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Słowo wstępne  
Biskupa Sosnowieckiego

Człowiek – jak to trafnie zobrazował 

Thomas Merton – nie jest    samotną

wyspą. Społeczne, czy też wspólno-

towe, głębiej pojmowane ukierun-

kowanie ludzkiego życia stanowi dla 

nas niezbędny, bo przecież ewan-

gelicznie ugruntowany imperatyw 

ludzkiej duchowości. Jest dla mnie 

źródłem satysfakcji to, że w swoich 

założeniach programowych poświę-

ciliście odpowiednią uwagę proble-

matyce rodziny, zalecając do lektury 

podstawowe, niezmiernie ważkie 

dokumenty Stolicy Apostolskiej. 

Ich pogłębione studium – poprze-

dzone przecież treściami formacji 

doktrynalnej – znajdzie, jestem 

tego pewien, właściwe dopełnienie 

w osobistej i wspólnotowej re�eksji

nad tym nauczaniem, które zawarł 

Kościół w przesłanych wszystkim 

Instytutom Diecezjalnym materia-

łach formacyjnych, przeznaczonych 

dla Akcji Katolickiej w Polsce.

Przedstawiony mi Program 

Duszpasterski zatwierdzam niniej-

szym i przekazuję do realizacji. 

Czcigodnym Księżom Asystentom 

i całej wspólnocie Akcji Katolickiej 

Diecezji Sosnowieckiej z serca bło-

gosławię

 
+ Grzegorz Kaszak

BISKUP SOSNOWIECKI
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FORMACJA DOKTRYNALNA
Tematy przewodnie:
Proponuje się zapoznanie z treścią adhortacji Ojca 
Świętego Franciszka „EVANGELII GAUDIUM” 
o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie 
– Rzym 24.11.2013:

Pkt. I. Radość, która się odnawia i udziela innym
Pkt. II. Słodka i pocieszająca radość ewangelizo-
wania
Pkt. III. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary

Rozdział I
MISYJNE PRZEOBRAŻENIE KOŚCIOŁA
I. Kościół „wyruszający w drogę”
II. Duszpasterstwo w nawróceniu
III. Z serca Ewangelii
IV. Misja wpisująca się w ludzkie ograniczenia
V. Matka o otwartym sercu

Rozdział II
W KRYZYSIE ZAANGAŻOWANIA WSPÓLNO-
TOWEGO
I. Niektóre wyzwania współczesnego świata
II. Pokusy pracujących w duszpasterstwie

Rozdział III
GŁOSZENIE EWANGELII
I. Cały Lud Boży głosi Ewangelię
II. Ewangelizacja służąca pogłębieniu kerygmy

Rozdział IV
SPOŁECZNY WYMIAR EWANGELIZACJI
I. Wspólnotowe i społeczne reperkusje kerygmy
II. Włączenie społeczne ubogich
III. Dobro wspólne i pokój społeczny
IV. Dialog społeczny jako wkład na rzecz pokoju

Rozdział V
EWANGELIZATORZY Z DUCHEM
I. Motywacje do odnowionego zapału misyjnego
II. Maryja, Matka ewangelizacji

FORMACJA SPOŁECZNA
Tematy przewodnie:

ZADANIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – ADHORTA-
CJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO 
Jana Pawła II

Rozdział I
BLASKI I CIENIE RODZINY W DOBIE OBEC-
NEJ 
Rozdział II
ZAMYSŁ BOŻY WZGLĘDEM MAŁŻEŃSTWA 
I RODZINY 
Rozdział III
ZADANIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
1. Tworzenie wspólnoty osób 
2. W służbie życiu 
3. Uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa 
4. Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła 
Zaleca się też lekturę Karty Praw Rodziny z 22.X. 
1983r. ogłoszonej przez Stolicę Apostolską.

FORMACJA DUCHOWA
Tematy przewodnie:
Obejmuje 12 katechez zaczerpniętych z materia-
łów formacyjnych Akcji Katolickiej w Polsce na 
rok 2015:
1. Personalistyczny wymiar grzechu, czyli degra-

dacja osobowa i jej przezwyciężanie – ks. Jan 
Orzeszyna.

2. Społeczny wymiar grzechu – ks. Tadeusz Bo-
rutka.

3. Nasze wady narodowe a potrzeba rozwijania 
cnót społecznych – ks. Andrzej Jędrzejewski.

4. Pojednanie z Bogiem i ze społecznością ludzką 
– ks. Tadeusz Borutka.

5. Przebaczenie warunkiem budowania jedności 
międzyludzkiej – ks. Jan Bartoszek.

6. Metanoia (przemiana wewnętrzna) walką 
z własnym egoizmem i pychą – ks. Wiesław 
Łużyński.

7. Rozpoznanie winy – początkiem autentyczne-
go nawrócenia – ks. Jan Orzeszyna.

8. Żal za grzechy i jego moc oczyszczająca – 
ks. Jan Klinkowski.

9. Wyznanie własnych win – aktem chrześcijań-
skiej pokory – ks. Wiesław Łużyński.

10. Realne postanowienie poprawy – drogą odro-
dzenia duchowego – ks. Jan Bartoszek.

11. Od naprawienia krzywd do uczestnictwa chrze-
ścijan w sprawach Bożych i ludzkich – ks. An-
drzej Jędrzejewski.

12. Potrzeba ascezy i akomodacji w życiu chrze-
ścijańskim – ks. Jan Klinkowski.



PROGRAM DUSZPASTERSKI
INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

NA ROK 2015

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 marca 2015 r. parafialne 
kalendarium 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 
Franciszka, Biskupa Diecezjalnego Grze-
gorza, Biskupa Piotra i Prezbiterów Ko-
ścioła Sosnowieckiego.

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

5. Członkowie POAK wezmą udział w or-
ganizowanym przez Instytut Akcji Kato-
lickiej Diecezji Sosnowieckiej w kościele 
Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu Wiel-
kopostnym Dniu Skupienia.

6. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji 
Sosnowieckiej wezmą udział w uroczy-
stościach z okazji rocznicy Wizyty Apo-
stolskiej Jana Pawła II na placu papieskim 
w Sosnowcu.

7. Członkowie POAK wezmą udział 
w czerwcu 2015 r. w organizowaną przez 
Krajowy Instytut Akcji katolickiej piel-
grzymce na Jasną Górę.

8. POAK zorganizuje w dowolnie wybraną 
przez Parafialnego Asystenta Kościelne-

go niedzielę roku Niedzielę Akcji Kato-
lickiej.

9. POAK aktywnie uczestniczy w przeży-
waniu Wielkiego Postu, włączając się 
w prowadzenie nabożeństw przypada-
jących na ten okres liturgiczny. POAK 
szczególnie zadba o przygotowanie na-
bożeństwa Drogi Krzyżowej.

10. POAK weźmie udział w organizowanej 
raz w roku przez Instytut Akcji Katolic-
kiej Diecezji Sosnowieckiej uroczystości 
rocznicowej Akcji katolickiej w Sanktu-
arium Miłosierdzia.

11. W dniu święta patronalnego Akcji Ka-
tolickiej w Polsce, w uroczystość Chry-
stusa Króla Wszechświata, członkowie 
POAK wezmą czynny udział w liturgii 
Mszy Świętej w swojej parafii.

12. Każdy członek POAK będzie stałym czy-
telnikiem przynajmniej jednego z uka-
zujących się w diecezji tygodników 
katolickich, takich jak: Niedziela i Źró-
dło. Członkowie POAK będą także wy-
korzystywać treści podane w Zeszytach 
Pastoralnych Instytutu Akcji Katolickiej 
Diecezji Sosnowieckiej dla osobistej for-
macji duchowej i intelektualnej.

13. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji 
Sosnowieckiej każdego dnia odmawiają 
Liturgię Godzin z „Brewiarza dla świec-
kich”.

14. POAK prowadzi dokumentację swej dzia-
łalności, a do 31 marca 2015 r. przekaże 
na piśmie sprawozdanie z działalności za 
rok 2014 do Instytutu Akcji Katolickiej 
Diecezji Sosnowieckiej. 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 
 PROGRAMU PRACY AKCJI KATOLICKIEJ  

DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
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MODLITWA

Boże Wszechmogący, Ty nie masz początku ani końca, Ty wiesz wszystko.  
Ubogacasz człowieka cnotami i stoisz na ich straży.

Proszę Cię,  
daj mi oprzeć się mocno na wierze jak na fundamencie;  

nadzieja niech mnie osłania jak tarcza,  
a miłość niech mi będzie jak szata na dzień godów weselnych.  

Przez sprawiedliwość niech będę Ci poddany;  
roztropność niech mnie uczy, jak ujść sideł kusiciela;  

umiarkowanie – jak trzymać się złotego środka;  
męstwo – jak znosić cierpliwie przeciwności.

Niech umiem prosić pokornie o to,  
czego nie mam, tych, którzy to mają, 

przyznawać się uczciwie do zła popełnionego;  
a karę, którą otrzymam, ze spokojem znosić.  

Nie zazdrościć bliźniemu dobra, które posiada, owszem,  
za każde dobro być Ci wdzięcznym.  

W stroju, sposobie chodzenia i w ruchach zachowywać umiar;  
język strzec od gadulstwa, nogi od rozbiegania,  

oczy od ciekawskich spojrzeń.
Daj umysłowi pęd ku górze;  

pozwól nie przywiązywać wielkiej wagi do dóbr przemijających,  
natomiast daj pragnienie Ciebie.  

Naucz, jak utrzymywać w ryzach ciało, jak mieć czyste sumienie,  
jak czcić świętych, jak Ciebie godnie chwalić, jak postępować w dobrym,  

jak swoje dzieła doprowadzać do szczęśliwego końca.
Daj wzrost cnotom, któreś posiał we mnie,  
niech będę gorliwym w tym, co jest Twoje,  

a w tym co ludzkie – roztropny,  
i niech nie zaprzątam zbytnio głowy sprawami ciała.  

Proszę Cię, Panie, o gorącą skruchę,  
o szczerą spowiedź, o pełne zadośćuczynienie.  

Zechciej pobudzić mnie wewnętrznie ku dobremu życiu,  
bym czynił to, co trzeba i co mi posłuży ku zasłudze,  

a dla bliźnich będzie budującym przykładem.
Pozwól, abym nie ubiegał się nierozsądnie o to,  

czego nie mógłbym osiągnąć,  
ani też nie wzbraniał się przed czymkolwiek dlatego tylko,  

że jest trudne.  
I niech mi się nie zdarza zaczynać czegoś,  

na co jeszcze nie przyszła pora,  
ani przerywać tego, co jeszcze nie zostało ukończone. Amen.

                                                                                   św. Tomasz z Akwinu    


