Św. Jana Chryzostoma, po liturgii
prof. dr hab. Włodzimierz Mokry wygłosił wykład „Błogosławiony Jan Paweł II wobec
Wschodu Chrześcijańskiego”. Wykład ukazujący najwaŜniejsze posłania Ojca Św. Jana
Pawła II do Ukraińców.

VIII dzień IV LDCH rozpoczął się Mszą Św. W parafii św. Tadeusza.
IX dzień IV LDCH rozpoczął się Mszą św. w parafii św. Rodziny w intencji
Ojczyzny a następnie został wyświetlony film „Jak zginął Popiełuszko”, po filmie odbyła się
dyskusja z udziałem reŜysera Piotra Litki. Film ukazuje nieznane fakty z uprowadzenia
Księdza Jerzego Popiełuszki. Pokazuje jak późnym wieczorem niedaleko miejscowości
Górsk zostaje uprowadzony Ks. Jerzy. Jego ciało zostało odnalezione 30 października w
wodzie przy tamie we Włocławku. Ukazane jest jak władza komunistyczna kłamie wobec
śmierci kapłana.
X dzień, kończący IV LDCH rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks.
dr bp Stefana Cichego – Biskupa Legnickiego . Po Mszy Św. został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny przeprowadzony w dwóch kategoriach dla uczniów szkół podstawowych, a
autorom najlepszych prac ks. bp Stefan Cichy Biskup Legnicki wręczył dyplomy i nagrody.
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