
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRACY 
 

AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

NA ROK 2019 

 

 

„W mocy Bożego Ducha” 

 

 

 

 

 

„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” 

 

(Łk 21,28) 

 

 

WSTĘP 

 
 

,,Niezwykle ważną rolę mają do spełnienia ruchy i stowarzyszenia religijne z Akcją 

Katolicką na czele. Wierne swoim charyzmatom i apostolskim zobowiązaniom niech 

staną się swoistego rodzaju Wieczernikiem, w którym uczestnicy, trwając 

jednomyślnie na modlitwie i przyzywając Ducha Świętego, będą budować Kościół 

odważny i zatroskany o zbawienie siebie i innych.” 

 

(Ksiądz Arcybiskup Adam Szal) 

 

 

Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej to owoc modlitwy, pracy, 

obserwacji potrzeb rzeczywistości oraz wytycznych Kościoła na bieżący rok 

duszpasterski. 

Jednak nade wszystko to potrzeba ludzi świeckich dawania świadectwa życia z wiary. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. Zadania podstawowe 
 

1. Dla każdego członka Akcji Katolickiej: 

 

 pogłębiać przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym poprzez adoracje 

 indywidualnie czytać Pismo Święte - w tym roku przeczytać Księgę 

Rodzaju i List do Rzymian, lekturę pogłębić o komentarze 

 dzielić się Słowem Bożym ze Wspólnotą Parafialną 

 z okazji rodzinnych uroczystości obdarowywać Pismem Świętym 

 korzystać z bogactwa sakramentów świętych 

 zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym - mieć do Niego nabożeństwo, 

odmawiać litanię 

 zapoznać się z Adhortacją Apostolską Ojca Świętego 

Franciszka ,,GAUDETE ET EXSULTATE-O powołaniu do świętości  

w świecie współczesnym”. 

 uczestniczyć w Archiprezbiteralnym Spotkaniu ze Świętymi 

 ofiarować Matce Bożej pięć pierwszych sobót miesiąca 

 kontynuować Adopcję Modlitewną Bierzmowanego 

 modlić się systematycznie za Ojczyznę 

 obejmować modlitwą nowe powołania do naszego stowarzyszenia i prosić 

Boga o wzrost duchowy naszych członków 

 wziąć udział w Wiosennym i Jesiennym Dniu Skupienia 

 uczestniczyć w pielgrzymkach do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla 

 dbać o kulturę słowa, pozdrawiać się słowami chrześcijańskiego 

pozdrowienia: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” czy „Szczęść 

Boże” 

 głosować na godnych zaufania kandydatów do Parlamentu Europejskiego i 

Parlamentu RP 

 

 

 

2. Dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

 

 

 omówić Adhortację „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”. 

 zainicjować nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego 

 zorganizować eliminacje do Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej 

 kontynuować coroczną zbiórkę na potrzeby RADIA MARYJA i RADIA 

FARA 

 zorganizować co najmniej raz w roku zbiórkę makulatury z przeznaczeniem 

na budowę kolejnych studni w Afryce 

 organizować parafian do posługi liturgicznej 

 



B. Zadania obowiązkowe 
 

1. Dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej: 

 

 opracować Program Pracy i przekazać w  terminie do 15 lutego 

odpowiedzialnego za dekanat 

 sporządzić Sprawozdanie i przekazać je do 31 października do 

odpowiedzialnego za dekanat 

 włączyć się w organizację Dnia Papieskiego w każdym z wymiarów 

 uczestniczyć w spotkaniach ponad parafialnych 

 wziąć udział - w miarę możliwości - w Konkursie Pieśni Patriotycznej 

 utrzymywać stały kontakt z członkami wspierającymi 

 podejmować inicjatywy patriotyczne związane z czteroletnimi obchodami 

100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 

2. Dla Zarządu DIAK: 

 

 wziąć udział w rekolekcjach w Strachocinie lub w Starym Sączu 

 koordynować przebieg Konkursu Pieśni Patriotycznej 

 zorganizować kolejną turę „Wakacji z Bogiem” 

 wydać kolejny numer biuletynu diecezjalnego 

 kontynuować spotkania okolicznościowo-formacyjne dla samorządowców  

z Akcji Katolickiej 

 przeprowadzić spotkanie z klerykami WSD w Przemyślu promujące naszą 

organizację 

 zorganizować wybory kandydatów na Prezesów Parafialnych Oddziałów 

 koordynować - jeśli pozwolą środki finansowe - dobudowę salki 

katechetycznej do kościoła w Ekwadorze 

 

C. Stałe punkty comiesięcznych spotkań POAK 
 

 litania do Ducha Świętego 

 zapalenie świecy 

 kwadrans ewangeliczny (tylko w obecności Kapłana) 

 studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2019 rok 

 dzielenie się wiarą 

 kwadrans czytelniczy 

 modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo Kapłana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zakończenie 

 
 

 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, 

aby praca w i dla Akcji Katolickiej była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. 

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 

 

 

 

Niech Program Pracy na 2019 rok, który przekazywany jest dzisiaj dla Parafialnych 

Oddziałów pomoże nam bardziej poznać, głębiej rozważać i owocnie medytować 

Słowo Boże. 

Duch święty mobilizuje do postawy apostolskiej. Prośmy Go nieustannie,by uzdatniał 

nas do codziennego świadectwa życia z wiary. 

 

 

Święty Andrzeju Bobolo-wspomagaj nas ! 

 

 

Asystent Kościelny                                                                 Prezes Zarządu DIAK 

 Ks. Józef Niżnik                                                                              Danuta Figiela 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

KALENDARIUM NA 2019 ROK 
 

12 styczeń - Rada DIAK, Korczyna 

27 styczeń-opłatek dla samorządowców, Strachocina 

Styczeń-luty-rekolekcje dla Prezesów, Strachocina 

2 luty - Rada KIAK,Warszawa 

8-10 marzec-rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej, Stary Sącz 

31 marzec-4 kwiecień-pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce do Rzymu 

Marzec-kwiecień-Wiosenne Dni Skupienia 

11 maj-Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Strachocina 

7 czerwiec-Rada KIAK,Częstochowa 

8 czerwiec-Krajowa pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 

9 czerwiec-Zesłanie Ducha Świętego 

Lipiec-Wakacje z Bogiem, Strachocina 

Sierpień-Spotkanie Prezesów i odpowiedzialnych za pracę, Strachocina 

21 wrzesień-Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie- Poznań 

Październik-Diecezjalny Konkurs  Pieśni Patriotycznej 

Październik- Jesienne Dni Skupienia 

Październik -listopad-wybory kandydatów na Prezesów parafialnych 

13 październik-XIX Dzień Papieski 

18-20 październik-Rada KIAK, Warszawa 

19 październik-spotkanie Asystentów Diecezjalnych z Asystentem Krajowym,  

Warszawa 

22 październik- Uroczystość Św. Jana Pawła II-Patrona Akcji Katolickiej w Polsce 

4-7 listopad- rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych, Poznań 

9 listopad-Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa 

11 listopad-101 rocznica Odzyskania Niepodległości2 

23 listopad-pielgrzymka Akcji Katolickiej do Przemyśla 

24 listopad-Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata-Święto patronalne Akcji  

Katolickiej 


