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Słowo wstępne  
Biskupa Sosnowieckiego

Iść i głosić – jakże wielka jest god-
ność tej posługi, jak wielka musi 
być świadomość świętości tego, co 
się głosi i czemu daje się świadec-
two, jak blisko trzeba być Boga, by 
rzeczywiście być posłanym. Bardzo 
precyzyjnie mówi o tym Ewangelia, 
wspominając dzień, w którym usta-
nowił Chrystus grono apostołów: 
Potem wstąpił na wzgórze i przywołał 
do siebie tych, których chciał. A oni 
przyszli do niego. Ustanowił ich dwu-
nastu. Mieli być stale przy jego boku, 
by mógł ich później wysyłać, aby gło-
sili nauki. (Mk 3, 13 – 15).

Musimy pamiętać o przez Boga 
ustanowionym następstwie posła-
nia. Tak, jak Bóg Ojciec posłał Syna 
dla dzieła zbawienia świata, tak też 
i Jezus Chrystus posyła uczniów 
swoich, by głosili Ewangelię.

Bycie przy boku Chrystusa ozna-
cza dziś w swej istocie żywą i wierną 

obecność w Kościele Chrystuso-
wym, a także uczestnictwo w wie-
lorakiej misji i apostolskim dziele 
Kościoła. Jako urząd świeckich 
w Kościele dawaliście zawsze wła-
ściwe świadectwo chrześcijańskiej 
dojrzałości, niech więc i w latach 
następnych taka właśnie, wierna 
i czynna obecność będzie znakiem 
Waszego powołania.

Przedstawiony mi Program 
Duszpasterski przyjmuję z satysfak-
cją i przekazuję do realizacji. Z serca 
błogosławię Czcigodnym Księżom 
Proboszczom – Asystentom Od-
działów Parafialnych i całej wspól-
nocie Akcji Katolickiej Diecezji So-
snowieckiej. 

+ Grzegorz Kaszak
BISKUP SOSNOWIECKI
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FORMACJA DOKTRYNALNA

Encyklika Verita�s Splendor – Jan Paweł II

Wprowadzenie – Jezus Chrystus, prawdziwe 
światło, które oświeca każdego człowieka

Rozdział I

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić?” 
(Mt 19, 16) 
Chrystus i odpowiedź na pytanie moralne

FORMACJA DUCHOWA

Posynodalna adhortacja apostolska Amoris 
Lae��a o rodzinie – Papież Franciszek
Rozdział IX – Duchowość małżeńska i rodzinna

Nasza tożsamość – ks. Edward Staniek, Pro-
gram duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 
2013-2017, str. 195

„Idźcie i głoście” w kontekście wiary i moral-
ności Polaków – Program duszpasterski Ko-
ścioła w Polsce na lata 2013-2017, str. 225

Najważniejsze wyzwania stojące dzisiaj przed 
Kościołem – o. Ryszard Szmydki, OMI Program 
duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-
-2017, str. 249

W kierunku misyjnego przeobrażenia Kościo-
ła w Polsce – bp Wiesław Śmigiel, Program 
duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-
-2017, str. 259

Katolicy świeccy w procesie głoszenia słowa 
Bożego w Kościele w Polsce – o. Marek Fiał-
kowski, OFMConv Program duszpasterski Ko-
ścioła w Polsce na lata 2013-2017, str. 273

Przepowiadanie w parafii we współpracy
z wiernymi świeckimi – ks. Marcin Węcławski, 
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na 
lata 2013-2017, str. 289

Maryja – gwiazda ewangelizacji – ks. Janusz 
Królikowski, Program duszpasterski Kościoła 
w Polsce na lata 2013-2017, str. 353

Zapoznanie się z Orędziem Fa�mskim
Źródło: www.va�can.va

FORMACJA SPOŁECZNA

Obejmuje 7 katechez zaczerpniętych           
z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej 
w Polsce na rok 2017 „Idźcie i głoście”, War-
szawa 2016:

1. Konieczność świadectwa ludzi wierzących 
we współczesnym świecie – ks. Tadeusz 
Borutka, str. 27

2. Ewangelizacja duszpasterska jako pogłębia-
nie wiary – ks. Jan Orzeszyna

3. Nowa ewangelizacja w kontekście seku-
laryzacji i dechrys�anizacji społeczeństw
– Małgorzata Królczyk

4. Odnowa porządku doczesnego w duchu 
Ewangelii – ks. Wiesław Łużyński, str. 197

5. Pokój Chrystusowy darem Boga i owocem 
aktywności człowieka – ks. Jan Orzeszyna, 
str. 209

6. Pedagogia Ewangelii a wspólnotowy charak-
ter zbawienia – ks. Jan Bartoszek, str. 57

7. Ewangelizacja w zderzeniu z programową 
antyewangelizacją, oparta na negacji Boga 
i relatywizacji wartości – ks. Piotr Odziem-
czyk, str. 249
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1. POAK wspólnie z Księdzem Proboszczem 
– Parafialnym Asystentem Kościelnym
– opracuje na kanwie niniejszych założeń 
programowych i prześle do Instytutu Ak-
cji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej do 
31 marca 2017 r. parafialne kalendarium
działań Akcji Katolickiej.

2. POAK zrealizuje dzieło charytatywne pod 
hasłem „Akcja Katolicka w Duchu Miło-
sierdzia”.

3. POAK raz w miesiącu zorganizuje Adorację 
Najświętszego Sakramentu lub Godzinę 
Świętą w intencji Ojca Świętego Franciszka, 
Biskupa Diecezjalnego Grzegorza, Biskupa 
Piotra i Prezbiterów Kościoła Sosnowiec-
kiego.

4. POAK jeden raz w roku będzie uczestniczył 
w dniu skupienia zorganizowanym w ra-
mach dekanatu.

5. Członkowie POAK wezmą udział w orga-
nizowanym przez Instytut Akcji Katolickiej 
Diecezji Sosnowieckiej w kościele Sióstr 
Karmelitanek w Sosnowcu Wielkopost-
nym Dniu Skupienia.

6. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosno-
wieckiej wezmą udział w uroczystościach 
z okazji rocznicy Wizyty Apostolskiej Jana 
Pawła II na placu papieskim w Sosnowcu.

7. Członkowie POAK wezmą udział  w or-
ganizowanej przez Krajowy Instytut Ak-
cji Katolickiej pielgrzymce na Jasną Górę 
w czerwcu 2017 r.

8. POAK zorganizuje, w dowolnie wybraną 
przez Parafialnego Asystenta Kościelnego-
niedzielę roku, Niedzielę Akcji Katolickiej.

9. POAK będzie aktywnie uczestniczył w prze-
żywaniu Wielkiego Postu, włączając się 

w prowadzenie nabożeństw przypada-
jących na ten okres liturgiczny. POAK 
szczególnie zadba o przygotowanie nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej.

10. POAK weźmie udział w organizowanej 
raz w roku przez Instytut Akcji Katolickiej 
Diecezji Sosnowieckiej uroczystości rocz-
nicowej Akcji katolickiej w Sanktuarium 
Miłosierdzia.

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

12. Każdy członek POAK będzie stałym czytel-
nikiem przynajmniej jednego z ukazują-
cych się w diecezji tygodników katolickich, 
takich jak: Niedziela, Gość Niedzielny, Źró-
dło itp. Członkowie POAK będą także wy-
korzystywać treści podane w  Programie 
Duszpasterskim Akcji Katolickiej Diecezji 
Sosnowieckiej dla osobistej formacji du-
chowej i intelektualnej.

13. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji So-
snowieckiej każdego dnia powinni od-
mawiać Liturgię Godzin z „Brewiarza dla 
świeckich”.

14. Akcja Katolicka Diecezji Sosnowieckiej 
weźmie udział w charytatywnym progra-
mie Caritas Polska „Rodzina – rodzinie”.

15. POAK prowadzi dokumentację swej dzia-
łalności, a do 31 marca 2017 r. przekaże 
na piśmie sprawozdanie z działalności za 
rok 2016 do Instytutu Akcji Katolickiej Die-
cezji Sosnowieckiej. 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRACY  
AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
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Modlitwa do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

Maryjo, 
w poranek pięćdziesiątnicy 

wsparłaś Swą modlitwą 
początek ewangelizacji, 

podjętej przez apostołów 
za sprawą Ducha Świętego.

Także dzisiaj, 
w czasach niepokoju i nadziei, 

otaczaj nieustanną opieką 
i prowadź Kościół, 

który spełniając nakaz Chrystusa Pana 
niesie dobrą nowinę o Zbawieniu 

ludziom i narodom, 
we wszystkich zakątkach ziemi.

Wskazuj nam drogi życia, 
umacniaj w godzinie próby, 

abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi 
umieli z pokorą i odwagą 

przekazywać na falach eteru 
umysłom i sercom wszystkich 

ludzi radosną wieść o Chrystusie, 
Odkupicielu człowieka.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, 
Prowadź nas!

AMEN.
Jan Paweł II

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom  
i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 

ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


