Program Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej na 2012 rok
„Kościół naszym domem”

Wstęp
Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas
w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi,
a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”
(Novo milennio ineunte, Jan Paweł II)

Program
Pasterze Kościoła w Polsce, inspirowani proroczą wizją błogosławionego Jana Pawła II,
podjęli na początku drugiej dekady trzeciego tysiąclecia zadanie czynienia Kościoła
domem i szkołą komunii.
To myśl przewodnia trzyletniego (2010-2013) Ogólnopolskiego Programu
Duszpasterskiego.
Obecny rok duszpasterski to czas, w którym będziemy na fundamencie wiary z Bogiem
budować chrześcijańskie relacje z bliźnimi. Od doświadczenia bliskości Boga
pragniemy przejść ku doświadczeniu bliskości człowieka.
Służyć temu mają zadania, które chcemy wspólnie podejmować.

I. Zadania podstawowe
1.Komunia z Bogiem i ludźmi
1) Zadbać o to, by każdy członek AK (oraz jego rodziny) nosił na piersi znak wiary
(krzyżyk, medalik)
2) Wesprzeć pracujących na misjach, pochodzących z rodzin członków Akcji
Katolickiej (np. poprzez dobrowolne ofiary, dochód z organizacji festynów a przede
wszystkim stałe wsparcie modlitewne)
3) Zadbać o jedność w rodzinach
4) Pomóc ludziom zwaśnionym (np. zachęcać do pojednania zwaśnione rodziny
swoich bliskich, znajomych, w sąsiedztwie)
5) Przynajmniej raz w miesiącu zgromadzić całą rodzinę na wspólnotowej modlitwie
przy krzyżu
6) Kontynuować spotkania międzyparafialne jako formę budowania wspólnoty, w tym
także poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego
7) W trosce o promocję dobra każdy członek Akcji Katolickiej zaprenumeruje jedno
z czasopism katolickich (Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Różaniec, Źródło, Rycerza
NiepokalanejMałego Rycerzyka Niepokalanej) a po przeczytaniu przekaże
czasopisma do dalszego wykorzystania.
2.Peregrynacja krzyża
1) W trakcie spotkań oddziału parafialnego umieścić krzyż na honorowym miejscu (na
stole)

2) Każde spotkanie kończyć błogosławieństwem krzyżem i ucałowaniem znaku naszej
wiary
3) Pracować nad świadomym i starannym czynieniem znaku krzyża wśród członków
AK i ich rodzin
4) Zachęcić nauczycieli - członków AK - do modlitwy z uczniami przed i po lekcjach.
3. 25-lecie objawienia się św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
1) Przyjechać na jedną z pielgrzymek ( do Strachociny, Częstochowy lub Przemyśla)
w gronie rodziny i bliskich
2) Podjąć trud organizacji pielgrzymki do św. Andrzeja Boboli dla parafian.

II. Zadania Zarządu DIAK
1) Zorganizować jeden lub dwa turnusy (wg potrzeb i możliwości) rekolekcji Wakacji
z Bogiem” dla dzieci z rodzin potrzebujących
2) W ramach pogłębiania wiedzy z zakresu znajomości Katechizmu Kościoła
Katolickiego przygotować dla każdego oddziału parafialnego egzemplarz tego
dokumentu, który zostanie wręczony Prezesowi podczas Rady DIAK
3) Wzmocnić pracę nad działalnością wydawniczo- informacyjną Akcji Katolickiej
w diecezji.

III. Zadania obowiązkowe POAK
1) Obowiązkowe punkty comiesięcznych spotkań:
a) kwadrans ewangeliczny
b) studiowanie i rozważanie materiałów formacyjnych
c) dzielenie się wiarą
d) kwadrans czytelniczy
e) modlitwa za misje
f) błogosławieństwo krzyżem i ucałowanie go
2) Włączyć się (w każdym z wymiarów - wg możliwości) w organizację Dnia
Papieskiego oraz konkurs dla gimnazjalistów
3) Włączyć się we współorganizację festynów archiprezbiteralnych
4) Wziąć udział w dniach skupienia na poziomie dekanatu (wiosennym i jesiennym)
5) Uczestniczyć w przynajmniej dwóch pielgrzymkach
6) Podjąć akcję promocji mediów katolickich w parafii (np. poprzez włączenie się
w sprzedaż czasopism, usytuowanie reklamy mediów katolickich w otoczeniu
kościoła parafialnego itp.)
7) Prowadzić podstawową dokumentację
8) Opracować we współpracy z Asystentem Parafialnym program pracy i przesłać go
do DIAK-u
9) Sporządzić sprawozdanie i przekazać go do odpowiedzialnych za dekanaty.

IV. Stałe zalecenia programowe
1) Kontynuować studiowanie i rozważanie Słowa Bożego (przeczytać Ewangelię wg
kolejnego ewangelisty)
2) Zarząd DIAK, Prezesi, odpowiedzialni za pracę Akcji Katolickiej na poszczególnych
szczeblach obowiązkowo wezmą udział w rekolekcjach formacyjnych.

Zakończenie
Kościół nie służy sam sobie, nie chodzi więc o promocję Kościoła jako takiego. Kościół
jest u stóp Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i w Jego słowa się
wsłuchuje, Jego słowa głosi. Dobro potrzebuje i głosu i świadectwa. W każdych
czasach potrzeba też proroków, prawdziwych proroków głoszących sprawy Boże, a nie
swoje
(Ks. Arcybiskup Józef Michalik).
Bóg zaprasza nas do życia w komunii z Nim, obdarowuje nas sobą. Na fundamencie
tego doświadczenia powinniśmy budować prawdziwe relacje z siostrami i braćmi
wierząc, że Bóg kocha każdego z nas i uzdalnia nas do wzajemnej miłości.
Zawierzając Bogu zadania nowego roku pracy z wiarą, że są dziełem Ducha Świętego
prośmy Maryję by sprawiła, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża
na polskiej ziemi.

Święty Andrzeju Bobolo- nasz patronie- módl się za nami !

Archidiecezjalny Asystent Kościelny

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Kalendarium 2012 rok
DATA

14 styczeń

7-8 styczeń
16-17 styczeń
21-22 styczeń
10-11 luty

RODZAJ
SPOTKANIA

Uwagi

Kańczuga

RADA DIAK

Zarząd DIAK-u, wszyscy Prezesi,
odpowiedzialni za pracę
w archiprezbiteratach i dekanatach;
Komisja Rewizyjna

Strachocina

Rekolekcje dla
funkcyjnych

Terminy wybierają sami
zainteresowani, do ilości miejsc
noclegowych w Ośrodku

Wiosenne Dni
Skupienia

Wszyscy członkowie; wg
odrębnego kalendarza

MIEJSCE

Marzec,
kwiecień
25 marzec

W parafiach

Dzień Świętości Życia

Członkowie AK

19 maj

Strachocina

Pielgrzymka AK

Wszyscy członkowie

16 czerwiec

Jasna Góra

Pielgrzymka AK

Członkowie AK

Sierpień

Festyny Katolickie

Wg odrębnego kalendarza

Czerwiec październik

Konkurs dla
gimnazjalistów z okazji
Dnia Papieskiego

Regulamin zostanie przekazany
w terminie późniejszym

Wrzesień,
Październik

Jesienne Dni Skupienia

Wszyscy członkowie, wg
odrębnego kalendarza

14 październik

Dzień Papieski

W przeddzień finał konkursu dla
gimnazjalistów

Uroczystość Chrystusa
Króla

Członkowie AK

24 listopada

Przemyśl

