Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej
na 2013 rok
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. (Mt
5,13)

Wstęp
„Człowiek staje się mocniejszy, kiedy nie ucieka przed sobą, ale wymaga od
siebie
i pokonuje siebie.” (ks. abp Józef Michalik)
Kolejny Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej powstał
dzięki refleksji nad listami: Ojca Świętego Benedykta XVI „Porta fidei”, Ks.
Arcybiskupa Józefa Michalika, „Być solą ziemi w Roku Wiary”, oraz
materiałami formacyjnymi dla Akcji Katolickiej „Być solą ziemi” na rok 2013r.
Ma on stać się zachętą do rozwoju duchowego, aby umacniać Kościół
Chrystusowy przez osobistą świętość i zaangażowanie w dzieło nowej
ewangelizacji.

I. Zadania podstawowe
Obejmują trzy przenikające się i uzupełniające wymiary:
1. Wymiar intelektualny
1) Studium Katechizmu Kościoła Katolickiego,
2) Uczestnictwo w tegorocznych spotkaniach II Kongresu Akcji
Katolickiej w archidiecezji przemyskiej,
3) Lektura listu Ojca Świętego Benedykta XVI „Porta fidei”,
4) Lectio divina Pisma Świętego.
2. Wymiar duchowy
1) Modlitewne spotkania w dekanatach w intencji Księdza Arcybiskupa
Józefa Michalika, jako wyraz wdzięczności za 20 lat posługi
w archidiecezji przemyskiej (spotkania kapłanów i świeckich wg
podanego w terminie późniejszym schematu w terminie od 2 kwietnia
do 2 maja),
2) Udział w nabożeństwach ekspiacyjnych w parafiach za profanację
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
3) Uczestnictwo w peregrynacji relikwii św. Andrzeja Boboli
w dekanatach,
4) Uczestnictwo w pielgrzymce do Strachociny z racji 25-lecia
rozpoczęcia kultu objawień św. Andrzeja Boboli w parafii
i zakończenia II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji

Przemyskiej,
5) Pomoc w organizacji w parafii wydarzenia religijnego, związanego
z obchodami Roku Wiary (kierując się potrzebami i możliwościami,
w porozumieniu z księdzem proboszczem),
6) Codzienna modlitwa za parlamentarzystów (zgodnie z zaleceniami
osobowymi KIAK).
3. Wymiar ewangelizacyjno – akcyjny
1) W ramach troski o życie uczestnictwo w akcji „Pielucha dla
malucha”- zebrane dary przywieźć do Przemyśla na „Marsz dla życia
i Rodziny” (zostaną przekazane Domom Samotnej Matki),
2) Zorganizowanie w parafii zbiórki makulatury, by z jej sprzedaży
wspomóc budowę studni św. Andrzeja Boboli na misjach w Afryce,
3) Zorganizowanie w parafii rozprowadzania Katechizmu Kościoła
Katolickiego,
4) Podjęcie trudu rozpowszechniania „Niedzieli” oraz wzmocnienie
akcji promocji mediów katolickich w parafiach (reklama mediów
katolickich w miejscach publicznych),
5) W trosce o ludzi chorych i samotnych podjęcie trudu
systematycznych odwiedzin i pomocy biednym,
6) Objęcie pomocą modlitewną, a w razie „trudnych warunków” opieką
materialną, rodzinę wielodzietną z parafii.
II. Zadania obowiązkowe POAK
1. Włączenie się w organizację Dnia Papieskiego ( w każdym z wymiarów).
2. Udział w dniach skupienia.
3. Obowiązkowy udział w przynajmniej dwóch pielgrzymkach.
4. Współorganizacja festynów katolickich.
5. Prowadzenie podstawowej dokumentacji
6. Opracowanie programu pracy i przesłanie go do DIAK – u
7. Sporządzenie sprawozdania i przekazanie go do odpowiedzialnego za
dekanat.
III.

Stałe zalecenia programowe

1. Obowiązkowe punkty comiesięcznych spotkań:
1) Rozpoczynanie spotkań modlitwą „Wierzę w Boga”, kończenie „Modlitwą za ojczyznę” ks. Piotra Skargi,
2) Korzystanie podczas spotkań z materiałów formacyjnych Akcji
Katolickiej,
3) Kwadrans ewangeliczny,
4) Kwadrans czytelniczy,

5) Codzienna modlitwa w intencji II Kongresu.
2. Ponadto:
1) Członkowie Zarządu DIAK, Prezesi i odpowiedzialni za pracę
w dekanatach i archiprezbiteratach biorą udział w rekolekcjach,
2) Zarząd DIAK:
a. Zorganizuje rekolekcje – wakacje z Bogiem dla dzieci z rodzin
potrzebujących (wg potrzeb i możliwości),
b. Z okazji II kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji
Przemyskiej wyda okolicznościową publikację,
3) Odpowiedzialni za dekanaty skoordynują organizację spotkań
międzyparafialnych –„dnia wspólnoty” jako formy wspólnego
spędzania czasu wolnego członków AK i ich rodzin.
Zakończenie
Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy, rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary.
Dobrze, że Akcja Katolicka, która staje się szkołą wiary, została przywrócona na
polskiej ziemi (bł. Jan Paweł II).
Dobrze, że wspólnie, razem z kapłanami, z asystentami, ale i między sobą
podejmujemy odpowiedzialność za wiarę w naszym środowisku, w naszej
Ojczyźnie, w naszej rodzinie. Tego nikt za nas nie zrobi (ks. abp Józef Michalik).
Wiara jest aktem osoby i zarazem wspólnoty; jest darem Boga, a żyje się nim
w wielkiej wspólnocie Kościoła i musi on być przekazany światu. Każda
inicjatywa podjęta w ramach Roku Wiary chce wspierać radosne odkrycie
i odnowione świadectwo wiary” (Benedykt XVI, List apostolski„Porta fidei”).
Niech zadania, które stawia przed nami sam Mistrz – Jezus Chrystus, umacnia
naszą wiarę, obudzą nadzieję i rozpalą miłość.
Na czas owocnej pracy na niwie Pana z serca życzymy: Szczęść Boże !
Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami

Asystent Kościelny

Prezes DIAK

ks. Józef Niżnik

Kazimierz Kryla

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

KALENDARIUM 2013 ROK
DATA

19 stycznia

5-6 ; 12-13;
17-18; 26-27
stycznia
2-3 lutego
23 lutego
13 kwietnia

RODZAJ
SPOTKANIA

Uwagi

Grodzisko
Dolne

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

Przemyśl
Krosno

III i IV konferencja
II Kongresu AK
Archidiecezji
Przemyskiej

Delegaci ze wszystkich POAK

W
parafiach

Dzień Świętości Życia

Członkowie AK

MIEJSCE

8 kwietnia
(przeniesiony ze
względu na Wielki
Tydzień)

15 czerwca

Spotkania modlitewne z
W
racji 20- lecia posługi
dekanatach pasterskiej abpa Józefa
Michalika
Pielgrzymka AK,
Strachocina zakończenie II Kongresu
AK AP
Jasna Góra
Pielgrzymka AK

Lipiec

Strachocina

2 kwietnia – 2
maja

11 maja

Sierpień

Festyny Katolickie
Konkurs dla
gimnazjalistów z okazji
Dnia Papieskiego
Jesienne Dni Skupienia –
peregrynacja relikwii św.
Andrzeja

Czerwiec październik
Wrzesień,
Październik
13 października
23 listopada

Wakacje z Bogiem

Przemyśl

Wszyscy członkowie

Wszyscy członkowie
Członkowie AK
Dzieci i młodzież z rodzin
wielodzietnych
Wg odrębnego kalendarza
Regulamin zostanie przekazany
w terminie późniejszym
Wszyscy członkowie, wg odrębnego
kalendarza

Dzień Papieski

W przeddzień finał konkursu dla
gimnazjalistów

Uroczystość Chrystusa
Króla

Członkowie AK

