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Słowo wstępne  
Biskupa Sosnowieckiego

Teologia darów. Gdy wkraczamy rozważaniem i kontemplacją w jej 
ewangeliczne obszary, pamiętać musimy przede wszystkim o tym, że to 
właśnie Duch św., On sam – co wspominamy ze czcią w modlitwie eucha-
rystycznej – jest dla wierzących darem, w najgłębszym sensie tego słowa. 
Jest wiecznym szafarzem wszelkich dóbr. Wymodlona obecność Ducha 
św., przyjęcie tego właśnie Daru – nigdy nie dość przypominania tej praw-
dy – jest dla uczniów Chrystusa jedyną i niezawodną rękojmią nie tylko 
duchowego wzrastania, ale i powodzenia w podejmowanych dziełach apo-
stolskich.

Wśród owoców Ducha św. – dobrze, że i nimi zajmiecie się w swych 
refleksjach – na miejscu naczelnym stawia św. Paweł Apostoł miłość
(Ga 5, 22). Niech właśnie ona, czynna miłość społeczna będzie, przecież 
tak jak dotąd, Waszą – z Ducha św. czerpiącą siłę – przewodniczką w pracy 
i posłudze dla Kościoła Sosnowieckiego.

Przedstawiony mi program duszpasterski przyjmuję z satysfakcją i prze-
kazuję do realizacji. Czcigodnym Kapłanom – Asystentom Oddziałów 
Parafialnych i całej wspólnocie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej
z serca błogosławię.

+ Grzegorz Kaszak
BISKUP SOSNOWIECKI
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FORMACJA DOKTRYNALNA

Adhortacja apostolska Ojca Świętego Fran-
ciszka Gaudete et exsultate 
o powołaniu do świętości w świecie współ-
czesnym z kwietnia 2018:
Rozdział I: Powołanie do świętości
Rozdział II: Dwaj subtelni nieprzyjaciele świę-
tości
Rozdział III: W świetle mistrza

FORMACJA DUCHOWA

Osiem katechez zaczerpniętych z materiałów 
formacyjnych Akcji Katolickiej w Polsce na 
rok 2019

Katecheza II
Radość życia w Duchu Świętym 
ks. Tadeusz Borutka

Katecheza III
Duch Święty budowniczym pokoju w sercach 
ludzkich i między nimi 
ks. Jan Bartoszek 

Katecheza IV
Cierpliwość wynikiem współpracy z łaską Du-
cha Świętego 
ks. Jan Orzeszyna

Katecheza VII
Uprzejmość dla ludzi przedłużeniem w docze-
sności wspaniałomyślności Ducha Świętego 
ks. Wojciech Kućko

Katecheza VIII
Duch Święty nauczycielem pokornej cichości
ks. Jan Orzeszyna

Katecheza IX
Wierność ludziom konsekwencją wierności 
Duchowi Świętemu
ks. Wiesław Łużyński 

Katecheza X
Duch Święty gwarantem ludzkiej skromności 
i prostoty
ks. Przemysław Sawa 

Katecheza XI
Człowiek mieszkaniem Ducha Świętego przez 
umiarkowanie i wstrzemięźliwość
ks. Jan Orzeszyna

Charyzmaty Ducha Świętego źródłem apostol-
stwa ludzi świeckich
ks. Andrzej Kuliberda

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na 
lata 2017-2018 – Zeszyt teologiczno-pasto-
ralny – str. 65

FORMACJA SPOŁECZNA

Od przyjęcia darów Ducha Świętego do apo-
stolatu i misji
bp Andrzej Czaja 
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na 
lata 2018-2019 – Zeszyt teologiczno-pasto-
ralny – str. 49

W mocy darów Ducha Świętego szerzyć i bro-
nić wiary 
ks. Bogusław Drożdż 
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na 
lata 2017-2018 – Zeszyt maryjny – str. 53

Duch Święty źródłem wielkoduszności i łaska-
wości w relacjach społecznych
ks. Tadeusz Borutka – Katecheza V
Materiały formacyjne Akcji Katolickiej na rok 
2019 str. 103

Przemówienie Jana Pawła II podczas wizyty 
w Sosnowcu 14.06.1999
Źródło: www.opoka.org.pl
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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 2019 r. parafialne kalendarium
działań Akcji Katolickiej.

2. 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.

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

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

5. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosno-
wieckiej wezmą udział w uroczystościach 
z okazji 20 rocznicy Wizyty Apostolskiej 
Jana Pawła II na placu papieskim w So-
snowcu.

6. Członkowie POAK wezmą udział w czerw-
cu 2019 r. w pielgrzymce na Jasną Górę or-
ganizowanej przez Krajowy Instytut Akcji 
katolickiej.

7. POAK zorganizuje w dowolnie wybraną 
przez Parafialnego Asystenta Kościelnego-
Niedzielę Akcji Katolickiej.

8. POAK aktywnie uczestniczy w przeżywa-
niu Wielkiego Postu, włączając się w pro-

wadzenie nabożeństw przypadających na 
ten okres liturgiczny. POAK szczególnie za-
dba o przygotowanie nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej.

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

10. 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.

11. Każdy członek POAK będzie stałym czytel-
nikiem przynajmniej jednego z ukazują-
cych się w diecezji tygodników katolickich, 
takich jak: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, 
„Źródło”, itp. 

 Członkowie POAK będą także wyko-
rzystywać treści podane w  Programie 
Duszpasterskim Akcji Katolickiej Diecezji 
Sosnowieckiej dla osobistej formacji du-
chowej i intelektualnej.

12. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji So-
snowieckiej każdego dnia odmawiają Li-
turgię Godzin z „Brewiarza dla świeckich”.

13. POAK prowadzi dokumentację swej dzia-
łalności, a do 31 marca 2020 r. przekaże 
na piśmie sprawozdanie z działalności za 
rok 2019 do Instytutu Akcji Katolickiej Die-
cezji Sosnowieckiej. 

14. W ramach POAK zostanie podjęte działa-
nie z okazji 20 Rocznicy Wizyty Apostol-
skiej Jana Pawła II na placu papieskim 
w Sosnowcu. 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRACY  
AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
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Modlitwa św. Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego

Drżącą ręką, niewyraźnym, chybotliwym charakterem pisma Jan Paweł II zapisał na rok 
przed śmiercią osobistą modlitwę do Ducha Świętego. Modlitwę podyktował przyszłemu 
papieżowi jego ojciec, jeszcze przed wojną. A jak wiele lat później wspominał sam Jan Pa-
weł II, wywarła ona wielki wpływ na jego życie.

Duchu Święty, proszę Cię 

o dar Mądrości do lepszego poznawania 

Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia 

ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował 

się zasadami tejże wiary, 

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie 

szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani 

względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 

o dar Pobożności, abym zawsze służył 

Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże obraża.  

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.


