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SPRAWOZDANIE
z działalności
AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej za rok 2011
Wstęp
„Wytrwajcie we Mnie, a ja /będę trwał/ w was” (J.15,1,4)

W komunii z Bogiem
Program pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej za rok 2011 został przyjęty podczas
dorocznego spotkania Rady w dniu 2 stycznia 2011r w Błażowej. Była to próba sprostania zadaniom
zaleconym w liście pasterskim Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.
W trakcie całego roku pracy, podejmując swoje działania indywidualne i wspólnotowe,
kierowaliśmy się umacnianiem wspólnoty z Bogiem i bliźnimi.
Wypełniając obowiązek statutowy, Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przedkłada
niniejsze sprawozdanie Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu oraz Zarządowi
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
Sprawozdanie jest przedstawieniem rocznej pracy Zarządu Diecezjalnego oraz podsumowaniem
aktywności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w 2011 roku. Powstało na podstawie
dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego oraz rocznych sprawozdań POAK.
A. Stan organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym
1. Na koniec 2010 r. działało w diecezji 285 parafialnych oddziałów. W dniu 14 maja 2011 r. na
dorocznej pielgrzymce w Strachocinie powołano 5 nowych oddziałów oraz 1 oddział w trakcie
uroczystości Chrystusa Króla w Przemyślu. Na koniec grudnia 2011 funkcjonowało 291
POAK z tym, że w kilkunastu parafiach nie wybrano w jesiennych wyborach prezesów przez co
struktury te pozostają w zawieszeniu.
2. Na koniec grudnia 2010 r. Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej liczyła 3.780
członków. Po przyjęciu nowych POAK oraz weryfikacji członkostwa z uwzględnieniem
zapisów Statutu Akcji Katolickiej w Polsce (członkostwo wspierające), stan liczebny na koniec
listopada 2011r wynosił 3.299 członków zwyczajnych oraz 623 członków wspierających.
Razem stanowi to 3.922 członków.

B. Wykonywanie zadań przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
1. Posiedzenia Rady DIAK: 02 stycznia, Błażowa - spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące
program działania; msza św. i opłatek z udziałem Księdza Abpa Józefa Michalika.
2. Uczestnictwo w pracach KIAK:
1) Rada KIAK: 09 kwietnia, Warszawa; 17-18 czerwca, Częstochowa; 04-06 listopada,
Warszawa – udział delegatów z diecezji
2) Zarząd KIAK - prezes DIAK K. Kryla uczestniczył w jego pracach, biorąc udział
w posiedzeniach w Warszawie w dniach 15 stycznia i 03 września.
3. Posiedzenia Zarządu DIAK: Zarząd spotykał się 5- krotnie: 26 lutego Grodzisko Dolne;
20 marca, Strachocina; 05 sierpnia Strachocina; 10 listopada, Strachocina; 16-17 grudnia,
Strachocina. Na posiedzeniach zarząd na bieżąco kierował pracą AK w diecezji. W razie istotnej
potrzeby ustalał swoje decyzje także telefonicznie czy z wykorzystaniem poczty elektronicznej
4. Reprezentowanie Akcji Katolickiej na zewnątrz: 19 marca, Przemyśl - wizyta delegacji
DIAK-u z okazji imienin u Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika; 16 października, Przemyśl:
udział delegacji AK w uroczystościach 25- lecia sakry biskupiej Arcybiskupa Metropolity
J. Michalika; uczestnictwo prezesa w pracach Rady Duszpasterskiej przy Metropolicie
Przemyskim: 29 października. W Radzie uczestniczy także jeszcze kilku członków AK,

reprezentując wiernych z archiprebiteratu lub inne wspólnoty. 23 grudnia, Przemyśl życzenia świąteczne w Pałacyku Arcybiskupim w Przemyślu.

C. Realizacja Programu Pracy w 2011r.
1. Zadania o wymiarze ogólno diecezjalnym, organizowane przez Zarząd Diecezjalny:
1) Rekolekcje osób funkcyjnych pod hasłem „W komunii z Bogiem” - styczeń 2011 - wzięło
udział 228 osób (wg danych ze sprawozdań). Jest to ilość podobna jak w roku ubiegłym (231)
2) Spotkania formacyjne dla księży asystentów i prezesów oddziałów parafialnych z udziałem
Metropolity Przemyskiego i Asystenta Diecezjalnego: 21-22 lutego, Przemyśl, Sanok
3) Dni skupienia:
a) wiosenne – przygotowanie do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej -167 poak
wykazało uczestnictwo w spotkaniach. Należy jednak zaznaczyć, że w części
archiprebiteratu jarosławskiego i łańcuckiego spotkania te nie odbyły się ze względów
organizacyjnych
b) jesienne – przygotowanie do wyborów w poak - 244 poak - ów wykazało udział w tych
spotkaniach formacyjnych
3) XVI Pielgrzymka do Św. Andrzeja Boboli -14 maja, Strachocina - z udziałem ok. 3 tys.
pielgrzymów. 247 poaków wykazało udział w tej pielgrzymce (o 18 więcej)
4) Spotkanie formacyjne dla kilkunastu samorządowców z AK – 29 maja, Strachocina. Dalsze
spotkania formacyjne będą organizowane przez DIAK pod warunkiem zgłoszenia
zainteresowania przez członków AK, sprawujących funkcje w samorządach
5) Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy - zorganizowano 2 tury
dla ponad stu dzieci
6) Konkurs Literacki „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”. W tegorocznej edycji konkursu
uczestniczyło ponad 800 gimnazjalistów a finał diecezjalny miał miejsce 8 października
w Dynowie. Wg złożonych sprawozdań 103 poak (110 w roku ubiegłym) wykazało
zaangażowanie w tę formę pracy, z mocnym zróżnicowaniem aktywności w poszczególnych
rejonach diecezji
7) Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 19 listopada, Przemyśl - uczestnictwo
pielgrzymów z 250 parafii (208 w roku poprzednim). W trakcie pielgrzymki wręczone
zostały nominacje dla prezesów, co w sposób wydatny podniosło frekwencję w tym roku
8) Udział Akcji Katolickiej w mediach – kontynuowana jest stała, cotygodniowa audycja
w Radio Fara ( czwartki w godz. 20 - 21); publikowane są artykuły w Niedzieli z istotnych
wydarzeń w AK. Należy jednak zaznaczyć, że jest to aktywność oparta na wąskiej grupie
osób i oddziałów parafialnych
9) Uczestnictwo w tworzeniu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Lwowskiej:
a)

20-22 maja, Lwów: ks. Asystent J. Niżnik i Prezes K. Kryla wygłosili referaty
w Konferencji nt. Akcji Katolickiej

b) 16-18 grudnia, Strachocina: szkolenie organizowane przez DIAK dla delegacji AK
z Archidiecezji Lwowskiej.
Z zaplanowanych działań nie udało się wydać opracowania podsumowującego 15 lat AK
w naszej diecezji. Prace przy tym wydawnictwie są kontynuowane
2. Zadania ponadparafialne
1) Festyny Akcji Katolickiej w okresie wakacyjnym (w Łańcucie, Krośnie, Pruchniku
i Strachocinie). Dochód z festynów został przeznaczony na hospicjum i dzieci
z upośledzeniami w Krośnie, Fundację „Wzrastanie” oraz misje.
2) Spotkania ponadparafialne: tam gdzie były organizowane cieszyły się popularnością.
Zachęca się do kontynuowania tej formy pracy dla umacniania wspólnoty a także wspólnego

wypoczynku.
3. W programie na 2012r wymienionych było szereg zadań indywidualnych. O tym jak były
one realizowane każdy członek AK odpowie sobie w sumieniu.
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.
Jednym z zadań obowiązkowych jest przyjęcie programów działania (259 a w roku ubiegłym 255 poak
wykazuje przyjęcie programu) a na zakończenie roku złożenie sprawozdań z działalności POAK. Do 16
grudnia 2011 r. do Zarządu DIAK spłynęło łącznie 266 sprawozdań z działalności POAK ( 266 w roku
ubiegłym). Tak wysoki odsetek złożonych sprawozdań świadczy o poczuciu obowiązku prezesów oraz
o dobrej organizacji struktur wspomagających Zarząd w tym zakresie (odpowiedzialnych za dekanaty
i archiprezbiteraty).
Z przekazanych zbiorowych sprawozdań z archiprezbiteratów wynika, że w zdecydowanej większości
przypadków program diecezjalny jest realizowany. Podobnie jak w latach ubiegłych daje się jednak
zauważyć spore zróżnicowanie w aktywności. Procentowo największe zaangażowanie w realizacji
wszystkich zadań występuje w archiprezbiteracie łańcuckim a w kolejności w krośnieńskim,
jarosławskim i sanockim.
Są formy pracy, których realizacja odbiega znacznie od pozostałych. Dotyczy to zwłaszcza uczestnictwa
w konkursie papieskim, pielgrzymce na Jasną Górę czy we włączaniu się w organizację festynów
katolickich. Również frekwencja w dniach skupienia to zaledwie 1/3 liczby członków AK. Należy podjąć
działania dla zachęcenia niektórych oddziałów do włączenia się w organizację Dnia Papieskiego
w innych formach (poprzez np. konkursy dla szkół podstawowych w parafiach, wieczornice czy inne
formy). Również prezesi poak oraz odpowiedzialni za dekanaty winni zadbać o frekwencję członków na
dniach skupienia – jest to przecież jedna z nielicznych możliwości formacji dla wszystkich członków
a jednocześnie okazja do budowania wspólnoty.
Również rozważenia wymaga organizacja festynów katolickich. Nie w każdym miejscu są warunki do
organizacji takich imprez jak w archiprezbitaratach łańcuckim czy w krośnieńskim. Forma festynu winna
być dostosowana do możliwości, potrzeb i oczekiwań środowiskowych.
Na pozytywne podkreślenie zasługuje informacja o tym, że 227 poaków wykazuje fakt posiadania
nowych członków (kandydatów). Jest to o 38 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Z form „typowych” w pracy oddziałów parafialnych, wymienianych w sprawozdaniach należy wymienić:
1) Pomoc dla proboszcza w działalności duszpasterskiej (w tym w organizacji i prowadzeniu
nabożeństw, procesji)
2) Organizacja współpracy z innymi grupami i wspólnotami parafialnymi
3) Działalność charytatywna (zbiórki pomocy rzeczowej i finansowej, kwesty na budowę nowych
kościołów, finansowe wspieranie dzieł charytatywnych)
4) Prowadzenie kiosków z prasą katolicką
5) Organizacja pielgrzymek parafialnych
6) Organizacja prac gospodarczych w parafii
7) Pomoc w obsłudze odpustów
8) Organizacja festynów parafialnych, parafiad, opłatków, święconek, przygotowywanie wieńców
dożynkowych, palm wielkanocnych.

Wskazujemy także mniej rozpowszechnione formy jako zachętę do ich podejmowania np.:
1) Podjęcie umartwienia w postaci rotacyjnego postu (w każdy dzień pości inny członek POAK),
z intencją za kapłanów
2) Wycieczki integracyjne członków POAK przy udziale asystentów
3) Wieczerza Wigilijna dla członków POAK wraz z rodzinami

4) Spotkania integracyjne oddziałów połączone z nabożeństwem np. majowym; modlitewno –
integracyjne członków AK i ich rodzin w intencji ojczyzny, obrony krzyża.
Tabelaryczne podsumowanie pracy AK wg archiprezbiteratów (w materiałach), sporządzone na
podstawie nadesłanych sprawozdań, obrazuje pracę POAK w wybranych obszarach aktywności.
Zbiorcze sprawozdania (dekanalne i w archiprezbiteracie) winny być przeanalizowane na spotkaniach
prezesów w rejonach. Warto podyskutować o sposobach pracy, podzielić się doświadczeniem a także
zachęcić parafie „słabsze” do aktywniejszej pracy.
Zakończenie
Niniejsze sprawozdanie przedkładamy Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi oraz
Radzie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Świadomi jesteśmy swoich słabości oraz wyzwań, które niesie nam otaczający świat. Wiemy, że
bez Bożej pomocy i opieki sami niewiele osiągniemy. Dlatego też 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 nieoceniony wkład w rozwój i umacnianie Akcji Katolickiej w naszej diecezji
i w kraju, za pokazywane wobec całego Narodu niezłomnej postawy w sprawach istotnych dla ludzi
wierzących.
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:
Kościół naszym domem
Przemyśl- Kańczuga, styczeń 2012r.

Prezes Zarządu Diecezjalnego

