


jest według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem 
wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. 
 
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji 
chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej 
współpracy katolików świeckich z hierarchią 
kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej 
Kościoła.
 





 

Przemyśl 



 



 























DNI SKUPIENIA CZŁONKÓW  
AK W REJONACH 

 
Są to kilkugodzinne spotkania modlitewno-

formacyjne dla wszystkich członków AK z rejonu. 
Mają one ustalony ramowy przebieg                                 
z konferencję, 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 Młodzieży w Archikatedrze 

Przemyskiej w sobotę.  
Nazajutrz uczestniczymy  w uroczystościach  

w parafiach 





















 



 



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 Metropolitą Przemyskim 





















SPOTKANIA OPŁATKOWE  
 

Odbywają się w różnych miejscowościach diecezji.  
Są okazją do wspólnego kolędowania oraz wspólnoty przy 

stołach świątecznych 





























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


FESTYNY KATOLICKIE 
 

To plenerowe imprezy, połączona z koncertami, 
zabawą a także modlitwą.  

Festyny bezalkoholowe są  organizowane                     
w różnych miejscach diecezji. 





























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 Papieskiego. 



















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 
parafialne.  

o Bierze czynny udział w pracach gospodarczych w parafii. 
 

    W parafii AK aktywnie wykonuje swoje powołanie, 
realizując wspólnie z hierarchią misję apostolską  

    w Kościele.



 

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