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Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej za rok 2020
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,,Eucharystia daje życie”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wypełniając statutowy obowiązek Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej składa niniejsze sprawozdanie przedstawiające podsumowanie aktywności Parafialnych Oddziałów w 2020 roku oraz pracę DIAK.
Dokument powstał na podstawie rocznych sprawozdań POAK i dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego.
Program pracy na rok 2020 został przyjęty do realizacji podczas posiedzenia Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 18 stycznia 2020 roku w Warze.

A.

Stan organizacyjny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Wg stanu na 31 październik 2020 roku Akcja Katolicka została powołana
w 303 parafiach Archidiecezji Przemyskiej, natomiast istnieje w 258 parafiach. Na podstawie informacji złożonych z 252 Parafialnych Oddziałów do
Stowarzyszenia należy 2839 członków zwyczajnych (w 2019 - 2961), 547
wspierających (2019 - 593), co daje ogólną liczbę 3386 (2019 - 3554).
W 2020 roku pozyskano 170 kandydatów (2019 - 217).

B.

Zadania wykonane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

1. Posiedzenie Rady DIAK:

- 18 styczeń, Wara - spotkanie sprawozdawczo - programowe, Msza święta
i opłatek z udziałem Księdza Arcybiskupa Adama Szala
2. Uczestnictwo w pracach KIAK:
- 8 luty 2020 r. - Rada KIAK - Warszawa
3. Posiedzenia Zarządu DIAK:
- 26 lipiec 2020 r. - Strachocina
3

4. Reprezentacja Akcji Katolickiej na zewnątrz:

- 15 luty - udział prezesa w pracach Rady Społecznej Archidiecezji Przemyskiej
- 19 wrzesień - udział prezesa i delegata w obchodach 25-lecia Akcji Katolickiej

C.

Zadania wykonane przez POAK:
Rok 2020 to czas pandemii COVID-19.W związku z licznymi obostrzeniami
niemożliwa była realizacja zaplanowanych zamierzeń. Jednak dzięki Bożej
pomocy mogliśmy bardziej niż zwykle pracować wg zasady: widzieć, oceniać,
działać.
Oto działania podjęte przez Parafialne Oddziały na podstawie złożonych
sprawozdań:

FORMACJA
- rozważanie Pisma Świętego, katechez i wspólna modlitwa wraz z Ks.
Asytentem;
- udział w spotkaniu Prezesów POAK i Rady DIAK w Warze;
- podjęcie comiesięcznej nowenny do św. Andrzeja Boboli;
- czynny udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Triduum Paschalnego, w liturgii Mszy świętej poprzez posługę liturgiczną dorosłych przez
cały rok
- przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało;
- czynny udział w Diecezjalnej Sztafecie Różańcowej, w dniach od 4 do 16
lipca codziennie jedna Róża Różańcowa prowadziła modlitwę różańcową w kościele parafialnym przed wieczorną Mszą świętą w intencji Archidiecezji, biskupów, kapłanów oraz uczestników pieszej pielgrzymki
na Jasną Górę;
- prowadzenie Drogi Krzyżowej;
- uczestnictwo we Mszy św. z okazji setnych urodzin św. Jana Pawła II;
- Adoracja Najświętszego Sakramentu;
- Ofiarowanie komunii świętej w intencji Ojczyzny;
- Formacja biblijna – czytanie głośne Pisma Świętego: Księga Rodzaju;
- odmawianie różańca o ustanie pandemii;
- włączenie się w akcję zainicjowaną przez Papieża Franciszka "Ojcze
nasz" z chrześcijanami całego świata 25 marzec 2020 o godz.12;
- umieszczenie w oknach naszych domów obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zapalenie świecy i zjednoczenie na modlitwie różańcowej
z ks. abpem Adamem Szalem;
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-

założenie margaretek, których członkowie modlą się za kapłanów;
podejmowanie postu o chlebie i wodzie za biskupów i kapłanów;
od 9 do 17 maja – Nowenna w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły;
duchowy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę
podjęcie modlitwy nowennowej do św. A. Boboli przed wyborami prezydenckimi;
modlitwa za kapłanów,
zaangażowanie w przygotowanie comiesięcznych nabożeństw ku czci
świętej Rity;
stała modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

INNE
- udział prezesów lub delegatów w I Kongresie Biblijnym w PRZEMYŚLU
-09.11.2019;
- udział w Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata - 23.11.2019;
- udział w "Męskim Różańcu" ulicami Przemyśla;
- włączenie się w akcję "Adoptuj nieprzyjaciela Kościoła": codzienna
modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego od 15 sierpnia do 24 grudnia;
- modlitwy za Ojczyznę w stulecie "Cudu nad Wisłą";
- modlitwy za zmarłych członków i asystentów AK;
- w dniach 11 - 18 października duchowe uczestnictwo w modlitwach za
Ojczyznę transmitowanych ze Strachociny;
- w łączności z ks. abpem Adamem Szalem udział w modlitwie różańcowej o pokój, obronę życia i ustanie pandemii;
- udział w akcji" Różaniec do granic nieba" w dniach 1 - 8 listopada;
- udział we Mszy św. i modlitwach za Ojczyznę - 11.11.2020;
- podjęcie Nowenny przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata;
- uczestnictwo w poświęceniu kościoła letniego w Strachocinie;
- modlitwa za uzależnionych;
- Różaniec Fatimski, publiczny w intencji dzieci poczętych;
- współpraca z grupami w parafii;
- udział w Sztafecie Różańcowej;
- udział w poście rotacyjnym w intencji powołań kapłańskich i osób konsekrowanych;
- Organizacja spotkania opłatkowego AK dekanatu Pruchnik w Rokietnicy;
- Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w I czwartki i
I piątki miesiąca oraz co najmniej raz w tygodniu indywidualnie w ciszy,
w intencji kapłanów, powołań kapłańskich oraz o powołania do pracy
w Akcji Katolickiej;
- praktyka I sobót miesiąca;

5

-

-

-

-

w dniu 15 sierpnia 2020 roku udekorowanie okien plakatem św. Andrzeja Boboli, wywieszenie flag i przyjęcie Komunii świętej w intencji
Ojczyzny;
odmawianie Nowenny przed liturgicznym wspomnieniem św. Jana Pawła II;.
kontynuacja Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych;
modlitwa za Ojczyznę, o ustanie pandemii, za rządzących naszym krajem i o pokój na świecie (w kościele lub indywidualnie) oraz Duchowa
Adopcja Dziecka Poczętego;
udzielenie pomocy Księdzu Proboszczowi w przygotowaniu parafii do
wizytacji Księdza Biskupa; przygotowanie sprawozdania z działalności
POAK za okres 5 lat z grupami duszpasterskimi działającymi w parafii;
wystrój kościoła na Wielkanoc, Odpust i Boże Narodzenie wraz młodzieżą z RAM i KSM;
Wielki Czwartek - Dzień Kapłański - modlitwa, podziękowanie, życzenia
- POAK i młodzież;
przygotowanie wieńca dożynkowego przez POAK i KGW, udział delegacji w Dożynkach Parafialnych oraz Archidiecezjalnych w Żurawicy;
współpraca z mediami katolickimi min. z dwumiesięcznikiem krakowskim „Głos Ojca Pio” i publikacja na jego łamach listu do redakcji;
organizacja XX Dnia Papieskiego w parafii – przygotowanie stosownej
dekoracji;
organizacja X Gminnego Konkursu o św. Janie Pawle II pod hasłem „TOTUS TUUS” (96 uczestników) – wystawa on-line;
pomoc w organizacji regionalnego spotkania Róż Różańcowych (Wielkie Oczy);
organizacja obchodów 80 rocznicy wywozu parafian na Sybir (Wietlin).
odnalezienie na cmentarzu w Przeworsku grobów uczestników wojny
bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej i złożenie im hołdu pamięci;
pielgrzymka do św. Jana z Dukli;
przygotowanie i poświęcenie kapliczki Matki Bożej w 100-lecie Cudu
nad Wisłą;
adopcja dziecka w Zambii - pomoc finansowa.

POMOC CHARYTATYWNA
-

organizacja akcji „Świątecznej Paczki” dla potrzebujących;
organizacja spotkań wigilijnych, spotkań opłatkowych w parafiach
zbiórka pieniężna dla rodziny z Zagórza (pogorzelców);
wsparcie finansowe remontu domu rekolekcyjnego w Strachocinie;
zbiórka pieniędzy na budowę pomnika św. Jana Pawła II w Strachocinie;
pomoc osobom starszym i potrzebującym (szycie maseczek i rozdawanie wspieranie powodzian i ludzi dotkniętych różnymi chorobami);
zbiórka na media religijne: Radio Fara i Radio Maryja;
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D.

pomoc Kościołowi na Wschodzie;
pomoc przy budowie kościoła letniego na “Bobolówce”;
zorganizowanie pomocy charytatywnej dla osób potrzebujących, chorych dotkniętych pandemią;
zbiórka pieniężna – „Dzieło Papieskie”;
ofiarowanie ornatu do kościoła jako dar dziękczynny z okazji 25-lecia
AK;
udzielanie wsparcia finansowego dla osób potrzebujących;
zbiórka żywności w sklepach i rozdanie w paczkach ubogim;
przeprowadzenie zbiórki makulatury na studnie w Afryce;
pomoc finansowa dla Domu Samotnej Matki w Przemyślu;

Podsumowanie sprawozdań POAK
Bóg daje się odnaleźć tym, którzy Go szukają.
Kiedy pisaliśmy program pracy na 2020 rok nikt z nas nie przypuszczał, że
będzie to czas zupełnie inny niż dotąd.
Właściwie wszystko się zmieniło, oprócz TEGO, KTÓRY JEST.
Był to dla nas błogosławiony czas ciszy przed Panem we własnych sercach,
bliskości drugiego człowieka, ale przede wszystkim tęsknoty za pełnymi wiernych świątyniami, które we wspólnocie wspólnot budują tą szczególną więź
potrzeby bliskości Boga .
Czas dany nam przez Pana wypełniliśmy najlepiej ,jak potrafiliśmy. Ufam, że
był to czas wzrostu w wierze, umocnienia nadziei i pogłębienia miłości.
Wszystkim, którzy podjęli trud owocnej pracy dla Kościoła składam serdeczne
Bóg zapłać.
Niech czas, który przeżyliśmy pozwoli nam głębiej zrozumieć, że nawrócenie
bierze się z MIŁOŚCI, a nie ze strachu.
Panie, pozwól nam coraz bardziej Cię kochać!

Zakończenie
,,Dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe”
(Mk,9,23)
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Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK za 2020 r.
Archidiecezja Przemyska
Realizacja zadań
Archiprezbiterat

Ilość dekanatów

Ilość POAK w
dekanacie

Ilość złożonych
sprawozdań

Członkowie
zwyczajni

Członkowie
wspierający

Kandydaci do
POAK

Czy POAK podjął nowennę miesięcy?
Gdzie była odmawiana?
Kościół

Dom

RAZEM
(kościół+dom)

bieszczadzki

4

11

11

106

29

10

5

6

11

jarosławski

7

49

49

549

126

34

25

24

49

krośnieński

6

43

43

401

52

32

29

13

42

łańcucki I

5

41

40

498

78

20

19

20

39

łańcucki II

4

31

29

386

107

21

20

9

29

przemyski

8

39

38

422

75

22

15

22

37

sanocki

6

44

42

477

80

31

20

22

42

RAZEM

40

258

252

2839

547

170

133

116

249

UWAGA
Archiprezbiterat Łańcut I - jeden POAK nie odmawiał nowenny
Archiprezbiterat Przemyski - jeden POAK nie odmawiał nowenny
Archiprezbiterat Krośnieński - jeden POAK nie odmawiał nowenny
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