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Słowo wstępne 
Biskupa Sosnowieckiego

Przyjmując posługę w Diecezji So-
snowieckiej zapoznałem się szcze-
gółowo z tym, co stanowi owoc 
wieloletniej już pracy Akcji Kato-
lickiej, mogłem też stwierdzić z sa-
tysfakcją – już choćby przeglądając 
wydawane przez Was materiały 
formacyjne – że tak pod względem 
merytorycznym, jak i w metodyce 
podejmowanych zadań, ale przede 
wszystkim w jakości Waszej pracy 
stawiacie przed sobą wysokie wy-
magania i realizujecie je w sposób 
odpowiedni. Cieszę się zwłaszcza 
z tego, że w swojej wszechstronnej 
pracy formacyjnej nie pomijacie 
problematyki miłości małżeńskiej 
i rodziny, jest to – wielokrotnie 
o tym mówiłem – temat szcze-
gólnie mi bliski. Jestem pewien, 

że owoce Waszej pracy i posługi 
będą, tak jak dotąd, znaczącym 
wkładem w życie Kościoła Sosno-
wieckiego.

Przedstawiony mi program przyj-
muję z satysfakcją i przekazuję do 
realizacji. Wszystkim członkom 
Akcji Katolickiej i Księżom Pro-
boszczom – Asystentom Oddzia-
łów Parafialnych z serca błogosła-
wię.

+ Grzegorz Kaszak
BISKUP SOSNOWIECKI
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FORMACJA DOKTRYNALNA
Tematy przewodnie:Tematy przewodnie:
1. Miłość małżeńska i rodzinna:
 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-

snym „Gaudium et spes”, [w:] ”, [w:] ” „Sobór Watykański II, Kon-
stytucje, dekrety, deklaracje”, (tekst polski ”, (tekst polski ” – nowe tłuma-
czenie), Wyd. Pullottinum, Poznań 1994, nr 79-84.

2. Różne oblicza ludzkiej miłości:
 („małżeństwo na próbę”, wolne zwię”, wolne zwię” ązki, złączeni ślubem 

cywilnym, żyjący w separacji i rozwiedzieni …):
 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 

Watykan 1981, nr 63-64. (79-84/88)
3. Miłość w wymiarze społecznym:
 (osoba ludzka w kontekście socjologicznym):
 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-

snym „Gaudium et spes”, [w:] ”, [w:] ” „Sobór Watykański II, Kon-
stytucje, dekrety, deklaracje”, (Tekst polski ”, (Tekst polski ” – nowe tłuma-
czenie), Wyd. Pullottinum, Poznań 1994, nr 23-32.

4. Jednocząca siła miłości we wspólnocie kościoła katolic-
kiego:

 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 951-959.

FORMACJA SPOŁECZNA
Tematy przewodnie:Tematy przewodnie:
1. Miłość i solidarność zasadą porządku ekonomicznego:
 Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, Watykan ”, Watykan ”

2009, nr 34-42.
2. Cnota sprawiedliwości w służbie miłości:
 T. Ślipko, Spór o sprawiedliwość, [w:] „Idźcie i nauczajcie. 

Wyzwania ewangelizacyjne dzisiaj”, Red. G. Noszczyk, Ka-”, Red. G. Noszczyk, Ka-”
towice-Sosnowiec 2004, s. 93-109.

3. Chrześcijańska „Caritas” a kwestia bezrobocia:
 M. Duda, Bezrobocie w Polsce – wyzwanie dla wspólnoty 

wierzących, Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej 
Diecezji Sosnowieckiej, VIII (2002) s. 31-49.

4. Środki materialne w służbie miłości:
 A. Zwoliński, Wolność od pieniędzy, Zeszyty Pastoral-

ne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, XI 
(2006) s. 19-39.

5. Budowanie cywilizacji miłości:
 P. Niteck, Kryzys cywilizacji i cywilizacja miłości, Zeszyty 

Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowiec-
kiej, IX (2003) s. 81-93.

6. Rola związków zawodowych w kształtowaniu popraw-
nych relacji społeczno-ekonomicznych:

 G. Noszczyk, Globalizacja, a problem wolności związków 
zawodowych, Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolic-
kiej Diecezji Sosnowieckiej, XI (2006) s. 81-89.

FORMACJA DUCHOWA
Tematy przewodnie:Tematy przewodnie:
1. M. Dziedzic, Bóg jest Miłością. Realizacja miłości Bożej 

w stosunku do człowieka, [w:] „Bądźmy świadkami miło-
ści. Akcja Katolicka w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły formacyj-
ne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 23-35.

2. W. Łużyński, Podmiotowe i przedmiotowe wymiary mi-
łości, [w:] „Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka 
w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły formacyjne na 2010 rok, War-
szawa 2009, s. 37-46.

3. J. Sroka, Miłość jako wartość eschatologiczna, [w:] „Bądźmy 
świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości”. Ma-”. Ma-”
teriały formacyjne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 47 ły formacyjne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 47 ł -62.

4. G. Noszczyk, Integralność jedności (Jedno, a nie dwa przy-
kazania miłości), [w:] „Bądźmy świadkami miłości. Akcja 
Katolicka w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły formacyjne na 2010 
rok, Warszawa 2009, s. 63-70.

5. G. Noszczyk, Różne aspekty świadczenia miłości miło-
siernej, [w:] „Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka 
w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły formacyjne na 2010 rok, War-
szawa 2009, s. 71-80.

6. M. Dziedzic, Trzy wymiary miłości bliźniego, [w:] „Bądźmy 
świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości”. Ma-”. Ma-”
teriały formacyjne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 81ły formacyjne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 81ł -93.

7. W. Łużyński, Miłość jako: agape (caritas), eros (amor) i filia 
(dilectio), [w:] „Bądźmy świadkami miłości. Akcja Kato-
licka w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły formacyjne na 2010 rok, 
Warszawa 2009, s. 95-104.

8. J. Sroka, Komunijny wymiar miłości (communio), [w:] 
„Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie 
miłości”. Materia”. Materia” ły formacyjne na 2010 rok, Warszawa 
2009, s. 105-116.

9. W. Łużyński, Komunikacyjny wymiar miłości (communi-
catio), [w:] „Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka 
w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły formacyjne na 2010 rok, War-
szawa 2009, s. 117-123.

10. T. Borutka, Miłość a sprawiedliwość, [w:] „Bądźmy świad-
kami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły 
formacyjne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 125-138.

11. T. Borutka, miłość a miłosierdzie, [w:] „Bądźmy świadka-
mi miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły 
formacyjne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 139-157.

12. T. Borutka, Miłość a Solidarność, [w:] „Bądźmy świadkami 
miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości”. Materia”. Materia” ły for-
macyjne na 2010 rok, Warszawa 2009, s. 159-172.

„Jak Mnie umiłował Ojciec tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej”.  [J 15, 9]



1. POAK wspólnie z Księdzem Probosz-
czem – Parafialnym Asystentem Kościel-
nym – opracuje na kanwie niniejszych 
założeń programowych i prześle do In-
stytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosno-
wieckiej do 31.03.2010 r. parafialne ka-
lendarium działań Akcji Katolickiej.

2. POAK realizuje dzieło: „Aby kryzys nie 
dotknął naszych serc”.

3. POAK raz w miesiącu zorganizuje ad-
orację Najświętszego Sakramentu lub 
Godzinę Świętą w intencji Ojca Świętego 
Benedykta XVI, Biskupa Diecezjalnego 
i Prezbiterów Kościoła Sosnowieckiego.

4. POAK jeden raz w roku będzie uczestni-
czył w dniu skupienia zorganizowanym 
w ramach dekanatu.

5. POAK włączy się w organizowaną 
przez Krajowy Instytut Akcji Katolic-
kiej pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 
26.06.2010 r.

6. Członkowie, a w szczególności prezesi 
POAK wezmą udział w organizowanym 
przez Instytut Akcji Katolickiej Diece-
zji Sosnowieckiej Wielkopostnym Dniu 
Skupienia 20. 03. 2010 r. w kościele Sióstr 
Karmelitanek w Sosnowcu.

7. POAK zorganizuje w dowolnie wybraną 
przez Parafialnego Asystenta Kościelne-
go niedzielę roku Niedzielę Akcji Kato-
lickiej.

8. POAK weźmie udział w organizowanej 
raz w roku przez Instytut Akcji Katolic-
kiej Diecezji  Sosnowieckiej uroczystości 
rocznicowej Akcji Katolickiej  w bazylice 
katedralnej w Sosnowcu. 

9. POAK aktywnie uczestniczy w przeżywa-
niu Wielkiego Postu, włączając się w pro-
wadzenie nabożeństw przypadających na 
ten okres liturgiczny. POAK szczególnie 
zadba o przygotowanie nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej.

10. Każdy członek POAK będzie stałym 
czytelnikiem przynajmniej jednego 
z ukazujących się w diecezji tygodni-
ków katolickich, takich jak: Niedziela 
i Źródło. Członkowie POAK będą tak-
że wykorzystywać treści podane w Ze-
szytach Pastoralnych Instytutu Akcji 
Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej do 
osobistej formacji duchowej i intelek-
tualnej.

11. POAK prowadzi dokumentację swej 
działalności, a do 30.01.2011 r. przekaże 
na piśmie sprawozdanie z działalności 
do Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Sosnowieckiej.

12. W dniu święta patronalnego Akcji Kato-
lickiej w Polsce, w uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata, członkowie POAK 
wezmą czynny udział w liturgii Mszy 
Świętej w swojej parafii.

13. 14 czerwca 2010 r. członkowie POAK 
wezmą udział w uroczystej Mszy Świętej 
sprawowanej pod przewodnictwem Bi-
skupa Diecezjalnego w Sosnowcu-Zagó-
rzu, w miejscu spotkania Ojca Świętego 
Jana Pawła II z wiernymi diecezji sosno-
wieckiej.

14. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji 
Sosnowieckiej każdego dnia odmawiają 
Liturgię Godzin z „Brewiarza dla świec-
kich”. 
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CODZIENNA MODLITWA CZŁONKA AKCJI 
KATOLICKIEJ

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, 
dzięki której stałem się członkiem Twojego 
Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie 
mnie do apostolstwa.

Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie 
charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny 
współczesnemu człowiekowi w łączności z moim 
biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość swego powołania, 
lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość 
moją.

Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu 
Wszechświata, 
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego 
Królestwa. 
Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego 
Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą 
i apostolską działalnością 
uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, 
sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia 
publicznego

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją 
pomocą wsparty, 
mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie 
z tradycją Kościoła katolickiego.

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji 
Katolickiej był dyspozycyjnym, 
gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym 
postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko 
Starowieyski – Patronowie Akcji Katolickiej 
w Polsce. Módlcie się za nami.

AKT ZAWIERZENIA AKCJI KATOLICKIEJ 
W POLSCE MATCE BOŻEJ

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dzie-
wico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!
W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawie-
rzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej 
w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra 
dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki 
twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu 
zatroskaniu.
Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, 
pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. 
W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzy-
szenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką.
Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych 
do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Kra-
jowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, 
członków i kandydatów.
Powierzamy Ci wszystkie prace związane z two-
rzeniem Akcji Katolickiej: 
– kształtowanie sumień
– formację duchowo-moralną i intelektualną 
– budzenie odpowiedzialności za Kościół
– ożywianie ducha apostolskiego 
– wychowanie do aktywności społecznej inspiro-

wanej Ewangelią
– kształtowanie świadomości kościelnej. 
Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolic-
kiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby 
zachowywano przykazania Boże i naukę Ewange-
lii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej 
i wypływające z niej prawa, a szczególnie podsta-
wowe prawo do życia od poczęcia aż do natural-
nej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego 
i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano 
bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzy-
many dar wolności zaowocował prawdziwym 
umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak 
pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

dla niewierzących – światłem
dla grzesznych – nawróceniem
dla zagubionych – drogą
dla poszukujących – prawdą i życiem
dla dobrych – umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, 
Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc 
w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas 
Chrystus w swoim Kościele. Amen.

MODLITWY CZŁONKA AKCJI KATOLICKIEJ


