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PROGRAM PRACY 

 

AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

NA ROK 2021 

 

,,Zgromadzeni na świętej wieczerzy” 

 

 

,,Stół Pański jest ciągle zastawiony, a słudzy Pańscy zapraszają ustawicznie  
na biesiadę ... Jezus chce być pokarmem.” 

(św. J. S. Pelczar) 

 

Wstęp 

,,Przeżywając tajemnicę Eucharystii, uczestnicząc w nich podczas niedzielnych Mszy 
świętych, zechciejmy przedłużać ją na całe nasze życie.” 

(Ks. Abp Adam Szal) 

 

W obecnym roku pracy trudno planować działania, ponieważ pandemia wprowa-
dza wiele ograniczeń związanych z jakąkolwiek działalnością na szczeblu para-
fialnym, czy ponadparafialnym. Dlatego zadania do pracy pozostają otwarte, aby 
każdy - na miarę możliwości i sytuacji - mógł je zrealizować. 

Zadania dla wszystkich członków: 

- uczestniczyć co miesiąc w pierwszy czwartek, piątek lub sobotę we Mszy  

świętej 

- przyprowadzić jedną osobę na łono Kościoła  

- z racji Roku Pelczarowskiego zapoznać się ze spuścizną św. Józefa Seba-

stiana Pelczara 

- dawać świadectwo życia z wiary na co dzień  

- włączyć się w obchody 25-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 

- rozpowszechniać kult św. Andrzeja Boboli - naszego wielkiego Patrona 

- być wrażliwym na potrzeby innych - zwłaszcza chorych i samotnych. 



 

 

 

 

Zakończenie 

 

Musisz mieć w życiu płomień wiary. On ci pomoże w twoich trudnościach. 

 

Niech praca na drodze do własnej świętości i zbawienia siebie i innych przyniesie 
doświadczenie tego, że Jezus przechodzi obok nas - dojrzewających Jego łaską 
kłosów Kościoła. Niech pomocą nam będzie Eucharystia, która daje siłę do szuka-
nia oblicza Boga, który jest miłością. 

 

Święty Janie Pawle - módl się za nami! 

Święty Andrzeju Bobolo - bądź nam pomocą! 

 

 

 

 

Asystent Kościelny       Prezes Zarządu DIAK 

  Ks. Józef Niżnik                         Danuta Figiela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona 

 

Święty Andrzeju Bobolo! 

Dziękujemy Wszechmocnemu za to, 

że dał nam wszystkim Ciebie 

jako wielkiego Patrona Polski. 

Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę 

odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli. 

Dlatego z ufnością powierzamy Tobie 

wszystkie trudne sprawy 

polityczne, społeczne, ekonomiczne. 

Ty sam przypominasz nam, 

że przemiana dzięki modlitwie 

ma początek w sercu modlącego się, 

w moim osobistym życiu. 

Dlatego proszę z całego serca, 

byś zechciał być moim Patronem. 

Oby Twoja pomoc umocniła 

zarówno mnie, jak i moich bliskich 

w odnowie życia zgodnie z Ewangelią, 

byśmy radowali się Dobrą Nowiną 

Jezusa, Twojego i naszego Pana, 

który z Ojcem i Duchem Świętym 

umiłował nas na wieki wieków. 

Amen. 


