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Słowo wstępne  
Biskupa Sosnowieckiego  
 

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej! 

Słowo Boże w jasny i wyraźny sposób uczy nas wdzięczności. O postawie dziękczynienia przede 
wszystkim mówią listy św. Pawła. I bądźcie wdzięczni! (Kol 3,15) – apeluje Apostoł w Liście do Kolosan. 

Wdzięczność jest pozytywną odpowiedzią na otrzymane dobro. Dawcą wszelkich dóbr jest Bóg,     
a największym darem, jaki otrzymujemy od Stwórcy jest On sam. W Eucharystii, która jest szczytem 
miłości Boga do ludzi, Bóg ofiarowuje człowiekowi samego siebie pod postacią chleba i wina.                
To właśnie poprzez Eucharystię obdarowuje człowieka swoim Boskim życiem, czyni go mieszkaniem 
Ducha Świętego. Oddajmy Panu Bogu nasze serca, dziękując Mu za wszelkie dobro, które tylko w Nim 
ma swoje źródło. Św. Paweł w Liście do Efezjan zachęca: Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu                
w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! (Ef 5,20).  

Na różne sposoby możemy dziękować Bogu za ogrom Jego łask w naszym życiu i za ten 
najcenniejszy z darów – Eucharystię, która stanowi w istocie skarb Kościoła, bezcenne dziedzictwo, które 
pozostawił mu jego Pan, jak określił ją papież Benedykt XVI. Naszą wdzięczność możemy wyrazić 
poprzez uczestnictwo w ofierze eucharystycznej, adorację Najświętszego Sakramentu czy pobożny udział 
w procesjach eucharystycznych. Niezmiernie ważną i łatwo dostępną formą okazywania wdzięczności 
Bogu jest nasza modlitwa dziękczynna. Trwajcie gorliwie na modlitwie czuwając na niej wśród 
dziękczynienia (Kol 4,2) – poucza apostoł Paweł w Liście do Kolosan. Postawę wdzięczności wobec 
Boga możemy także budować poprzez czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Cenne są wszelkie 
inicjatywy mające wpływ na pogłębienie naszej wiedzy religijnej i zwiększenie naszego zachwytu darem 
Eucharystii. Właśnie dlatego tak wartościowe jawią się działania Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Sosnowieckiej zaplanowane na rok 2021, a określone Programem Duszpasterskim pt. „Zgromadzeni na 
świętej wieczerzy”, który z satysfakcją przyjmuję i przekazuję do realizacji. 

Niech Jasnogórska Pani, Stolica Mądrości, która swą dłonią wskazuje na Syna Bożego – u Tronu 
której łączyliście się w rocznicowej modlitwie dziękczynnej – będzie dla Was zawsze najświętszym 
wzorem i przewodniczką w pracy i formacji duchowej. 

Dziękując za Waszą piękną posługę w Kościele sosnowieckim, zapewniam o mojej duchowej 
bliskości i z serca Wam błogosławię 

 

Wasz Biskup 

 

 + Grzegorz 
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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACJA DOKTRYNALNA 
 
Encyklika "Ecclesia de Eucharistia"  
św. Jana Pawła II 
 
Rozdział IV - Eucharystia a komunia 
kościelna 
Rozdział V - Piękno celebracji 
eucharystycznej  
 
Adhortacja apostolska Ojca Świętego 
Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” 
 

Rozdział II - Eucharystia, tajemnica 
celebrowana 
 
FORMACJA DUCHOWA 
 
Katechezy zaczerpnięte z materiałów 
formacyjnych Akcji Katolickiej w Polsce       
na rok 2021. 
 
ks. Wojciech Kućko  
Katecheza II - str. 45 
Dwa komplementarne stoły mszy świętej: 
liturgia słowa, liturgia eucharystyczna 
 
ks. Wiesław Łużyński  
Katecheza III - str. 63 
Piękno celebracji eucharystycznej i udział     
w niej świeckich 
 
ks. Tadeusz Borutka 
Katecheza VI - str. 129 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 
ks. Wiesław Łużyński 
Katecheza VII - str. 151 
Istotne części mszalnej liturgii 
eucharystycznej. 
 
 

 
 
ks. Tadeusz Borutka 
Katecheza VIII - str. 165 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa 
 

ks. Jan Bartoszek 
Katecheza IX - str. 187 
Rola Sanktuariów eucharystycznych 
 
Ks. Przemysław Sawa 
Katecheza XI - str. 233 
Rola Eucharystii w życiu ludzi chorych. 
 
FORMACJA SPOŁECZNA 
 
Adhortacja apostolska Ojca Świętego 
Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” 

 
Rozdział III - Eucharystia - Misterium życia 
 

Żyć na sposób dnia Pańskiego - pkt. 72 

Obowiązek świętowania niedzieli - pkt. 73 

Sens odpoczynku oraz pracy - pkt. 74 

Przynależność kościelna - eucharystyczna 
forma chrześcijańskiej egzystencji - pkt. 76 

Eucharystia i ewangelizacja kultur - pkt. 78 

Eucharystia i wierni świeccy - pkt. 79 

Eucharystia i moralna przemiana - pkt. 82 
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRACY  
AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. POAK wspólnie z Księdzem Proboszczem –  
    Parafialnym Asystentem Kościelnym –   
    opracuje na kanwie niniejszych założeń   
    programowych i prześle do Instytutu Akcji  
    Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej do  
    31 marca 2021 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 Sosnowieckiego. 

 
3. Członkowie POAK wezmą udział  
    w organizowanym przez Instytut Akcji  
    Katolickiej Wielkopostnym Dniu Skupienia. 

 
4. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji  
    Sosnowieckiej wezmą udział w uroczystościach  
    z okazji rocznicy Wizyty Apostolskiej  
    Jana Pawła II na placu papieskim w Sosnowcu. 

 
5. Członkowie POAK wezmą udział w czerwcu  
    2021 r. w pielgrzymce na Jasną Górę  
    organizowanej przez Krajowy Instytut  
    Akcji Katolickiej. 

 
6. POAK zorganizuje w uzgodnieniu              
    z Parafialnym Asystentem Kościelnym 
    Niedzielę Akcji Katolickiej. 

 
7. POAK aktywnie uczestniczy w przeżywaniu  
    Wielkiego Postu, włączając się w prowadzenie  
    nabożeństw przypadających na ten okres  
    liturgiczny. POAK szczególnie zadba  
    o przygotowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 
 

8. POAK weźmie udział w organizowanej raz  
    w roku przez Instytut Akcji Katolickiej  
    Diecezji Sosnowieckiej uroczystości rocznicowej  
    Akcji katolickiej w Sanktuarium Miłosierdzia. 

 
9. W dniu święta patronalnego Akcji Katolickiej  
    w Polsce, w uroczystość Chrystusa Króla  
    Wszechświata, członkowie POAK wezmą  
    czynny udział w liturgii Mszy Świętej  
    w swojej parafii. 

 
10. Każdy członek POAK będzie stałym  
      czytelnikiem przynajmniej jednego  
      z ukazujących się w diecezji tygodników  
      katolickich, takich jak: „Niedziela”, „Gość  
      Niedzielny”, „Źródło” itp.  
      Członkowie POAK będą także wykorzystywać  
      treści podane w Programie Duszpasterskim  
      Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej dla  
      osobistej formacji duchowej i intelektualnej. 

 
11. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji  
      Sosnowieckiej każdego dnia odmawiają  
      Liturgię Godzin z „Brewiarza dla świeckich”. 

 
12. POAK prowadzi dokumentację swej  
      działalności, a do 31 marca 2022 r. przekaże  
      na piśmie sprawozdanie z działalności za rok  
      2021 do Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji  
      Sosnowieckiej.  

 
13. W ramach POAK zostanie podjęte działanie  
      z okazji obchodów beatyfikacji Kardynała  
      Stefana Wyszyńskiego oraz roku św. Józefa. 
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Papież Franciszek przypomina, że ojcowskim sercem „Józef umiłował Jezusa, nazywanego 
we wszystkich czterech Ewangeliach «synem Józefa»”, który „miał odwagę podjąć się prawnego 
ojcostwa Jezusa”. Podkreśla, że po „Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium 
papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec”: „bł. Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła 
katolickiego» , czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników», a św. Jan Paweł II 
jako «Opiekuna Zbawiciela»”. Z kolei ludzie „przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci»”. 
 

Dzieląc się „osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej 
kondycji każdego z nas”, papież Franciszek wskazuje, że wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie 
„orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”, który „przypomina nam,    
że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii», mają wyjątkowy czynny udział             
w historii zbawienia”. 

 

Modlitwa do św. Józefa 

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej 
Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła                           
z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię 
Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią 
swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w potrzebach naszych. 
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. 
Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, 
przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś 
uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego 
Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas 
nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci - mogli żyć świątobliwie, 
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. 

 
 
 
 
  

 


