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SPRAWOZDANIE
z działalności
AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej za 2013 rok
Wstęp
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ja posolić? Na nic się już nie
przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi (Mt 5,13)

Być solą ziemi
Rok Wiary
Program pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2013 rok został przyjęty podczas
dorocznego spotkania Rady w dniu 19 stycznia 2013r. w Grodzisku Dolnym. Powstał on w oparciu o list
apostolski Ojca św. Benedykta XVI „Porta fidei” oraz list Arcybiskupa Józefa Michalika „Być solą ziemi
w Roku Wiary”. Wykorzystano także materiały formacyjne Akcji Katolickiej na 2013r. oraz
dotychczasową metodologię pracy stowarzyszenia.
Wydarzenia Roku Wiary ubogacone zostały konferencjami II Kongresu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej, którego kolejne spotkania nadawały rytm pracy stowarzyszenia. Przyjęte przez
kongres stanowiska wyznaczyły na kolejne lata kierunki pracy Stowarzyszenia.
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 2013 roku. Powstało w oparciu o dokumentację
pracy Zarządu Diecezjalnego oraz roczne sprawozdania oddziałów parafialnych.
A. Stan organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym
1. Na koniec 2012 r. działało w diecezji 295 parafialnych oddziałów (poak). 24 listopada podczas
dorocznej uroczystości Chrystusa Króla w Przemyślu powołano 3 nowe oddziały
w Kostarowcach, Malinówce i Nizinach. Na koniec grudnia 2013 roku funkcjonowało 298
POAK.
2. Na koniec grudnia 2012 r. Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej liczyła 3.386 członków.
W złożonych 261 sprawozdaniach wykazano 3.136 członków zwyczajnych oraz 490 członków
wspierających. Mając na uwadze fakt, że 37 poak nie złożyło sprawozdań, posługując się
statystycznym porównaniem przeciętnej liczby członów w poak (12), ustalono stan członkowski
w Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej w grudniu 2013r. na 3.496 członków
zwyczajnych i 550 wspierających.

B. Wykonywanie zadań przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
1. Posiedzenia Rady DIAK: 19 stycznia, Grodzisko Dolne - spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące
program działania; msza św. i opłatek z udziałem Księdza Abpa Józefa Michalika.
2. Uczestnictwo w pracach KIAK:
1) udział delegatów z diecezji w zebraniach Rady KIAK: 13 kwietnia, Warszawa; 16 listopada,
Warszawa
2) udział przedstawicieli diecezji w konferencjach organizowanych przez KIAK: 14 czerwca –
Jasna Góra, 30 listopada - Warszawa

3) uczestnictwo prezesa DIAK K. Kryli w pracach Zarządu KIAK - udział w posiedzeniach
w Warszawie w dniach: 01 maja, 7 września i 26 października.
3. Posiedzenia Zarządu DIAK: Zarząd spotykał się 6 - krotnie: 2 marca, Strachocina; 21 kwietnia,
Strachocina; 28 czerwca, Strachocina; 02 sierpnia Strachocina; 09 listopada, Przemyśl; 15 grudnia,
Strachocina. Na posiedzeniach zarząd na bieżąco kierował pracą AK w diecezji. W razie istotnej
potrzeby zarząd ustalał swoje decyzje przy okazji spotkań członków zarządu na uroczystościach
ogólno diecezjalnych, także telefonicznie czy z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
W zebraniach zarządu brali udział odpowiedzialni za archiprezbiteraty, którzy następnie
przekazywali ustalenia prezesom poak. W grudniowym spotkaniu wzięli udział
odpowiedzialni za dekanaty i członkowie komisji rewizyjnej.
4. Reprezentowanie Akcji Katolickiej na zewnątrz: udział delegacji w pogrzebie abpa I.
Tokarczuka w Przemyślu w dniu 2 stycznia 2013r., uczestnictwo prezesa w pracach Rady
Duszpasterskiej przy Metropolicie Przemyskim w dniach: 09 marca i 12 października; 20
grudnia - uczestnictwo prezesa w życzeniach świątecznych w Pałacyku Arcybiskupim.

C. Realizacja Programu Pracy w roku 2013r.
1. Zadania o wymiarze ogólno diecezjalnym, organizowane przez Zarząd Diecezjalny:
1) Rekolekcje osób funkcyjnych pod hasłem „Być solą ziemi” – styczeń, luty 2013r. - wzięło
udział 214 osób (wg danych ze sprawozdań), w roku ubiegłym - 243
2) Spotkania modlitewne w dekanatach w intencji Arcybiskupa Józefa Michalika jako wyraz
wdzięczności za 20 lat Jego posługi w archidiecezji przemyskiej - członkowie z 218 poak
uczestniczyli w spotkaniach, które odbywały się codziennie w różnych miejscowościach
w dniach od 2.04 do 2.05
3) XVIII Pielgrzymka do Patrona św. Andrzeja Boboli – 11 maja – członkowie z 229 poak
uczestniczyli w tym wydarzeniu – była to zarazem 25- rocznica rozpoczęcia kultu św. Andrzeja
w Strachocinie
4) II Kongres Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej:
a) III konferencja – 23 lutego, Przemyśl (230 przedstawicieli poak)
b) IV konferencja – 13 kwietnia, Krosno (218 przedstawicieli poak)
c) zakończenie kongresu - 24 sierpnia, Strachocina (235 przedstawicieli poak).
Po konferencjach w Przemyślu i Krośnie w dekanatach odbywały się spotkania,
z wykorzystaniem materiałów video z konferencji. Członkowie odpowiednio z 220 i 216
poak deklarowali udział w spotkaniach pokongresowych.
3) Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy - zorganizowano 1 turę
dla ponad sześćdziesięciu dzieci
4) Konkurs Literacki „Jan Paweł II – Papież dialogu”. W konkursie uczestniczyło ponad 500
gimnazjalistów a finał diecezjalny miał miejsce 12 października w Jarosławiu. Wg złożonych
sprawozdań 82 poak (108 w roku ubiegłym) wykazało zaangażowanie w tę formę pracy
5) Peregrynacja relikwii św. Andrzeja: odbyły się spotkania modlitewne dla członków AK
i parafian w: 26.10, Rymanów; 27.10, Grabownica; 9.11, Przemyśl; 27.11, Radymno; 1.12,
Rakszawa i 7.12, Albigowa. Ogółem członkowie z 203 poak-ów uczestniczyli w tych
spotkaniach
6) Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i zakończenie Roku Wiary - 24 listopada,
Przemyśl - uczestnictwo pielgrzymów z 206 parafii (232 w roku poprzednim)
7) Działalność informacyjna i wydawnicza:
a) udział Akcji Katolickiej w mediach – kontynuowana była stała, cotygodniowa audycja
w Radio Fara ( czwartki w godz. 20 - 21); publikowane były w Niedzieli artykuły
z istotnych wydarzeń w AK
b) prowadzenie strony internetowej – jest to podstawowa forma informacji o pracy AK

w diecezji oraz komunikatora dla członków
c) wydanie publikacji „Od I do drugiego Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji
Przemyskiej” – udokumentowanie pracy stowarzyszenia w okresie styczeń 2001 do
sierpień 2013r.
8) Inne działania ponadparafialne:
a) Akcja „Pielucha dla malucha” – zebrano kwotę 5 tys. zł na Dom Samotnej Matki
w Przemyślu. Środki te zostaną przekazane w roku 2014
b) Studnia św. Andrzeja Boboli w Sudanie – AK uczestniczyła w zbiórce makulatury oraz
środków pieniężnych. Z zebranych środków studnia pod tą nazwą została wybudowana
we wsi Kajo-Keji w Sudanie
c) Festyny rejonowe w: 4.08 w Tuczempach „We wspólnocie z Bogiem”; 11.08 w Iwoniczu
Zdroju „Niedziela z Jezusem” oraz 11.08 w Przeworsku „Matko pomóż na ziemi światłem
być”
d) Podejmowane akcje:
List otwarty uczestników konferencji w Przemyślu w sprawie sytuacji rodziny (luty)
Uczestnictwo w ogólnoeuropejskiej akcji zbierania podpisów „Jeden z nas” pod
apelem do Parlamentu Europejskiego o uznanie poczęcia za początek życia człowieka
oraz o zakaz eksperymentów eugenicznych
Uczestnictwo w akcji podpisowej pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie
życia, i inicjatywy Komitetu „Stop laicyzacji”
List otwarty – głos w sprawie medialnej dyskusji nt pedofilii (październik)
Aktywne uczestnictwo w internetowej i listowej akcji wsparcia abpa J. Michalika
wobec medialnych ataków na niego
Wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wyłączenie promocji
ideologii gender z kryterium rozdziału środków z UE w nowej perspektywie
finansowej 2014-20.
W programie na 2013r 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 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 (250 a w roku ubiegłym 255 poak
wykazuje przyjęcie programu) a na zakończenie roku złożenie sprawozdań z działalności POAK. Do 15
grudnia 2013 r. do Zarządu DIAK spłynęło łącznie 261 sprawozdań z działalności POAK ( 266 w roku
ubiegłym).
Z przekazanych zbiorowych sprawozdań z archiprezbiteratów wynika, że w zdecydowanej większości
poak przyjęty program diecezjalny jest realizowany. Podobnie jak w latach ubiegłych daje się jednak
zauważyć spore zróżnicowanie w aktywności poak. Występujące różnice mają nie tylko uwarunkowanie
terytorialne ale także w sąsiednich poak. W dużej mierze wynika to z postawy liderów: prezesa oraz
otwarcia na pracę AK asystenta parafialnego. Od 20 do 60 poak-ów (tych które złożyły sprawozdania) nie
uczestniczy w formach pracy ponadparafialnej (wydarzenia kongresowe, pielgrzymki) oraz w pracy
formacyjnej. Brak formacji lidera czy członków poak, szczególnie jeżeli występuje on w dłuższym okresie
czasu, z pewnością rzutuje na jakość pracy oddziału parafialnego.

Są formy pracy, których realizacja odbiega znacznie od pozostałych. Do „popularnych” niezmiennie od lat
należą uczestnictwo w pielgrzymce do Patrona (229) i do Przemyśla na uroczystość Chrystusa Króla (209).
Zdecydowana większość poak uczestniczy w dniach skupienia. Jednak są to raczej delegacje niż ogół
członków. Liczba uczestników tej formy to od 30 do 40% członków z danego rejonu. Należy zaznaczyć, że
formacja rejonowa jest jedyną, dostępną dla członków AK. Z kolei dla osób funkcyjnych organizowane są
od lat rekolekcje, z których w roku ubiegłym skorzystało (wg złożonych sprawozdań) 214 prezesów.
W 3 archiprebiteratach organizowano festyny katolickie. Ich forma jest różna, dostosowana do lokalnych
możliwości.
Ożywieniem w pracy AK była organizacja kongresu. 2 konferencje w ubiegłym roku – w Przemyślu
i Krośnie, zakończenie w Strachocinie oraz spotkania pokongresowe w dekanatach wymagały dużego
wysiłku organizacyjnego i aktywności. Należy ocenić, że organizacja kongresu była udana pod względem
organizacji jak i wypracowanych stanowisk.
Na pozytywne podkreślenie zasługuje informacja o tym, że 225 poaków wykazuje fakt posiadania nowych
członków (kandydatów). Jest to o 35 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Jedną z istotnych cech Akcji Katolickiej jest jej parafialność. To tu członkowie stowarzyszenia realizują
swoje powołanie. W wielu parafiach AK jest inspiratorem aktywności świeckich, nie tylko swoich
członków – tak winna odczytywać swoją rolę.
Tabelaryczne podsumowanie pracy AK wg archiprezbiteratów (w materiałach), sporządzone na podstawie
nadesłanych sprawozdań, obrazuje pracę POAK w wybranych obszarach aktywności.
Zakończenie
Niniejsze sprawozdanie przedkładamy Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi oraz Radzie
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Sprawozdanie pokazuje, że Stowarzyszenie jest organizacją żywą, podejmującą trud formacji,
pracy na rzecz rozwoju organizacji. Przemyska Akcja Katolicka jest organizacją otwartą na pomoc
potrzebującym, podejmującą wyzwania współczesnego świata.
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.
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:
Wierzę w Syna Bożego
Przemyśl- Przysietnica, styczeń 2014r.
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Ilość członków w oddziałach, które złożyły sprawozdania 3.136

1. Rekolekcje dla prezesów
2. Realizacja programu formacyjnego (Zeszyt formacyjny)
3. Spotkanie modlitewne dziękczynne
4. Pielgrzymka do św. Andrzeja Boboli
5. Pielgrzymka na Jasną Górę
6. Uczestnictwo POAK w organizacji festynu katolickiego
7. Organizacja Dnia Papieskiego
8. P/8K/8S Udział w II Kongresie AK – Krosno/Przemyśl/Strachocina
9. Spotkania pokongresowe w dekanatach
10. Udział w peregrynacji relikwii św. Andrzeja
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Ilość członków
wspierających - 490

11.Uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu
12. Plan Pracy (uchwalony i przekazany do DIAK)
13. Składki członkowskie za 2013 rok
14. Kandydaci
15. Sprawozdanie (uchwalone i przekazane do DIAK)
16. Liczba członków zwyczajnych/ wspierających wg stanu na dzień 30.11.2013 r.

