Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię.

( Mk 1, 15)

Wstęp
Nawrócenie to twórczy krok wewnętrzny, dobrze świadczący o pokorze
i szlachetności człowieka.
/ ks. Arcybiskup Józef Michalik/

Program pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej to refleksja nad listem
pasterskim Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim,
owoc rekolekcji dla Prezesów oraz pochylania się nad Pismem Świętym.

Zadania podstawowe

Każdy członek Parafialnego Oddziału:
- dokona rewizji własnego życia z wiary i podejmie wysiłek codziennego rachunku sumienia,
systematycznej spowiedzi świętej, codziennego czytania Pisma Świętego
- obowiązkowo raz w miesiącu będzie adorował Jezusa Eucharystycznego
- obowiązkowo dwa razy w tygodniu będzie uczestniczył we Mszy Świętej
- weźmie udział w dniach skupienia:



wiosennym – o nawróceniu



jesiennym – o sakramencie spowiedzi świętej

- podejmie dzień pokuty za grzeszników ( np. piątek)

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej;
-„Ufam, ze w bieżącym roku członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży podejmą szczery wysiłek podwojenia członków
w istniejących oddziałach parafialnych, jednocześnie wprowadzając ich, pod
przewodnictwem księdza asystenta, na drogę pogłębionej duchowości
chrześcijańskiej, która pomoże rodzić codzienne czyny z wiary”
/ Ks. Arcybiskup Józef Michalik/
- w I lub w II odsłucha referat Ks. Asystenta Józefa Niżnika na temat Akcji Katolickiej:
- 2 II z racji Roku Życia Konsekrowanego zainicjuje modlitwę za Powołanych i o liczne
i dobre powołania
- w duchu pokuty zainicjuje i pomoże w organizacji pieszej pielgrzymki do najbliższego
sanktuarium
- we współpracy z młodzieżą zadba o przydrożne krzyże w parafii
- w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego ( 14 IX ) przygotuje dla parafian rys historyczny
krzyży znajdujących się na terenie miejscowości
- zainicjuje i przygotuje nabożeństwo pokutne
- wyjdzie z inicjatywą stałych odwiedzin osób obarczonych krzyżem cierpienia, kalectwem,
samotnością, podeszłym wiekiem, zaangażuje inne grupy
- weźmie udział w pielgrzymkach do Strachociny ( 16 V ), Częstochowy ( 20 VI ), Przemyśla
( 21 XI )
- w dniach od 17 do 20 IX lub 20 IX weźmie udział w II Krajowym Kongresie Akcji
Katolickiej w Krakowie

Zarząd DIAK:
- wraz z Prezesami będzie uczestniczył w rekolekcjach pod hasłem „ Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”
- zorganizuje „Wakacje z Bogiem” dla młodzieży, która zostanie przygotowana do zakładania
nowych oddziałów i kół KSM – u
- będzie koordynował udział członków POAK w Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej
- dwa razy w roku zorganizuje spotkanie formacyjne dla samorządowców z Akcji Katolickiej
- jak co roku zorganizuje Konkurs z okazji Dnia Papieskiego
- w jesieni zorganizuje i zapewni obsługę wyborów kandydatów na prezesów Parafialnych
Oddziałów

Zadania obowiązkowe POAK:
- włączanie się w organizację Dnie Papieskiego ( w każdym z wymiarów)
- organizacja cyklicznych imprez patriotycznych i kulturalno – rozrywkowych
- opracowanie Programu Pracy i przesłanie do odpowiedzialnego za dekanat
- sporządzenie sprawozdania z działalności Parafialnego Oddziału i przekazanie do
odpowiedzialnego za dekanat
- zorganizowanie raz w roku ( X ) zbiórki środków finansowych dla wsparcia działalności
mediów katolickich: Radia Fara i Radia Maryja

Stale punkty comiesięcznych spotkań:
- rozpoczęcie modlitwą „Ojcze Nasz”
- kwadrans ewangeliczny
- kwadrans czytelniczy

- studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2015 r. ( zeszyt nr 31)
„ Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
- zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli

Zakończenie
„Przebaczenie, jakie daje nam Bóg, to rany Jego Syna podwyższonego na
krzyżu. Niech On nas pociągnie ku sobie, a my dajmy się uleczyć.”
/ Papież Franciszek/

Zasadniczym celem tegorocznego programu jest podjecie działań zmierzających
do przyjęcia i ożywienia wezwania do nawrócenia oraz uwierzenia w Ewangelię.
Bóg działa przez swoją łaskę na tyle, na ile każdy z nas potrafi się na nią otworzyć,
na ile potrafi pójść za Jezusem tak, aby Jego Ewangelia była przewodnikiem życia. Niech
powyższy Program Pracy na rok 2015, który przekazujemy dziś do realizacji Parafialnym
Oddziałom pozwoli nam być posłusznym Bogu do końca poprzez głębsze spojrzenie
na Niego i wybór własnej świętości. Szczęść Boże!
Ucieczko grzesznych – módl się za nami!
Obrońco wiary, Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami!

Asystent Kościelny

Ks. Józef Niżnik

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Danuta Figiela

Kalendarium na rok 2015

Styczeń – Rekolekcje dla funkcyjnych ( 3 tury )
24 styczeń – Rada DIAK – Przeworsk
25 styczeń – Dzień skupienia dla samorządowców z AK – Strachocina
Luty – Marzec – Wiosenne Dni Skupienia
25 marzec – Dzień Świętości Życia ( w parafiach)
16 maj – Pielgrzymka do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
20 czerwiec – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
Lipiec – „ Wakacje z Bogiem” – formacja młodzieży do zakładania KSM – u
17 – 20 września – II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków
Czerwiec - Wrzesień – Konkurs Literacki z okazji Dnia Papieskiego
Październik – Jesienne Dni Skupienia, wybory kandydatów na Prezesów w POAK
11 październik – Finał konkursu – Dzień Papieski
Listopad – Dzień skupienia dla samorządowców
21 listopad – Pielgrzymka do Przemyśla, nominacja nowych Prezesów
22 listopad – Święto Chrystusa Króla

