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Program Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej
na rok 2010
„Bóg jest Miłością i kto nie miłuje, nie zna Boga.”(1 J 4, 8.16)
Wstęp
„Bądźmy świadkami Miłości”, bo „Bóg jest Miłością”, a każdy, kto z Boga pochodzi daje świadectwo
wiary owocującej przez miłość.”
(ks. Arcybiskup Józef Michalik)
Program pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej w tym szczególnym dla
nas czasie – Roku Kapłańskim i 15 roku powołania naszej organizacji – to próba
sprostania zadaniom zaleconym w liście pasterskim Księdza Arcybiskupa Józefa
Michalika. Powinniśmy wzrastać w wierze i praktykować ją, bo tylko Chrystus może
nauczyć nas rozumieć Miłość.
„Trzeba
zatem
odkłamać
miłość,
aby
zrozumieć
treść
tego
wielkiego
i ważnego słowa, aby umieć ją przyjąć i innych obdarzać miłością. (…) Trzeba uczyć się miłości do
Pana Boga i ludzi, „ …aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym
poznaniu.” (Flp 1, 9)
(ks. Arcybiskup Józef Michalik)
Zadania podstawowe
Obejmować będą następujące aspekty:
1. Aspekt intelektualny
• Poznawać miłość Chrystusa, rozumienie miłości poprzez lekturę Ewangelii wg
św. Jana i trzech wybranych Listów Apostolskich
• Dla przygotowania się do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II zapoznać się
z Jego homiliami, wygłoszonymi podczas pielgrzymek do Polski (dotyczącymi
dekalogu), i przybliżyć je na comiesięcznych spotkaniach POAK
• Zapoznać się z życiorysem Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
2. Aspekt duchowy
• W każdy trzeci czwartek miesiąca
w intencji Kapłanów i powołań kapłańskich

–

adorować

Pana

Jezusa

• W pierwsze piątki każdego miesiąca – Komunia św. wynagradzająca za grzechy
niewierności: powołaniu kapłańskiemu, niewierności ślubom złożonym Panu
Bogu, niewierności i braku miłości w małżeństwach i rodzinach oraz za
grzechy pijaństwa
• Przeżyć pięć pierwszych sobót miesiąca w duchu fatimskim. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane
Serce Maryi:
¾ bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
¾ bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
¾ bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej
Matki ludzi,
¾ znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność,
pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,
¾ obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach
• Kontynuować w parafii Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
3. Aspekt ewangelizacyjny
• Przyczynić się do powstania Grupy Charytatywnej w parafiach, gdzie nie
istnieje
• Zaangażować nauczycieli - członków Akcji Katolickiej – w powołanie
Szkolnych Kół Caritas
• Zainicjować powołanie w parafii Kręgu Biblijnego
• Pomóc w organizacji pracy Poradni Rodzinnych
• W odpowiedzi na „akcję” usuwania krzyży:
¾ na coroczną pielgrzymkę do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli do Strachociny zabrać ze sobą krzyże dla wspólnotowej manifestacji wiary;
¾ zebrać wiadomości o krzyżach – znakach Bożej Miłości – które znajdują się
na terenie parafii w szkołach, szpitalach, urzędach i instytucjach, zakładach
pracy, na polach, przy drogach, na posesjach prywatnych; sfotografować je
i przygotować o nich dokument
• Podjąć modlitwę i działania, aby pojednać zwaśnionych małżonków, członków
rodzin, sąsiadów i znajomych
• Włączyć się w planowane uroczystości beatyfikacji Sług Bożych Jana Pawła II
i księdza Jerzego Popiełuszki.
Ponadto:
• Zarząd DIAK:
 Podejmie działania dla wypracowania konkretnych form współpracy
z KSM na terenie archidiecezji
 Przygotuje
obchody
15-lecia
istnienia
Akcji
Katolickiej
w archidiecezji

•
•
•
•

 Zainicjuje – jak w ubiegłym roku - wypoczynek wakacyjny dla dzieci
z potrzebujących pomocy rodzin członków Akcji Katolickiej
 Dla zainicjowania współpracy zaprosi na wiosenny dzień skupienia
przedstawiciela z Poradni Rodzinnej
Zarząd DIAK, Prezesi POAK wezmą udział w rekolekcjach pod hasłem
„Bądźmy świadkami Miłości”
POAK-i włączą się w upowszechnianie czytelnictwa „Niedzieli”
Zostanie wzmocniony udział Akcji Katolickiej w mediach – w formie cyklicznych audycji prezentujących pracę w parafiach
Każdy członek Parafialnego Oddziału weźmie udział w dniach skupienia:
 wiosennym – o tematyce „Deus caritas est”
 jesiennym – o tematyce „Kapłan – alter Christus”.
Zadania obowiązkowe POAK

Parafialne Oddziały powinny:
• Włączać się w organizację Dnia Papieskiego (w każdym z wymiarów)
• Współorganizować festyny archiprezbiteralne
• Obowiązkowo uczestniczyć w przynajmniej jednej z pielgrzymek: do Strachociny,
Częstochowy lub Przemyśla
• Prowadzić podstawową dokumentację
• Opracować Program Pracy i przesłać go do DIAK-u
• Sporządzić sprawozdanie i przekazać go do odpowiedzialnych za dekanaty
Zakończenie
„Miłość prawdziwa nie boi się pięknych słów, obietnic czy nadziei, ale bez czynów nie byłaby
prawdziwa, autentyczna. Nie byłaby twórcza, ponieważ nie pobudzałaby do wzajemności. A zatem:
nie miłujmy słowem tylko, ale uczynkiem i prawdą (por 1 J 3, 18).
(ks. Arcybiskup Józef Michalik)
Wszyscy jesteśmy powołani do miłości. Bez miłości, której symbolem jest krzyż,
wszystko wydaje się trudne i skomplikowane. Zechciejmy zrozumieć, że najważniejsze
w naszym życiu jest to, iż Bóg jest Miłością, a sensem życia oraz ostatecznym
spełnieniem człowieka jest miłość.
Niech Program Pracy na 2010 rok, który będziemy wspólnie realizować, pomoże nam
kierować się miłością zawsze i wszędzie i pozwoli nam lepiej poznać treść Krzyża –
świętego symbolu zbawienia.
Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami!
Prezes Zarządu DIAK
Kazimierz Kryla

PRELMINARZ BUDŻETOWY NA 2010 ROK
Bilans otwarcia – saldo z 27-11-2009r.
Przychody za rok 2010
Rozchody za rok 2010

38.805,12
82.000,00
107.480,00

PRZYCHODY
I.

Składki członkowskie

54.000,00

3 tys. członków aktywnie płacących x 12 mcy x 1,50

II
III.

Organizacja festynów
Inne przychody

15.000,00
13.000,00

Wpisowe - 1.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym - 500,00
Darowizny - 500,00
Sprzedaż znaczków i mat. formacyjnych – 1.000,00
Zbiórka z tacy na wypoczynek dzieci-10.000,00

RAZEM

82.000,00

ROZCHODY
I.
II.
III.

Składka KIAK
Organizacja Rady DIAK
Formacja i akcja ponad parafialna

PLAN
12.000,00
7.000,00
45.500,00

Dopłata do rekolekcji prezesów – 5.000,00
Organizacja pielgrzymki do Strachociny – 2.500,00
Organizacja Dnia Papieskiego – 3.000,00
Organizacja św. Chrystusa Króla – 1.000,00
Zakup materiałów formacyjnych w KIAK – 8.000,00
Druk własnych materiałów – 8.000,00
Organizacja kolonii dziecięcych – 12.000,00
Organizacja 15-lecia AK w Diecezji-6.000,00

IV.

Koszty organizacyjne DIAK

11.500,00

Utrzymanie biura – 4.000,00
Zakup mebli do Biura DIAK -1.500,00
Prowizje bankowe – 500,00
Spotkania okolicznościowe – 3.000,00
Delegacje do KIAK – 2.500,00

V.

Inne działania

35.480,00

Darowizny z organizowanych festynów 15.000
Do dyspozycji lokalnych komitetów organizujących festyny na zadania
przewidziane na rok ubiegły- 20.480,00

RAZEM
VI.

Rezerwa finansowa

107.480,00
13.325,12

Do dyspozycji Zarządu na wydatki konieczne, nie ujęte w preliminarzu

Wysokość wpłaty od członka Akcji Katolickiej na rzecz DIAK pozostaje bez zmian i wynosi 1,5 zł miesięcznie. Z tej
kwoty DIAK zakupi dla POAK: materiały formacyjne w KIAK na kolejny rok, Biuletyny Krajowe oraz 2 numery
Zeszytów DIAK.

Skarbnik DIAK

Prezes Zarządu DIAK

