
PRZYWRACAJMY NADZIEJĘ UBOGIM 
 

 

WSTĘP 
 

„To nasze zadanie – głosić i stosować w naszym życiu ewangelię miłosierdzia. (...) 

To obowiązek nas wszystkich – widzieć kogoś, komu trzeba pomóc i może nawet 

pomagać przez dłuższy czas. W tej sprawie potrzebna i pomocna będzie 

inicjatywa Akcji Katolickiej.” (zarys programu duszpasterskiego na rok 2005/2006,  

Metropolita Przemyski Ks. Arcybiskup Józef Michalik) 

 

 

 

I. FORMACJA 
 

1. ZADANIA FORMACYJNE DIAK ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 
Zarząd DIAK w uzgodnieniu z Księdzem Asystentem zaplanuje i przedstawi do realizacji cykl 

rekolekcji i spotkań formacyjnych, zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem dla: 

• Zarządu DIAK, osób odpowiedzialnych za organizację pracy w archiprezbiteratach 

i dekanatach, członków Komisji Rewizyjnej, Prezesów POAK oraz wszystkich członków AK, 

• kandydatów na członków nowopowstających POAK, 

 

2. ZADANIA FORMACYJNE POAK ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 
Okazją do kontynuowania formacji w roku 2006 będzie zorganizowanie i przeżycie przez członków 

POAK całodziennych dni skupienia, których tematami będą: 

• Wiosną (dekanalne) „Przemówienia Benedykta XVI wygłoszone podczas wizyty „od limina 

Apostolorum” do polskich biskupów 

• Jesienią (archiprezbiteralne) – Homilie Benedykta XVI wygłoszone podczas pielgrzymki do Polski 

Stałymi punktami comiesięcznych spotkań członków AK będą: 

• Kontynuowanie zadań z lat poprzednich, a wśród nich Kwadransa ewangelicznego  

• Odmawianie modlitwy członka AK i dziesiątka Różańca Świętego w intencji Ojca Świętego 



• Wspólne rozważanie materiałów formacyjnych przypisanych na poszczególne miesiące  

• Dzielenie się wiarą – świadectwo życia 

• Kwadrans czytelniczy 

• Dyskusja i wolne wnioski 

 

 

 

II. AKCJA 
 

1. ZADANIA DIAK ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 
       DIAK: 

• Dla zapewnienia prawidłowej współpracy z POAK powoła odpowiedzialnych za pracę 

AK w archiprezbiteratach i dekanatach 

• Zorganizuje spotkanie formacyjne dla kandydatów do samorządów – członków AK,  

a wybranym do samorządów zapewni stałą opiekę formacyjną  

• Kontynuować będzie: 

- współpracę z mediami katolickimi w tym z Niedzielą Przemyską i Radiem FARA, 

- budowę strony internetowej DIAK 

- pomoc przy budowie sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, patrona 

przemyskiej AK 

 

2. ZADANIA ODPOWIEDZIALNYCH ZA ARCHIPREZBITERATY 

• Cykliczne spotkania z Prezesami i odpowiedzialnymi za dekanaty, nie rzadziej niż po 

każdym Zarządzie DIAK 

• Organizacja dni skupienia w archiprezbiteratach, 

• Uczestnictwo w spotkaniach Zarządu  DIAK wg  ustalonego harmonogramu spotkań. 

• Organizacja Festynu AK na szczeblu archiprezbiteratu na rzecz budowy pomnika  

Jana Pawła II w Przemyślu 

 

3. ZADANIA ODPOWIEDZIALNYCH ZA DEKANATY 

• Organizacja spotkań formacyjnych dla kandydatów do POAK (zeszyt nr 9) 

• Przygotowanie tam, gdzie to możliwe, co najmniej jednej parafii do wejścia  w struktury AK 

. 



4. ZADANIA ZARZĄDÓW POAK 
Rozumiejąc potrzebę działań koniecznych do dobrego funkcjonowania AK zarządy POAK: 

• Zorganizują coroczną pielgrzymkę, zgodnie z kalendarzem  

                     - do Strachociny  -          13 V 2006 roku 

                     - do Częstochowy - 17 VI 2006 roku (obchody 10-lecia) 

     - do Przemyśla  -           25 XI 2006 roku 

• zadbają, aby wszyscy członkowie POAK uczestniczyli w spotkaniach 

• w uzgodnieniu z Asystentem POAK zaproszą do członkostwa w AK co najmniej 3 osoby  

i zatroszczą się o ich właściwe przygotowanie  

• Podejmą lub pogłębią współpracę z KSM-em oraz innymi wspólnotami na szczeblu 

parafialnym; zainicjują wspólne działanie 

• Wspólnie z Asystentem opracują Program Pracy i prześlą do DIAK – u w terminie do 15 lutego 

2006 r. 

• Sprawozdanie z działalności prześlą w terminie do 10 grudnia 2005 r. na adres 

odpowiedzialnych za archiprezbiteraty. 

 

5. ZADANIA POAK ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

• POAK aktywnie włączy się w ogólnopolską inicjatywę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

– V Dzień Papieski zgodnie z zaleceniami, 

• Realizując Program Duszpasterski „Przywracając nadzieję ubogim” członkowie POAK 

podejmą konkretne czyny miłosierdzia wobec ubogich w swoich parafiach, 

• Członkowie POAK i ich Rodziny zatroszczą się, by świętowanie niedzieli przejawiało się także 

w życiu publicznym (jako wierzący, rozumiejący sakrament Eucharystii nie dokonujemy 

zakupów w dzień święty) 

• POAK zaprogramuje formę całorocznej troski o dzieci z Domów Dziecka 

• Otoczy stałą opieką i pamięcią księży – emerytów. 

 

6. ZADANIA KAŻDEGO CZŁONKA POAK 

Pogłębiając swoją wiarę każdy członek POAK podejmie trud: 

• jako następstwo przeżycia Roku Eucharystycznego – częstszego uczestnictwa  

w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, 

• zgodnie z propozycją Ks. Arcybiskupa – wędrówkę po Słowie Natchnionym, aby z Biblią 

umacniać wiarę, 

• wprowadzenia w rodzinach „Dnia Spotkania z Biblią”, 



• lektury prasy katolickiej, 

• w miarę możliwości – uczestniczenia w katechezie dla dorosłych 

• świętowania niedzieli jako dnia wolnego od zakupów 

• wyrabiania osobistej wrażliwości na potrzeby bliźnich. 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

 
Powyższy Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na rok 2006 

przekazujemy Prezesom i członkom Akcji Katolickiej.  

Na trud formacji i akcji w kolejnym roku pracy życzymy Szczęść Boże. 

  

 

 

 

 
 

Diecezjalny Asystent Kościelny   Prezes  
 Zarządu Diecezjalnego 

 Ksiądz Józef Niżnik  Kazimierz Kryla 

 


