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SPRAWOZDANIE
z działalności
AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej za rok 2012
Wstęp
„Kościół naszym domem”
Program pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej za rok 2012 został
przyjęty podczas dorocznego spotkania Rady w dniu 14 stycznia 2012r. w Kańczudze.
W trakcie całego roku pracy, podejmując działania indywidualnie i wspólnotowe,
kierowaliśmy się troską o umacnianie Kościoła, w łączności 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 Diecezjalnego Instytutu oraz
podsumowaniem aktywności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w 2012 roku.
Powstało na podstawie dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego oraz rocznych
sprawozdań POAK.
A. Stan organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym
Na koniec 2011 r. powołanych było w diecezji 291 parafialnych oddziałów (w tym
kilkanaście w zawieszeniu, z racji braku wyboru kandydatów na prezesa). W dniu 19 maja
2012 r., na dorocznej pielgrzymce w Strachocinie powołano 4 oddziały z parafii: Krówniki
pw. MB Częstochowskiej , Golcowa pw. św. Barbary, Krasiczyn pw. św. Marcina i Przemyśl
pw. św. Jana z Dukli.
Na koniec grudnia 2012 powołanych było 295 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
(POAK).
Na koniec listopada 2011r. Akcja Katolicka w archidiecezji liczyła 3.299 członków
zwyczajnych oraz 623 członków wspierających. Po przyjęciu nowych poak oraz nowych
członków w pozostałych parafiach, stan liczebny na koniec listopada 2012r wynosi 3.386
członków zwyczajnych oraz 639 członków wspierających.
B. Wykonywanie zadań przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
1. Posiedzenia Rady DIAK:
14 stycznia, Kańczuga - spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące program działania; msza
św. i opłatek z udziałem ks. abpa Józefa Michalika.
2. Uczestnictwo w pracach KIAK:
1) Rada KIAK: 24 marca, Warszawa (wszyscy delegaci); 16- 18 listopada, Warszawa –
udział 1 delegata z diecezji,
2) Zarząd KIAK - prezes DIAK K. Kryla uczestniczył w jego pracach, biorąc udział
w posiedzeniach zarządu w Warszawie w dniach 14 kwietnia, 26 maja i 15 września,
3) Delegacja 4 członków AK uczestniczyła w dniu 1 grudnia w Sejmie RP, w konferencji
nt. „Chrześcijanin w życiu politycznym”.

3. Posiedzenia Zarządu DIAK:
Zarząd spotykał się 5- krotnie na formalnych posiedzeniach. Frekwencja na
spotkaniach była wysoka, odnotowano jedynie trzy usprawiedliwione nieobecności.
1) 3 marca - Grodzisko Dolne m.in. z tematami: ustalenie formy uczestnictwa AK w Dniu
Świętości Życia, przyjęcie harmonogramu Wiosennych Dni Skupienia, przyjęcie
harmonogramu prac Zarządu DIAK w okresie marzec - lipiec 2012,
2) 22 kwietnia – Strachocina m.in. z tematami: organizacja XVIII pielgrzymki do
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, przyjęcie założeń ogólnych II Kongresu AK
Archidiecezji Przemyskiej, ustalenie regulaminu i miejsca finału Konkursu z okazji
Dnia Papieskiego, informacja Prezesa z pracy KIAK,
3) 29 czerwca Strachocina: organizacja wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
informacja z pracy POAK w poszczególnych archiprezbiteratach, stan finansów DIAK
na koniec I półrocza, organizacja festynów katolickich i audycji dla Radia FARA,
4) 5 sierpnia Strachocina, wspólnie z odpowiedzialnymi za dekanaty: omówienie założeń
organizacji II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej oraz programu
i terminów spotkań kongresowych w tym roku, organizacja konkursu z okazji Dnia
Papieskiego z finałem w Krośnie, propozycja ustanowienia odznaczenia „Statuetka
AK”, harmonogram spotkań w AK do końca roku 2012,
5) 15 grudnia, Strachocina, wspólnie z odpowiedzialnymi za dekanaty i komisją
rewizyjną: podsumowanie pracy AK w 2012r, propozycje do programu działania na
2013r.
Zarząd podejmował także bieżące ustalenia przy okazji uczestnictwa w spotkaniach
ogólnych (pielgrzymki, finał konkursu papieskiego, spotkania kongresowe).
W razie istotnej potrzeby Zarząd uzgadniał decyzje telefonicznie czy z wykorzystaniem
poczty elektronicznej.
4. Reprezentowanie Akcji Katolickiej na zewnątrz: 19 marca, Przemyśl - wizyta
delegacji DIAK-u z okazji imienin u ks. abpa Józefa Michalika; uczestnictwo prezesa
w pracach Rady Duszpasterskiej przy Metropolicie Przemyskim: 10 marca oraz 17
listopada ( w drugim terminie w jego zastępstwie p. Ł. Podbilska); 22 grudnia,
Przemyśl - życzenia świąteczne w Pałacyku Arcybiskupim w Przemyślu.
5. Podejmowanie stanowisk w sprawach Kościoła, uczestnictwo w innych
wydarzeniach
1) Rada DIAK podpisała list do Nuncjusza Apostolskiego w sprawie wsparcia
Arcybiskupa J. Michalika wobec ataków medialnych na Jego posługę. Arcybiskup
Celestino Migliore odpowiedział listem, dziękując AK za stawanie w obronie
pasterzy.
2) W dniu 25 lutego DIAK wystosował list otwarty w sprawie nieprawdziwych
publikacji medialnych nt. Listu Pasterskiego Metropolity Przemyskiego. List
DIAK znalazł żywy, pozytywny odzew w mediach katolickich oraz w katolickich
i niepodległościowych forach internetowych.
3) Prezes DIAK kilkakrotnie podpisywał apele i stanowiska, których inicjatorem był
Senator RP K. Jaworski, dotyczących ataków na Kościół oraz w sprawach
istotnych dla katolików.
4) Członkowie AK uczestniczyli w marszach „dla życia” w Przemyślu (24 marca)
i Rzeszowie (14 kwietnia i 3 czerwca) oraz współorganizowali marsze w obronie
mediów katolickich: 12 maja w Przemyślu, 22 września w Łańcucie,

28 października w Jarosławiu i 1 grudnia w Krośnie.
C. Realizacja Programu Pracy w roku 2012r.
1. Zadania o wymiarze ogólno diecezjalnym, organizowane przez Zarząd
Diecezjalny:
1) Rekolekcje osób funkcyjnych pod hasłem - styczeń 2012 - wzięło udział 243 osób
(w roku ubiegłym 228),
2) Dni skupienia wiosenne – 243 poak-ów wykazało udział w tej formie pracy AK.
Jednak, jak w latach poprzednich, jest to w większości udział kilku przedstawicieli
a nie wszystkich członków – średnia frekwencja nie przekraczała 30 – kilu procent
ogółu członków. Szczególnym zadaniem prezesa poak jest stała dbałość
o frekwencję członków na dniach skupienia,
3) XVII Pielgrzymka do Św. Andrzeja Boboli -19 maja, Strachocina - z udziałem
ponad 3 tys. Pielgrzymów. Część poak zorganizowała wspólny wyjazd
z parafianami. Niestety, z przyjętego zadania organizacji parafialnych pielgrzymek
do Sanktuarium św. Andrzeja w trakcie roku, wywiązało się niewiele poak,
4) Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy zorganizowano 2 tury dla ponad stu dzieci,
5) Konkurs Literacki „Jan Paweł II – Papież rodziny”. W tegorocznej edycji
konkursu uczestniczyło ponad 600 gimnazjalistów a finał diecezjalny miał miejsce
14 października w Krośnie. Wg złożonych sprawozdań 108 poak (103 w roku
ubiegłym) wykazało zaangażowanie w tę formę pracy, z mocnym zróżnicowaniem
aktywności w poszczególnych rejonach diecezji,
6) Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada, Przemyśl - uczestnictwo
ok. 800 pielgrzymów z 232 parafii (250 w roku poprzednim, z racji nominacji
prezesów).
7) Udział Akcji Katolickiej w mediach
a) kontynuowana jest stała, cotygodniowa audycja w Radio Fara (czwartki
w godz. 20-21), do wiosny przy prezentacji parafii z archiprezbiteratu
łańcuckiego a obecnie krośnieńskiego,
b) poprzez współpracę z redaktorem Bugirą publikowane są w Niedzieli artykuły
z istotnych wydarzeń w AK w diecezji,
c) zamieszczane są bieżące informacje z życia AK w diecezji na stronie
internetowej, którą od początku prowadzi Cz. Urban,
8) W ramach pogłębiania wiedzy z zakresu znajomości Katechizmu Kościoła
Katolickiego wręczono podczas Rady DIAK, dla każdego oddziału parafialnego,
po 1 egzemplarzu tego dokumentu.
9) II kongres AK w Archidiecezji Przemyskiej – rozpoczęty 6 października
w Łańcucie
a) konferencje tematyczne:
o 6 października, Łańcut „Kościół domem wiary” - udział delegatów z 232
parafii (240 parafii wykazało udział w dekanalnym spotkaniu
pokongresowym),
o 10 listopada, Jarosław „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu” – udział
235 delegatów.
Należy tu podkreślić zaangażowanie odpowiedzialnych za archiprezbiteraty, dekanaty oraz

poak-i w organizację tych konferencji oraz dobrą współpracę z lokalnymi samorządami.
Dzięki temu są to wydarzenia nie tylko dla AK, ale i lokalnych społeczności.
2. Zadania ponadparafialne
Festyny Akcji Katolickiej w okresie wakacyjnym: 5 sierpnia w Błażowej, 19 sierpnia
w Rymanowie. Dochód z festynów został przeznaczony na hospicjum i dzieci
z upośledzeniami w Krośnie. Festynów katolickich (także parafialnych) było mniej niż
w latach ubiegłych.
Po różnych doświadczeniach nadchodzi chyba czas na
dostosowanie
formy ich organizacji do możliwości, potrzeb i oczekiwań
środowiskowych.
3. Zadania indywidualne - tym jak były one realizowane niech 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 uzgodnieniu 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 ( 255, a w roku
ubiegłym 259 poak wykazuje przyjęcie programu) a na zakończenie roku złożenie
sprawozdań z działalności POAK. Do 31 grudnia 2012 r. do Zarządu DIAK spłynęło łącznie
272 sprawozdań z działalności poak (266 w roku ubiegłym). Liczba składanych planów
pracy i sprawozdań potwierdza poczucie obowiązkowości aktywnie pracujących poak.
Z przekazanych zbiorowych sprawozdań z archiprezbiteratów wynika, że w większości zadań
program diecezjalny jest realizowany. Podobnie jak w latach ubiegłych daje się jednak
zauważyć spore zróżnicowanie w aktywności. Wynika to z wielu uwarunkowań m.in.:
historycznych, stażu pracy poak w stowarzyszeniu. Jednak istotne zróżnicowanie w pracy
występuje także w sąsiadujących strukturach - parafii i dekanatów. To pokazuje, że jakość
pracy poak zależy przede wszystkim od postawy liderów: prezesa czy odpowiedzialnego za
dekanat.
Są formy pracy, których stopień realizacji odbiega znacznie od pozostałych. Dotyczy to
zwłaszcza uczestnictwa w konkursie papieskim i pielgrzymce na Jasną Górę.
190 poak-ów wykazuje posiadanie nowych członków (kandydatów). Jest to o 37 mniej
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
253 poak podaje, że rozliczyło się ze składek. Informacja ta nie potwierdza się w kwotach
wpływów ze składek. Założony plan wpłat do DIAK został wykonany na poziomie 81%
(który przyjęto i tak na poziomie o 30% niższym w stosunku do liczby członków).
Wiele jest pozytywnych przykładów w pracy AK w diecezji i w parafiach, lecz należy mieć
na uwadze (potwierdzone po raz kolejny w sprawozdaniach) niedomagania.
Aktywność w pracy poak oraz funkcyjnych winna być pochodną odpowiedniej formacji.
Prezes (lub w razie przeszkód w jego zastępstwie przedstawiciel zarządu) winien być zawsze
obecny na corocznych rekolekcjach ( po raz kolejny nieobecnych było ponad 40 osób),
członkowie poak winni uczestniczyć w dniach skupienia ( ponad 40 parafii w ogóle nie
uczestniczy w tej formie a większość wysyła delegację).
Są poak-i, w których liczba członków wynosi kilka -nawet 5 - osób. Jeżeli w oddziale od lat
nie pojawiają się nowi członkowie a dotychczasowi odchodzą (także z racji wieku), to
obowiązkiem prezesa i asystenta parafialne jest wzmożenie działań na rzecz pozyskiwania
nowych osób.

Z informacji ze sprawozdań wynika także , że ponad dwadzieścia oddziałów faktycznie
nie funkcjonuje. Jest to w tym roku szczególne zadanie dla Zarządu i odpowiedzialnych za
dekanaty, aby pomóc tym oddziałom odnowić swoją działalność.
Zakończenie
Niniejsze sprawozdanie przedkładamy Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi
oraz Radzie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Świadomi jesteśmy nowych wyzwań, które niesie otaczający nas świat. 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 nieoceniony wkład w rozwój i umacnianie Akcji Katolickiej w naszej
diecezji, za stałą, życzliwą opiekę, za świadectwo wiary i niezłomnej postawy w sprawach
istotnych dla ludzi wierzących.
Dziękujemy: Księdzu Asystentowi Kościelnemu Józefowi Niżnikowi za nieocenioną,
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:
BYĆ SOLĄ ZIEMI

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Przemyśl- Grodzisko Dolne, styczeń 2013r.

