SPRAWOZDANIE
z działalności
AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej w 2010 r.
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 roku 2010 został przyjęty
podczas dorocznego spotkania Rady w dniu 14 stycznia 2010r w Żurawicy. Był próbą sprostania
zadaniom zaleconym w liście pasterskim Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. W tym
szczególnym roku – Roku Kapłańskim – członkowie AK starali się wzrastać w wierze
i praktykować ją.
Wypełniając obowiązek statutowy, 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 2010 roku. Powstało na
podstawie dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego oraz rocznych sprawozdań POAK.
A.

Stan organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym

1. Na koniec 2009 r. działało w diecezji 275 parafialnych oddziałów. W dniu 15 maja 2010 r.
na dorocznej pielgrzymce w Strachocinie powołano 9 nowych oddziałów oraz 1 oddział
w trakcie uroczystości Chrystusa Króla w Przemyślu. Na koniec grudnia funkcjonowało
285 POAK.

2. Na koniec grudnia 2009 r. Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej liczyła 3.700
aktywnych członków. Po przyjęciu nowych POAK, stan liczebny na koniec grudnia 2010r
wynosił 3.780 członków.

B. Praca organizacyjna Rady i Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

1. Posiedzenia Rady DIAK
1) 14 stycznia, Żurawica – spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące program działania;
msza św. i opłatek z udziałem Księdza Abpa Józefa Michalika,
2) 03 lipca, Przemyśl – wybory władz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na
4-letnią kadencję.

2. Uczestnictwo w pracach KIAK
1) 20 marca, Warszawa - udział delegatów w posiedzeniu sprawozdawczym KIAK; 25-26
czerwca, Częstochowa - Spotkanie Rady KIAK, pielgrzymka ogólnokrajowa; 05-07
listopada, Warszawa – rekolekcje, Rada KIAK. W każdym z tych spotkań uczestniczyło
3 delegatów z diecezji: K. Kryla, P. Stańko i E. Gurgacz a po wyborach lipcowych w jej
miejsce M. Ryczan.
2) 11- osobowa delegacja DIAK uczestniczyła w dniach 6-7 maja 2010r w Krakowie
w Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej.

3) Prezes DIAK K. Kryla uczestniczył w pracach Zarządu KIAK, biorąc udział w jego
posiedzeniach w Warszawie w dniach 23 stycznia, 29 maja i 11 września.

3. Posiedzenia Zarządu DIAK
1) Zarząd spotykał się 4- krotnie w I półroczu:
a) 3 Stycznia, Strachocina – przygotowanie Rady DIAK: przyjęcie sprawozdań za
2009 r., projektu programu i preliminarza finansowego; udział w rekolekcjach,
b) 6 lutego w Przemyślu – organizacja Dni Skupienia; ustalenie zakresu zadań
w I półroczu
c) 18 kwietnia, Strachocina - organizacja Pielgrzymki do Św. Andrzeja Boboli,
organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci,
d) 5
czerwca, Strachocina wspólnie z odpowiedzialnymi za dekanaty –
przygotowanie wyborów w DIAK,
2) Po wyborach w II półroczu Zarząd spotykała się 4 krotnie:
a) 23 lipca, Strachocina – ukonstytuowanie się zarządu w nowej kadencji
b) 27- 28 sierpnia, Strachocina ( w drugi dzień wspólnie z odpowiedzialnymi za
dekanaty) - organizacja Finału Diecezjalnego Konkursu Literackiego z okazji Dnia
Papieskiego, organizacja jesiennych dni skupienia,
c) 12 listopada, Strachocina – organizacja uroczystości Chrystusa Króla;
d) 12 grudnia, Strachocina – organizacja Rady DIAK, projekt programu na 2011r.

4. Inne spotkania z udziałem przedstawicieli Zarządu DIAK
1) 19 marca, Przemyśl – wizyta delegacji DIAK-u z okazji imienin u Księdza Arcybiskupa
Józefa Michalika,
2) 21 grudnia, Przemyśl – życzenia świąteczne w Pałacyku Arcybiskupim w Przemyślu.
C. Realizacja Programu Pracy w roku 2010r.
1. Zadania o wymiarze ogólno diecezjalnym, organizowane przez Zarząd Diecezjalny:
1) Rekolekcje osób funkcyjnych pod hasłem „Bądźmy świadkami Miłości”- styczeń 2010
– wzięło udział 231 (wg danych ze sprawozdań).
2) Dni skupienia:
a) wiosenne – „Deus caritas est” (81% poak wykazało uczestnictwo w spotkaniach,
w których wzięło udział nie więcej niż 30 – 40% ogółu członów, w zależności od
archiprezbiteratu.
b) jesienne – „Kapłan – alter Christus” połączone z nabożeństwami ekspiacyjnym za
grzechy przeciwko krzyżowi (72 % poaków wysłało „reprezentantów“ na spotkanie
formacyjne).
3) XV Pielgrzymka do Św. Andrzeja Boboli -16 maja, Strachocina –z udziałem ok. 2.500
pielgrzymów. Pielgrzymi przyjechali z krzyżami a procesja na Bobolówke była
manifestacją wiary i przywiązania do Krzyża Chrystusowego. Na wniosek delegatów
z naszej archidiecezji pielgrzymka ogólnokrajowa na Jasną Górę miała podobny
przebieg.
4) Konkurs Literacki „Jan Paweł II – Wychowawca młodych”. W tegorocznej edycji
konkursu uczestniczyło ponad 900 gimnazjalistów a finał diecezjalny miał miejsce
10 października w Łańcucie. Wg złożonych sprawozdań 36% poak wykazało

zaangażowanie w tę formę pracy,
poszczególnych rejonach diecezji.

z mocnym zróżnicowaniem aktywności w

5) Uroczystość Chrystusa Króla 21 listopada, Przemyśl – uczestnictwo ponad 800
pielgrzymów. W trakcie pielgrzymki ks. Asystent wygłosił konferencję o początkach
AK w Polsce z racji 80-lecia postania stowarzyszenia oraz przypomniał odradzanie się
przed 15 laty AK w naszej diecezji.
6) Spotkanie formacyjne dla kilkudziesięciu samorządowców z AK - 12 grudnia,
Strachocina.
7) Udział Akcji Katolickiej w mediach – od czerwca jest stała, cotygodniowa audycja w
Radio Fara ( czwartki w godz. 20 – 21); publikowane są artykuły w Niedzieli
z istotnych wydarzeń w AK. Należy jednak zanaczyć, że jest to aktywność oparta na
wąskiej grupie osób i oddziałów parafialnych.
8) Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy – zorganizowano
2 tury dla 96 dzieci. Dzieciom na zakończenie pobytu wręczono pisma święte.
9) Archiprezbiteralne festyny Akcji Katolickiej w okresie wakacyjnym w Kańczudze,
Krośnie, Strachocinie, Skołoszowie i w Przemyślu. Dodatkowo odbywały się festyny
paraiafialne (min. w Leżajsku, Haczowie i Brzozowie). Dochód z tegoroczych festynów
został przeznaczony na pomoc powodzianom (remont kościoła w Sandomierzu).
Dodatkowo członkowie AK przeprowadzili zbiórkę odzieży i podręczników dla dzieci
z terenów powodziowych.
Z zaplanowanych działań nie wypracowano konkretnych form współpracy z KSM na
terenie archidiecezji.

2. Zadania oddziałów parafialnych oraz indywidualne członków AK

1) Oddziałom parafialnym zaproponowano podjęcie się zadań:
a) W odpowiedzi na „akcję” usuwania krzyży POAK zebrać wiadomości o krzyżach
z terenu swojej parafii (97 poak wykazało w sprawozdaniach wykonanie tego zadania).
b) Przyczynienie się do powstania Grupy Charytatywnej w parafiach, gdzie nie istnieje;
zaangażowanie nauczycieli -członków Akcji Katolickiej – w powołanie Szkolnych Kół
Caritas; zainicjowanie powołania w parafii Kręgu Biblijnego; powołanie lub pomóc
znalezienia kandydatów do Poradni Rodzinnych.
Informacja z wykonania tych zadań wymaga szczegółowej analizy sprawozdań
pisemnych poak, która z uwagi na termin Rady zostanie przeprowadzona w późniejszym
czasie.
2) W wymiarze indywidualnym zapisano w programie min:
a) Poznawanie miłość Chrystusa, rozumienie miłości poprzez lekturę Ewangelii wg
św. Jana i trzech Listów Apostolskich
b) Podjęcie w pierwsze piątki każdego miesiąca komunii św. wynagradzającej za
konkretne grzechy; przeżywanie pięciu pierwszych sobót miesiąca w duchu
fatimskim; w każdy trzeci czwartek miesiąca – adorowanie Pana Jezusa w intencji
Kapłanów i powołań kapłańskich.
c) Podjęcie modlitwy i działań, aby pojednać zwaśnionych małżonków, członków
rodzin, sąsiadów i znajomych
d) Kontynuowanie w parafii Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Każdy członek AK musi sobie odpowiedzieć w sumieniu, jak realizował ten
indywidualny program.

D. Praca POAK (na podstawie przesłanych sprawozdań)
Zgodnie z przyjętym programem diecezjalnym, poak-i są zobowiązane przyjąć programy
w porozumieniu z asystentem parafialnym. Program ten winien uwzględniać zadania obowiązkowe

wyznaczone dla całej diecezji, wybrane zadania zalecane oraz własne wynikające z programu
duszpasterskiego oraz specyfiki danej parafii. J
Jednym z zadań obowiązkowych jest przyjęcie programów działania ( 255 poak wykazuje
przyjęcie programu) a na zakończenie roku złożenie sprawozdań z działalności POAK. Do dnia 20
grudnia 2010 r. do Zarządu DIAK spłynęło łącznie 266 sprawozdań z działalności POAK (95 %
ogółu). Tak wysoki odsetek złożonych sprawozdań świadczy o poczuciu obowiązku, ale także o
dobrej organizacji struktur wspomagających Zarząd w tym zakresie.
Z przekazanych zbiorowych sprawozdań wynika, że w zdecydowanej większości przypadków
program diecezjalny jest realizowany. Daje się jednak zauważyć spore zróżnicowanie w
aktywności, zwłaszcza dotyczącej uczestnictwa w konkursie papieskim, pielgrzymce na jasną Górę
czy włączaniu się w organizację festynów katolickich. Również frekwencja w dniach skupienia to
zaledwie 1/3 liczby członków AK.
Tabelaryczne podsumowanie, sporządzone na podstawie nadesłanych sprawozdań, obrazuje pracę
POAK w wybranych obszarach aktywności.
Zbiorcze sprawozdania winno się przeanalizować na spotkaniach prezesów w archiprezbitercie
i dekanacie. Warto poznać przyczyny istotnych różnic w aktywności poszczególnych poak w
niektórych formach działalności 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. W trakcie roku staraliśmy się podejmować nowe
wyzwania aby dać świadectwo swojej obecności w Kościele i wierności naszym Biskupom.
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, za słowa kierowane do nas przy okazji różnych spotkań, za dawane
wobec całego Narodu świadectwo w tym trudnym dla Polaków minionym roku.
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:
W komunii z Bogiem
Szczęść Boże !!
Przemyśl – Błażowa, styczeń 2011

Prezes Zarządu Diecezjalnego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK
Bilans otwarcia – saldo z 27-11-2009
Przychody za rok 2010
Rozchody za rok 2010
Bilans zamknięcia – saldo z 22-11-2010

I.
II

PRZYCHODY
Składki członkowskie
Organizacja festynów

38.805,12
122.202,04
101.660,07
59.347,09

Plan
54.000,00*
15.000,00

-rok 2010
- rok 2008 (wpłata zaległa)

III.

Wykonanie
52.197,00
23.224,42
17224,42
6000,00

Inne przychody ( w tym)

13.000,00

46.780,62

Wpisowe - 1730,00
Odsetki z tytułu zgromadzony środków na koncie-736,94
Darowizny na powodzian (zbierane na festynach i w poak) -26.209,18
Inne darowizny-252,00
Sprzedaż znaczków AK -40,00
Sprzedaż materiałów formacyjnych --992,00
Zwroty: za pieczątki 120,00 z zaliczek -222,00
Zbiórka z tacy na spotkaniach formacyjnych na wypoczynek dzieci -16.478,50

RAZEM

82.000,00

122.202,04

I.

ROZCHODY (wykonanie wg zadań)
Składka KIAK

Plan
12.000,00

Wykonanie
12.000,00

II.
III.

Organizacja Rady DIAK
Formacja i akcja ponad parafialna

7.000,00
45.500,00

6.037,02
37.874,01

11500,00

13.664,36

35.480,00

32.084,68

113.325,12

101.660,07

Dopłata DIAK do rekolekcji Prezesów - 5850,00
Organizacja pielgrzymki AK do Strachociny – 936,10
Zakup materiałów formacyjnych w KIAK – 6250,00
Druk własnych materiałów formacyjnych– 500,00
Organizacja Konkursu Literackiego z okazji Dnia Papieskiego – 4854,02
Organizacja uroczystości Chrystusa Króla w Przemyślu – 292,86
Organizacja „Wakacji z Bogiem” – letni wypoczynek dzieci -12260,23
Wyprawka dla dzieci uczestników letniego wypoczynku (Pismo Święte)-3780,00
Spotkanie formacyjne z samorządowcami - członkami AK-1000,00
Koszty organizacji dni skupienia -500,00
Udział delegacji DIAK w kongresie FIAK w Krakowie -1650,00

IV.

Koszty organizacyjne DIAK
Obsługa biura DIAK – 1800,00
Koszty przeniesienia biura, malowanie, sprzątanie , art.biurowe -2468,90
Zaliczka – 500,00
Za pieczątki – 297,00
Koszty delegacji do KIAK – 591,00
Telefon w Biurze DIAK – 665,38
Prowizje bankowe – 888,00
Kwiaty, okolicznościowe prezenty – 1116,61
Organizacja spotkań Zarządu (i odpowiedzialnych) – 900,00
Zakup dyktafonów dla nagrań audycji do Radia Fara-3162,00
Organizacja wyborów w DIAK-875,47
Kosztu uczestnictwa zespołu wokalnego w pielgrzymce AK na Jasną Górę -400,00

V.

Inne działania (Darowizny)
Darowizna na drogę krzyżową (Bobolówka)-12.000,00
Darowizna na dom samotnej matki(zadanie z 2009r.)-8600,00
Darowizna na hospicjum w Krośnie(dochód z drugiego festynu )-3000,00
-//na renowację Grobu Pańskiego w Przeworsku (zadanie z 2009r.)-4000,00
Na zadania własne dekanat Przeworsk (zadanie z 2009r.)-4484,68

RAZEM

* nie zrealizowano przychodów ze składek – do planu założono wpłaty od 3 tys. członków a wg złożonych sprawozdań 208 POAK
rozliczyło składki (97 %)
* nie zrealizowano przychodów z festynów – zgodnie z decyzją Zarządu środki wypracowane z festynów w archiprezbiteratach
przekazywano bezpośrednio do obdarowanych, zgodnie z lokalnymi ustaleniami.

