Z listu Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika –
Program duszpasterski

…Powołanie nasze jest wezwaniem pochodzącym od Pana Boga.
„On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem…” (2 Tm 1,9).
Każdy człowiek, a szczególnie każdy chrześcijanin otrzymuje to Boże
wezwanie, aby godnie odtworzył w sobie „obraz Boży” (Rdz 1,27). Dzięki
Chrystusowi, poprzez chrzest, otrzymaliśmy szansę stania się nowym
człowiekiem, który „w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Kol 4,24)
realizuje w sobie Boże podobieństwo.
Święta Liturgia przypomina na, że Bóg ciągle liczy na człowieka, ufa
mu i

dlatego powołuje nas do współpracy, powierzając różne

zadania „abyśmy się stawali coraz doskonalszymi” (1 Tes 3),
przygotowując się do ostatecznego rozliczenia, kiedy staniemy „przed
Bogiem i Synem Człowieczym” (Łk 21,36) – jak to słyszeliśmy przed
chwilą.
Warto pamiętać, że przez wiarę i chrzest wszyscy zostaliśmy powołani do
przynależności do ludu Bożego – tworzymy Kościół. Mamy szczególną
relację z Jezusem naszym Zbawicielem, ale otrzymujemy też szczególne
zadania do spełnienia.
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reagowania na wydarzenia i na stojących obok nas ludzi. Pan Jezus woła,
ale czy ludzie słyszą i cenią to wezwani?

PROGRAM PRACY
Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2007r.
Niech Bóg da wam światłe oczy serca, byście widzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. (Ef 1, 18).

Wstęp
Służba Ewangelii nadziei przez miłość, która ewangelizuje, jest obowiązkiem, za którego
realizację wszyscy są odpowiedzialni. Niezależnie bowiem od rodzaju charyzmatu
i posługi poszczególnych osób, miłość jest główną drogą wskazaną wszystkim i wszyscy
mogą nią iść. Cała wspólnota kościelna jest powołana, aby podążać tą drogą śladami
swojego Mistrza (Ecclesia in Europa, Watykan 2003, n. 33).

ZADANIA PODSTAWOWE
Program dla Akcji Katolickiej jest owocem refleksji nad listem pasterskim
Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika – zadania dla wszystkich
•
•
•
•
•
•
•

Modlimy się za kapłanów z parafii, osoby konsekrowane /konkretny czyn
modlitewny/,
Uaktywniamy w parafii Dzieło Pomocy Powołaniom im. bł. Jana Balickiego, a jeśli
nie ma przyczyniamy się do jego powstania, aby przez modlitwę umacniać tych,
którzy są na drodze powołania, oraz wypraszać nowe powołania,
Przekażemy część pieniędzy zdobytych na organizowanych festynach zakonom
kontemplacyjnym,
Włączymy w tym roku duszpasterskim w nasze formacyjne spotkania siostry
zakonne, by zapoznać się z ich duchowością i charyzmatem,
Postaramy się by w rodzinach członków Akcji Katolickiej była modlitwa rodzinna ,
Zarząd DIAK będzie przybliżał w kolejnych numerach Biuletynu DIAK sylwetki
świętych naszej diecezji, a każdy z członków Akcji Katolickiej zapozna się z nimi,
Członkowie Akcji Katolickiej w tym roku z racji 350 rocznicy śmierci Andrzeja
Boboli – podejmą troskę o promowanie kultu Świętego wśród rodzin i znajomych,
w parafiach.

Zadania dla DIAK Archidiecezji Przemyskiej
Zadania Zarządu DIAK
•

w uzgodnieniu z Księdzem Asystentem zaplanuje i przedstawi do realizacji cykl
rekolekcji i spotkań formacyjnych zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem dla:

o Zarządu

DIAK,

osób

odpowiedzialnych

za

organizację

pracy

AK

w archiprezbiteratach i dekanatach, członków Komisji Rewizyjnej, Prezesów
POAK oraz wszystkich członków AK (dni skupienia w archiprezbiteratach
i dekanatach)
o członków AK – samorządowców i osób zaangażowanych życie społeczno –
polityczne z województwa podkarpackiego (zapoczątkowanych w 2006 roku)
o kandydatów i członków w nowopowstających POAK oraz nowych członków
w już istniejących oddziałach
•

będzie koordynował pielgrzymkę do Janowa Poleskiego – miejsca męczeńskiej
śmierci św. Andrzeja Boboli – patrona Polski i Akcji Katolickiej Archidiecezji
Przemyskiej.

Zadania odpowiedzialnych za archiprezbiteraty
•

W zakresie organizacji: zatroszczą się o terminowy i skuteczny przepływ
informacji i materiałów formacyjnych do odpowiedzialnych za dekanaty; ustalą
miejsca i terminy spotkań okolicznościowych (tj. opłatek, jajko); zorganizują na
szczeblu archiprezbiteratu przynajmniej jeden autokar pielgrzymów, którym
udadzą się na Białoruś

•

W zakresie formacji: będą koordynować organizację „pielgrzymek gwiaździstych”
(idea pielgrzymek oraz szczegóły organizacyjne zostaną omówione w trakcie
roku);

zorganizują

wiosenny
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Zadania odpowiedzialnych za dekanaty
•

przygotują co najmniej jedną nową parafię do wejścia w struktury AK /tam, gdzie
jest to możliwe/

•

zorganizują na szczeblu dekanatu spotkanie ze znanymi ludźmi, którzy właściwie
odczytali powołanie, jako formę pogłębiania świadomości swojego powołania
i przykładu życia według Bożych Przykazań.

Zadania dla POAK Archidiecezji Przemyskiej
Realizując

Program
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i kontynuując stałą formację duchową członkowie POAK podejmą – w imię miłości Boga
i bliźniego – następujące inicjatywy:
•

systematyczne studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych AK w
Polsce i w Archidiecezji na rok 2007

•

włączenie się w ogólnopolską inicjatywę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” –
Dzień Papieski zgodnie z zaleceniami Księży Asystentów Zarządu DIAK

•

uwzględnienie w modlitwie wiernych wezwań o tematyce powołaniowej, m. in. za
powołanie do życia w Rodzinie (także w intencji Rodzin rozdzielonych na skutek
wyjazdu ich członków poza granice kraju)

•

tematykę powołaniową na spotkaniach AK – dzielenie się wiarą

•

aktywne włączenie się w „pielgrzymki gwiaździste” – zapoznanie się z postaciami
Świętych Patronów, zachęta wszystkich członków POAK do wzięcia w nich
udziału.

•

nadanie uroczystego charakteru przyjęciu nowych członków do Parafialnych
Oddziałów AK

•

współpraca z KSM-em – zaproszenie na spotkania AK przedstawicieli tej
organizacji na szczeblu parafii, wspólne opracowanie programu pracy,
zachęcenie młodzieży do udziału w uroczystościach składania ślubów zakonnych,
święceń diakonatu – zapewnienie transportu

•

promowanie rekolekcji zamkniętych w ośrodkach formacyjnych – wzajemna
informacji nt. terminów rekolekcji

•

organizacja festynów, przeglądów piosenek religijnych, z przeznaczeniem
pozyskanych środków na potrzeby zakonów kontemplacyjnych

•

ubogacenie twórczością artystyczną obchodów świąt i uroczystości kościelnych
(twórcy ludowi, chóry, schole parafialne, grupy teatralne itp.)

•

ustawiczną troskę o ubogich i potrzebujących na terenie parafii

•

organizację pielgrzymek:
o do Strachociny – 12 maja 2007
o do Częstochowy – 16 czerwca 2007
o do Janowa Poleskiego 18-20 maja 2007

•

opracowanie Kalendarza Pracy i przesłanie go do DIAK-u w terminie do
15.02.2007 roku

•

sporządzenie sprawozdania z działalności POAK w terminie do 10.12.2007
i przesłanie go na adres odpowiedzialnych za archiprezbiterat.

Zadania dla każdego członka POAK
•

udział w comiesięcznych spotkaniach, rekolekcjach, dniach skupienia jako
koniecznej formacji każdego członka

•

pełny udział we Mszy św. niedzielnej – właściwe świętowanie Dnia Papieskiego

•

systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty – prawdziwej odnowy życia

•

prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu

•

praktyka Liturgii Godzin

•

wspieranie polityków i stawianie im wymagań w świetle katolickiej nauki
społecznej, aby uczciwie służyli Bogu i Ojczyźnie

ZALECENIA PROGRAMOWE
•

systematyczna modlitwa za kapłanów – asystentów AK

•

dzielenie się wiarą

•

stałe punkty comiesięcznych spotkań:
o kwadrans ewangeliczny
o kwadrans czytelniczy
o studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych

Zakończenie
Człowiek współpracując z Bogiem w rozwijaniu swoich talentów i zdolności realizuje swe
życiowe
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i żyjąc według Jego przykazań kroczy drogą świętości, umacnia swoje powołanie do
stałej komunii z Bogiem i oczekuje spełnienia się nadziei życia wiecznego z Nim.
W duchu wezwania sługi Bożego Jana Pawła II winniśmy nieustannie „wypływać na
głębię” chrześcijaństwa poprzez codzienne życie w obecności Bożej oraz według zasad
Ewangelii.
Powyższy Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na rok 2007
przekazujemy Parafialnym Oddziałom ufając, że jego realizacja pogłębi świadomość
naszego powołania, a św. Andrzej Bobola – w roku 350. rocznicy męczeńskiej śmierci –
wyprosi nam obfite błogosławieństwo i opiekę.

Jestem głęboko przekonany, że każdy z nas może i powinien
usłyszeć to Jezusowe „powołanie”. On dziś zaprasza, abyś stał się
w pełniejszy sposób chrześcijaninem, abyś mocniej uwierzył i żył według
wiary, która porządkuje życie i prowadzi o zbawienia.
Powołanie
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to
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odpowiedzialność za głoszenie ewangelii i żyli nią na co dzień:
w domu,

warsztacie pracy, w uchwalaniu uczciwych praw – czyli

w polityce – i potem w solidnym, odpowiedzialnym ich realizowaniu.
Zasadniczą sprawą jest czy my naprawdę chcemy przypatrzeć się
wierze naszej i powołaniu naszemu (por. 1 Kor 1,23n). Wtedy wszyscy
odkryjemy, że otrzymaliśmy dar życia i wezwanie do spełnienia jakichś
życiowych zadań. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do krzyża i do
cierpienia, ale też do miłości, która „cierpliwa jest, wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13).
Prowadząc refleksję na temat naszego powołania trzeba pamiętać, że
ma ono zawsze związek – i to ścisły – z wiarą, a tę otrzymujemy
i przeżywamy

we wspólnocie rodziny, grupy, Kocioła.

Wiara

prowadzi do zbawienia, do którego każdy z nas i wszyscy jesteśmy
wezwani. Pamiętajmy jednak, że: „Wiara nie jest teorią, która może
dowolnie
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konkretnym: to wiara określa jak żyjemy” (Benedykt XVI, Deus Caritas
est).
Wspólnota wiary i sakramentów, czyli Kościół, zachęca nas i ułatwia drogę
życia w łasce, czyli uświęcenie. Powołanie do zbawienia jest więc
nieodłącznie związane z powołaniem do życia w świętości.

Kalendarz Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej na 2007 r.

o Rekolekcje

Prezesów

POAK

i

funkcyjnych

w terminach:
 6-7.01. Archiprezbitera Krosno, Sanok;
 12-13.01 Zarząd DIAK oraz funkcyjni;
 27-28.01 Archiprezbiterat Jarosław, Przemyśl
 03-04.02 Archiprezbiterat Łańcut, Bieszczadzki

o 14 stycznia Blizne – Rada DIAK
o 12 maja - Strachocina Pielgrzymka do św.
Andrzeja Boboli
o 18-20

maja

-

Pielgrzymka

do

Janowa

Poleskiego
o 16 czerwca - Pielgrzymka na Jasną Górę
o lipiec - Rada DIAK – wybory prezesa, zarządu

i komisji rewizyjnej
o 13 października - Dzień Papieski
o 24 listopada --Uroczystość Chrystusa Króla
o Dni Skupienia – wg osobnego kalendarza
o Festyny katolickie – wg osobnego kalendarza

