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Program Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej na 2014 rok
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.

Wstęp
„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi”(J.1, 10-12).
Kolejny Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej ma pomóc nam
wejść w światło Słowa, które rozprasza ciemności, narodzić się na nowo, stać się wiernym sługą
Boga i zgodzić się z pokorą na to, że wszyscy należymy do Stwórcy.
Potrzebujemy radykalnej wierności Chrystusowi i Ewangelii, niech więc Duch Święty
umacnia naszą osobistą i wspólnotową drogę do świętości i rozpala nasze zaangażowanie
w dzieła Kościoła.

Program
I.

Zadania podstawowe
1. Propagowanie Biblii
1) lektura Pisma Świętego ( osobista, w POAK, w Kręgach Biblijnych)
2) inicjowanie utworzenie Kręgu Biblijnego w parafii
3) pomoc w przygotowaniu nabożeństw biblijnych (przynajmniej raz na kwartał)
w parafii
4) zorganizowanie świeckich (członków AK i innych grup parafialnych) do włączania
się w liturgię Słowa Bożego w niedzielę i uroczystości.
2. Ewangelizacja przez przykład własnego życia
1) codzienny rachunek sumienia, systematyczna spowiedź i modlitwa
2) uczestnictwo we Mszy św. w tygodniu
3) uczestnictwo w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej, majowych, październikowych,
nowennach,
4) zachowywanie wierności przykazaniom (poprzez min.: świętowanie niedzieli;
szacunek i wzmożoną troskę o rodziców; odwiedzanie chorych, samotnych; pomoc
potrzebującym rodzinom wielodzietnym; modlitwa za zagubionych, upominanie
promujących zło, rozmowy z błądzącymi),
5) promowanie dobra (poprzez min.: czytanie w domach Biblii; pomoc i zachętę dla
dzieci w uczestnictwie we Mszy św. i nabożeństwach; umacnianie więzi
rodzinnych; nie robienie zakupów w niedzielę; czytanie prasy katolickiej, kontakty
z zagubionymi i wrogami Kościoła, kontakty i wspieranie duchowieństwa).
3. Katecheza dla dorosłych
1) solidne przygotowanie kwadransu czytelniczego (na spotkania POAK, dla potrzeb
niedzielnych ogłoszeń parafialnych czy parafialnej strony internetowej jako zachęty
do czytelnictwa prasy katolickiej)
2) zorganizowanie dla parafian projekcji filmów o tematyce religijnej
3) zwrócenie uwagi na wychowanie patriotyczne (poprzez min.: organizowanie czy
zaangażowanie się uroczystości religijno - patriotyczne np.: 3 V, 1 VIII, 15 VIII, 1
IX, 17 IX, 11 XI; wywieszanie flag państwowych, udostępnianie symboli
narodowych innym poprzez sprowadzenie ich do parafii; wychowywanie dzieci
w duchu miłości do Ojczyzny)
4) przywiązanie do „małej Ojczyzny”- np. zorganizowanie Parafialnego Dnia Kultury
(przy okazji odpustu parafialnego poznanie historii środowiska i regionu, tradycji
regionalnych),
5) pomoc w powoływaniu (tam, gdzie ich nie ma) Szkolnych Kół Caritas oraz
zespołów charytatywnych jako przejaw troski o ubogich i okazji do wolontariatu

6) podstawowa odpowiedzialność polityczna - udział w wyborach do Parlamentu
Europejskiego i samorządowych jako obowiązek sumienia, wspieranie kandydatów
godnych zaufania – żyjących wiarą wyznawaną
7) podjęcie duchowego przygotowania i dziękczynienia za dar kanonizacji Jana Pawła
II (np. poprzez: nowennę miesięcy, adoracje, procesje światła itp.)
8) aktywne uczestnictwo rodziców w procesie wychowawczym szkoły
9) kontynuowanie modlitwy za Ojczyznę i parlamentarzystów
10) sprawiedliwość i uczciwość w relacjach: pracodawca -pracownik.
II. Zadania obowiązkowe
1. Zarząd DIAK:
1) Zorganizuje rekolekcje dla funkcyjnych, pielgrzymkę do Patrona, dni skupienia,
„Wakacje z Bogiem” oraz konkurs z okazji Dnia Papieskiego
2) Wyda materiały pokongresowe.
2. Oddziały parafialne:
1) Zapewnią udział członków w dniach skupienia:
- wiosennym - błogosławiony Jan Paweł II
- jesiennym - o tematyce biblijnej
2) Zapewnią udział członków przynajmniej w dwóch pielgrzymkach organizowanych
przez AK
3) Wezmą udział w: organizacji festynów katolickich czy spotkań między parafialnych
4) Włączą się w organizację Dnia Papieskiego (w jego wymiarach np.: konkurs
papieski, zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, nabożeństwo,
wieczornica).
5) Poprowadzą podstawową dokumentację, opracują program pracy POAK i prześlą go
do biura DIAK-u w Przemyślu. Sporządzą sprawozdania i przekażą go do
odpowiedzialnego za pracę w dekanacie.
III. Stałe zalecenia programowe
Obowiązkowe punkty comiesięcznych spotkań:
1) Zapalenie świecy - symbolu obecnego roku duszpasterskiego
2) Modlitwa do Ducha św. na rozpoczęcie spotkania
3) Kwadrans ewangeliczny
4) Rozważanie materiałów formacyjnych
5) Kwadrans czytelniczy.

Zakończenie
„Ty masz Słowa Życia Wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali,
że Ty jesteś Świętym Boga” ( J 6, 68 -69)
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”(św. Hieronim).
Aby wzrastać duchowo, trzeba karmić się Słowem Bożym. Na czas pielęgnowania w was
Światła Chrystusowego i składania wyznania wiary z serca życzymy: Szczęść Boże!
Święty Andrzeju Bobolo - módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II - módl się za nami.
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