
AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego  publicz-

nym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez bi-

skupa. 

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz 

organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich.  

Działalność Akcji Katolickiej skupia się na: 

1. Pogłębianiu indywidualnej  i wspólnotowej formacji chrześcijań-

skiej członków 

2. Podejmowaniu dzieł apostolskich w parafii i w diecezji 

Formacja wspólnotowa w Akcji Katolickiej odbywa się poprzez: 

o Rekolekcje funkcyjnych (prezesów oddziałów parafialnych oraz 

zarządu diecezjalnego i odpowiedzialnych za pracę w rejonach) 

– styczeń każdego roku 

o Dni skupienia (tematyczne) w okresach - wiosna - jesień  - dla 

wszystkich członków AK 

o Pielgrzymkę do Patrona AK św. Andrzeja Boboli  

o Uroczystość Chrystusa Króla  

 

REKOLEKCJE DLA PREZESÓW POAK 

Odbywają się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Strachocinie w cyklach: 

sobota – niedziela. Tematem przewodnim  rekolekcji jest hasło prze-

wodnie Roku Duszpasterskiego w Kościele Przemyskim 

 

DNI SKUPIENIA CZŁONKÓW AK W REJONACH 

Są to kilkugodzinne spotkania modlitewno-formacyjne dla wszystkich 

członków AK z rejonu. Mają one ustalony ramowy przebieg z konfe-

rencję, zgodną z programem duszpasterskim danego roku  

 



DIECEZJALNA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ 

To coroczne spotkanie członków AK u swojego patrona św. Andrzeja 

Boboli w  Strachocinie - miejscu jego urodzenia. Uczestniczymy 

w procesji z relikwiami Świętego na wzgórze Bobolówka, słuchamy 

konferencji a następnie  uczestniczymy u boku swojego Pasterza  

w Eucharystii.  

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - ŚWIĘTO 

PATRONALNE AKCJI KATOLICKIEJ 

Spotkanie to odbywa się wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Mło-

dzieży w Archikatedrze Przemyskiej w sobotę.  

Nazajutrz uczestniczymy  w uroczystościach w  parafiach. 

 

FORMACJA INDYWIDUALNA W AKCJI KATOLICKIEJ ODBYWA SIĘ 

POPRZEZ: 

o Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach oddziału parafial-

nego 

o Stałą, comiesięczną spowiedź 

o Podejmowanie indywidualnej modlitwy 

o Poznawanie nauczania Kościoła i jego pasterzy 

o Czytanie prasy katolickiej 

o Świadczenie o Bogu w swoim otoczeniu (dom, praca, parafia) 

 

Akcja Katolicka to stowarzyszenie, które działa dla organizacji oraz na 

zewnątrz wspólnoty. 

o Jako stowarzyszenie w diecezji przyjmuje sprawozdania 

z działalności i ustala program pracy na dany rok 

o Organizuje  spotkania integracyjne świąteczne i okolicznościowe 



o Na szczeblu diecezjalnym prowadzi stronę internetową oraz za-

pewnia przepływ informacji pomiędzy strukturami organizacyj-

nymi 

o Organizuje festyny katolickie 

o Prowadzi wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

o Organizuje konkurs  literacki dla gimnazjalistów 

 

DOROCZNE SPOTKANIE RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU 

Jest to zebranie ogólne prezesów i delegatów dla podsumowania roku 

pracy i przyjęcia programu na rok kolejny.  

Jest to równocześnie spotkanie opłatkowe z Ks. Arcybiskupem Metro-

politą Przemyskim. 

 

SPOTKANIA OPŁATKOWE  

Odbywają się w różnych miejscowościach diecezji.  

Są okazją do wspólnego kolędowania oraz wspólnoty przy stołach 

świątecznych. 

 

www.ak.przemyska.pl 

Strona internetowa jest podstawową formą informacji o naszej pracy, 

a także sposobem na przekazywanie zaproszeń i komunikatów. 

Prowadzimy także audycję cotygodniową w diecezjalnym Radio FARA. 

 

FESTYNY KATOLICKIE 

To plenerowe imprezy, połączone z koncertami, zabawą a także mo-

dlitwą.  

http://www.ak.przemyska.pl/


Festyny bezalkoholowe są  organizowane w różnych miejscach diece-

zji. 

 

WAKACJE Z BOGIEM  

Jest to wypoczynek organizowany  dla dzieci i młodzieży z  rodzin 

wielodzietnych, potrzebujących, połączony  z elementami formacji. 

 

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI DNIA PAPIESKIEGO 

Organizowany dla uczniów gimnazjów, z tematem przewodnim Dnia 

Papieskiego. Corocznie bierze   w nim udział kilkuset uczniów.  

Konkurs kończy się koncertem finałowym w przeddzień Dnia Papie-

skiego. 

 

Podstawowym terenem  pracy Akcji Katolickiej jest parafia: 

o To tu członkowie stowarzyszenia na co dzień uczestniczą w życiu 

Kościoła lokalnego.  

o W parafiach przejawia się różnorodność form aktywności POAK , 

dostosowana do jej specyfiki.  

o Akcja Katolicka jest widoczna w organizacji uroczystości 

parafialnych, organizuje, prowadzi czy uczestniczy 

w nabożeństwach; organizuje pielgrzymki, festyny, dożynki pa-

rafialne.  

o Bierze czynny udział w pracach gospodarczych w parafii. 

     W parafii AK aktywnie wykonuje swoje powołanie, realizując 

wspólnie z hierarchią misję apostolską w Kościele. 

 

 

 



Chcesz umocnić się w wierze 

Chcesz aktywnie uczestniczyć 

w życiu Kościoła 

– przyjdź do nas !! 

ZAPRASZAMY !!! 

www.ak.przemyska.pl 

info@ak.przemyska.pl 

 

 

http://www.ak.przemyska.pl/

