SPRAWOZDANIE
z działalności
AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej w 2009 r.
Wstęp
„Aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J10, 10b)
„…Oto moje pragnienie i zadanie dla każdego z nas: móc powiedzieć że żyję ja, już nie
ja, żyje we mnie Chrystus. Zrealizowanie tego pragnienia jest miarą maksymalizmu
chrześcijańskiego, jest drogą świętości i będzie miarą naszego szczęścia w niebie. Kto
z Chrystusem żyje na ziemi, ten przez miłość łatwo przejdzie do stanu pogłębiania zażyłości
z Nim w niebie”
ks. Arcybiskup Józef Michalik

Rok 2009 przebiegał pod hasłem „Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka
w służbie życiu”.
Z tej racji zadaniem szczególnym dla członków Akcji Katolickiej - uczniów
Chrystusa była troska o dar życia, zwłaszcza słabego i bezbronnego oraz budowanie
„kultury życia”, której podstawowym ośrodkiem powinna być rodzina.
Jak corocznie, ustalając Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji
Przemyskiej, wczytywaliśmy się w list pasterski Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika na
adwent 2008.
Wypełniając obowiązek statutowy, na podstawie art. 30 ust. 7 Statutu Akcji
Katolickiej w Polsce, Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przedkłada
niniejsze sprawozdanie Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu oraz
Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Sprawozdanie jest przedstawieniem rocznej pracy Zarządu Diecezjalnego oraz
podsumowaniem aktywności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w 2009 roku.
Sprawozdanie powstało na podstawie dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego oraz
rocznych sprawozdań POAK.
A.

Stan organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym
1. Na koniec 2008 r. działało w diecezji 270 parafialnych oddziałów. W dniu 12

maja 2009 r. na dorocznej pielgrzymce w Strachocinie powołano 1 nowy oddział
a 4 oddziały zostały powołane w trakcie uroczystości Chrystusa Króla
w Przemyślu. Na koniec grudnia funkcjonowało 275 POAK.
2. Na 31 grudnia 2008 r. Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej liczyła,

3.550 aktywnych członków. Po przyjęciu nowych POAK, zmianach w składach

osobowych w istniejących oddziałach, stan liczebny na koniec grudnia 2009 r.
wynosi 3.700 członków.
Wzrost liczebny wynika przede wszystkim z faktu, że powstały nowe POAK, a także
przyjmowani są nowi członkowie.
B. Praca organizacyjna Rady i Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej
1. Posiedzenia Rady DIAK

1) 18 stycznia, Grabownica – spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące program
działania; msza św. i opłatek z udziałem Księdza abpa Józefa Michalika.
2. Uczestnictwo w pracach KIAK

1) 14 marca, Warszawa - udział delegatów w posiedzeniu sprawozdawczym
KIAK
2) 26-27 czerwca, Częstochowa - Spotkanie Rady KIAK, pielgrzymka
ogólnokrajowa
3) 16-18 października, Warszawa – rekolekcje, Rada KIAK
4) 24 stycznia, 14 marca, 13 czerwca, 29 sierpnia, Warszawa – uczestnictwo
Prezesa DIAK w posiedzeniach Zarządu KIAK.
3. Spotkania ogólno diecezjalne

1) 16 maja, Strachocina – Pielgrzymka do Św. Andrzeja Boboli z udziałem
Zarządu Krajowego AK,
2) 10 października, Brzozów – Finał Konkursu Literackiego „Jan Paweł II –
Wychowawca młodych”,
3) 21 listopada, Przemyśl – Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla.
4. Posiedzenia Zarządu DIAK

1) 3 Stycznia, Strachocina – przygotowanie Rady DIAK: przyjęcie sprawozdań
za 2008 r., projektu programu i preliminarza finansowego; udział
w rekolekcjach,
2) 07 marca, Grodzisko Dolne – organizacja Dni Skupienia; ustalenie zakresu
zadań w I półroczu
3) 30 kwietnia, Strachocina - organizacja Pielgrzymki do Św. Andrzeja Boboli,
organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
4) 30 czerwca, Strachocina – podsumowanie pracy DIAK w I półroczu,
uzgodnienia dotyczące Dnia Papieskiego
5) 22 sierpnia, Strachocina – organizacja Finału Diecezjalnego Konkursu
Literackiego z okazji Dnia Papieskiego, organizacja jesiennych dni skupienia,
6) 15 listopada, Strachocina – organizacja uroczystości Chrystusa Króla;
7) 19 grudnia, Przemyśl – udział w życzeniach świątecznych u Arcybiskupa
Metropolity; podsumowanie 2009r, organizacja Rady DIAK, kalendarium na
I kwartał 2010.

5. Inne spotkania z udziałem przedstawicieli Zarządu DIAK

1) 19 marca, Przemyśl – wizyta delegacji DIAK-u Księdza Arcybiskupa Józefa
Michalika,
2) 28 lutego, 14 listopada, Przemyśl – uczestnictwo Prezesa w spotkaniach Rady
Duszpasterskiej
3) 26 września, Strachocina – organizacja
przygotowujących się do Akcji Katolickiej

spotkania

nowych

parafii

4) 03 października, Strachocina – szkolenie dla prezesów oddziałów
parafialnych, sprawujących funkcję po raz pierwszy.
C. Realizacja Programu Pracy w roku 2009
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej realizował między innymi nw.
zadania:
¾ „Otoczmy Troską Życie” ;św. Paweł Apostoł w dziele troski o życie” - pod
takim hasłem prawie 240 liderów Akcji Katolickiej uczestniczyło w rekolekcjach
w Domu Rekolekcyjnym w Strachocinie.
¾ Spotkania opłatkowe w archiprezbiteratch, odbywające się w styczniu 2009 r.
zgromadziły ok. 1200 członków POAK (ok. 40%)
¾ Na przełomie marca i kwietnia w Wiosennych Dniach Skupienia uczestniczyło
ok. 30% czlonków AK
¾ W corocznej pielgrzymce do naszego patrona św. Andrzeja Boboli do
Strachociny pielgrzymowało ponad 3000 pielgrzymów oraz 130 kapłanów
¾ Wcorocznej pielgrzymce na Jasną Górę uczetsniczyło kilkuset członków
z naszej archidiecezji
¾ 64 dzieci z rodzin wielodzietnych przebywało w Strachocinie, uczestnicząc
w tygodniowych rekolekcjach
¾ W 3 miejscach naszej archidiecezji (Krosno, Przeworsk, Przemyśl) odbyły się
festyny katolickie, które cieszyły się duża, kilkutysięczna rzeszą widowni
¾ „JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WOLNOŚCI" - w tegorocznym konkursie
z okazji Dnia Papieskiego wzięło udział blisko 600 gimazjalistów z naszej
archidiecezji. Finał diecezjalny odbył się w Brzozowie.
¾ W Jesiennych Dniach Skupienia, podczas których wysłuchaliśmy prelekcji
o Evangelium Vitae, wzięło udział członków ok.36% członków POAK
¾ 26 września 2009 r. w Strachocinie odbyło się odbyło się spotkanie kandydatów
z parafii, które nie mają jeszcze Akcji Katolickiej. W spotkaniu tym uczestniczli
przedstawiciele 14 parafii (50 osób)
¾ 3 października 2009 r. w sanktuarium św. Andrzeja Boboli odbyło się spotkanie
formacyjne prezesów Akcji Katolickiej, którzy po raz pierwszy pełnią tą funkcję
w parafialnych oddziałach. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 Prezesów

¾ 21 listopada członkowie Akcji Katolickiej pielgrzymowali do Przemyśla z racji
patronalnego święta Chrystusa Króla. W pielgrzymce wzięło udział ok. 800
członków Akcji Katolickiej
¾ Zarząd DIAK kontynuował prowadzenie diecezjalnej strony internetowej, która
jest jednym z głównych źródeł informacji o pracy Akcji Katolickiej dla jej
członków, (w ub. roku było prawie 32.000 wizyt na naszej stronie internetowej
– 1 wizyta to jeden użytkownik, każde jego kolejne wejście nie jest powtórnie
rejestrowane).
D. Zadania oddziałów parafialnych
1) Zadania podstawowe w Programie obejmowały dwa aspekty: Wymiar
duchowy – otoczmy troską życie duchowe oraz wymiar codzienny – otoczmy
troską życie codzienne.
W tych zadaniach zapisaliśmy takie zadania jak:
9 Codziennie (obowiązkowo) odmawiać modlitwę członka Akcji Katolickiej oraz
dowolną modlitwę do św. Andrzeja Boboli
9 Comiesięcznie (przynajmniej przez pół godziny) adorować w ciszy Jezusa
Eucharystycznego
9 Systematycznie modlić się za wszystkich kapłanów (indywidualnie i wspólnotowo)
9 Przynajmniej raz w miesiącu brać pełny udział we Mszy Świętej – włączać się
w liturgię poprzez czytania, psalm, modlitwę wiernych, dary ofiarne
9 Systematycznie korzystać z sakramentu pokuty
9 Z racji obchodzonego Roku Pawła Apostoła przeczytać Dzieje Apostolskie i Listy
św. Pawła
9 Podjąć duchową adoptować dziecka poczętego, zachęcić do adopcji parafian;
podjąć inne formy duchowej pomocy osobom potrzebującym.
W wymiarze codziennym zapisaliśmy:
9 Otoczyć troską duchową i materialną jedną rodzinę wielodzietną w parafii
9 Przeczytać – przynajmniej jedną w miesiącu – książkę lub artykuł o tematyce
religijnej (podzielić się treścią na spotkaniu: kwadrans czytelniczy)
9 Włączać się w prace parafialne – w tym kontynuować dekoracje okolicznościowe
kościoła, przygotować jeden ołtarz na uroczystość Bożego Ciała o tematyce
związanej z obroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci
9 Zorganizować pielgrzymkę o walorach turystyczno – krajoznawczych dla
chętnych członków wspólnoty parafialnej
9 Włączyć się w kolportaż tygodnika „Niedziela”, zachęcać do korzystania z Radia
„FARA” i innych mediów katolickich.
Każdy członek musi sobie odpowiedzieć w sumieniu, jak realizował ten program.
E. Praca POAK (na podstawie przesłanych sprawozdań)
Zgodnie z przyjętym programem, realizacja zadań podstawowych jest wyrazem
wspólnotowego działania zgodnie z charyzmatem AK. Jednym z zadań jest przyjęcie
programów działania a na zakończenie roku złożenie sprawozdań z działalności POAK.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. do Zarządu DIAK spłynęło łącznie 248 sprawozdań
z działalności POAK (90 % ogółu).
Tabelaryczne podsumowanie, sporządzone na podstawie nadesłanych sprawozdań,
obrazuje pracę POAK w wybranych obszarach aktywności.
Analiza danych winna być przedmiotem jednego ze spotkań w archiprezbitercie
i dekanacie. Warto min. poznać przyczyny powtarzającej się, niższej aktywności
w niektórych formach pracy po to, aby próbować temu zaradzić.
Zakończenie
Niniejsze sprawozdanie przedkładamy Księdzu Arcybiskupowi Józefowi
Michalikowi oraz Radzie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Jesteśmy świadomi, że wiele jest jeszcze do zrobienia (zarówno w formacji jak
i organizacji), aby przemyska Akcja Katolicka wypełniała swoją misję zgodnie ze swoim
charyzmatem i oczekiwaniami hierarchii. Świadomi swoich słabości ufamy, że nasza
przynależność do Akcji Katolickiej jest realizacją powołania. Chcemy przez to
powołanie pójść za Chrystusem i w nim się doskonalić.
Dziękujemy Bogu za otrzymane w minionym roku łaski, za dar powołania do
Akcji Katolickiej, za owoce pracy Akcji Katolickiej w naszej diecezji.
Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Metropolicie
Przemyskiemu za stałą, życzliwą opiekę oraz słowa kierowane do nas przy okazji
różnych spotkań. Są one dla nas zawsze cennymi wskazaniami, w które wczytujemy się
i staramy wdrażać w czyn.
Dziękujemy: Księdzu Asystentowi Kościelnemu Józefowi Niżnikowi za
codzienną troskę o naszą formację; Księżom Asystentom Parafialnym za ich opiekę nad
stowarzyszeniem w parafiach.
Dziękujemy osobom sprawującym funkcje w Stowarzyszeniu za kolejny rok
wspólnej pracy dla Boga i Kościoła.
Dziękujemy wszystkim członkom, którzy w minionym roku właściwie odczytali
swoje powołanie.
Ufni w Bożą opiekę wkraczamy w Nowy Rok pracy, który przebiegał będzie pod
hasłem:
Bądźmy świadkami miłości
Szczęść Boże !!
Przemyśl – Żurawica, styczeń 2010

Prezes Zarządu DIAK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK
Bilans otwarcia – saldo z 16-12-2008
Przychody za rok 2009
Rozchody za rok 2009
Bilans zamknięcia – saldo z 27-11-2009

PRZYCHODY
I.
II
III.

Składki członkowskie
Organizacja festynów
Inne przychody ( w tym)

26.073,90
88.366,87
75.635,65
38.805,12

Plan

Wykonanie
54.000,00
* 44.295,10
10.000,00
* 30.480,00
6.000,00
13.591,77

Wpisowe 690,00
Odsetki z tytułu zgromadzony środków na koncie 405,67
Darowizny 210,50
Sprzedaż mat. formacyjnych 319,00
Zwroty; za pieczątki 90,00
Zbiórka z tacy na wypoczynek dzieci 11876,60

RAZEM

ROZCHODY (wykonanie wg zadań)

70.000,00

88.366,87

Plan

Wykonanie
12.000,00

I.

Składka KIAK

12.000,00

II.
III.

Organizacja Rady DIAK
Formacja i akcja ponad parafialna

6.000,00
35.000,00

6.400,00
37.900,46

11.400,00

11.832,33

10.000,00

7.500,00

21.673,90
96.073,90

38.805,12
114.440,77

Dopłata do rekolekcji Prezesów -4800,00
Pielgrzymka do Strachociny – 3366,00
Zakup mat. formacyjnych KIAK – 6850,00
(w tym na rok 2010 – 4.000,00)
Druk własnych materiałów formacyjnych– 9530,60
Organizacja Dnia Papieskiego – 2.359,54
Organizacja Św. Chrystusa Króla – 775,
Pobyt dzieci na wypoczynku-4468,00
Wyprawka dla dzieci-5751,32

IV.

Koszty organizacyjne DIAK
Obsługa biura – 2.400,00
Za pieczątki – 125,00
Materiały biurowe – 421,61
Zakup mebli-1970,00
Delegacje KIAK – 2.060,00
Telefon w Biurze DIAK – 923,42
Prowizje bankowe – 521,50
Kwiaty, okolicznościowe prezenty – 1038,70
Organizacja spotkań Zarządu (i odpowiedzialnych) – 1500,00
Statuetki dla funkcyjnych-800,00
Nie rozliczona zaliczka-74,96

V.

Inne działania (Darowizny)
Darowizna na hospicjum w Krośnie .

VI.

Rezerwa finansowa

RAZEM

* nie zrealizowano przychodów ze składek – do planu założono wpłaty od 3 tys. członków a wg złożonych sprawozdań 208 POAK
rozliczyło składki (77 %)
* przychody z festynów – zgodnie z decyzją Zarządu środki wypracowane z festynów w archiprezbiteratach przekazywano do DIAK
– ze względu na termin przekazania większość z nich nie trafiła do obdarowanych, zgodnie z lokalnymi ustaleniami.

Skarbnik DIAK

Prezes Zarządu DIAK

