PROGRAM PRACY
AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
NA ROK 2018

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”
(J 14,26 )

Wstęp
,,Nowy program duszpasterski, kontynuując refleksję nad sakramentami inicjacji
chrześcijańskiej, skłania nas do pogłębienia prawdy o Duchu Świętym
i bogactwie Jego darów.”
(Ksiądz Arcybiskup Adam Szal)

Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej to owoc modlitwy
i pracy naszych członków, wytycznych Kościoła na bieżący rok duszpasterski,
a przede wszystkim odpowiedź ludzi świeckich na powołanie do bycia
świętymi.

A Zadania podstawowe
1. Dla każdego członka Akcji Katolickiej:
- pogłębiać przyjaźń z Jezusem poprzez adorację Najświętszego Sakramentu
- czytać systematycznie Biblię
- trwać w stanie łaski uświęcającej, poprzez częstą spowiedź i przyjmowanie
Komuni Świętej
- zapoznać się z treścią książki Księdza Asystenta ,,Rekolekcje dla Akcji
Katolickiej i o Akcji Katolickiej”
- modlić się systematycznie o powołania do naszego stowarzyszenia
i o wzrost duchowy naszych członków
- wziąć udział w wiosennym i jesiennym dniu skupienia
- uczestniczyć w pielgrzymkach do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla
- zatroszczyć się w rodzinie o przygotowujących się do bierzmowania
(modlitwa, msza święta w ich intencji )
- włączyć się w Adopcję Modlitewną Bierzmowanego
- modlić się systematycznie za Ojczyznę
- włączyć się w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- wspierać modlitwą konkretnego misjonarza z naszej archidiecezji
- wesprzeć akcję Bronię Życia - Wspieram Życie na miarę możliwości
2. Dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:
- omówić encyklikę Świętego Jana Pawła II ,,Dominum et vivificantem”
- przeprowadzić na pięciu comiesięcznych spotkaniach dyskusję z udziałem
wszystkich członków parafialnego oddziału na tematy zawarte w książce
Księdza Asystenta
- omówić 7 darów Ducha Świętego
- zainicjować nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego
- zorganizować spotkanie ze wspólnotą Odnowa w Duchu Świętym
- podjąć współpracę z sąsiednimi POAK / zaprosić i uczestniczyć na zasadzie
wymiany w comiesięcznych spotkaniach/
- zorganizować na poszczególnych szczeblach (parafia, dekanat,
archiprezbiterat, diecezja ) eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni
Patriotycznej - laureaci diecezjalni wezmą udział w finale na Zamku
Królewskim w Warszawie
- rozprowadzić flagi narodowe w parafiach przed 3 Maja i 11 Listopada
- promować Rodzinę Ulmów
- kontynuować coroczną zbiórkę na RADIO MARYJA i RADIO FARA

B Zadania obowiązkowe
1. Dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:
- opracować Program Pracy i przekazać go do 15 lutego do
odpowiedzialnego za dekanat
- sporządzić Sprawozdanie z działalności i przekazać je do 31 października
do odpowiedzialnego za dekanat
- włączyć się w organizację Dnia Papieskiego
- włączyć się w organizację wydarzeń ponad parafialnych o charakterze
patriotycznym, charytatywnym, akcyjnym, kulturalno - rozrywkowym
2. Dla Zarządu DIAK:
- uczestniczyć w rekolekcjach
- koordynować udział w rekolekcjach w Przemyślu, Dubiecku i Krakowie
- doposażyć kościół w Ekwadorze
- zorganizować ,,Wakacje z Bogiem’
- wydać kolejny numer Biuletynu
- zorganizować Konkurs Pieśni Patriotycznych
- kontynuować spotkania okolicznościowo - formacyjne dla samorządowców
z Akcji Katolickiej
- przeprowadzić spotkanie z klerykami Seminarium Duchownego
w Przemyślu nt : stanu i działalności AK i KSM- u w naszej archidiecezji
(w roku 2017 nie odbyło się z przyczyn niezależnych od nas )

C Stałe punkty comiesięcznych spotkań POAK
- modlitwa do Ducha Świętego
- zapalenie świecy
- kwadrans ewangeliczny (tylko w obecności Kapłana )
- studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2018 rok,
przeprowadzenie dyskusji nt treści książki Księdza Asystenta
/po uprzednim przeczytaniu jej przez każdego członka/ - 5 spotkań
- dzielenie się wiarą
- kwadrans czytelniczy
- modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo Kapłana

Zakończenie
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
(Sekwencja)

Niech Program Pracy na 2018 , który dziś przekazujemy Parafialnym
Oddziałom, a przede wszystkim jego realizacja, umocnią w nas wiarę, że
Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, powołuje nas do pełnienia
służby i uzdalnia nas w rozpoznawaniu swojego powołania, byśmy mogli żyć
miłością na co dzień.
Przyjdź Duchu Święty, abyśmy byli Tobą napełnieni!
Święty Józefie - módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo - módl się za nami!
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