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Słowo wstępne
Biskupa Sosnowieckiego

Beatus Vir!
Przeżywamy obecny rok – Bogu
niech będą dzięki – w światłach
beatyﬁkacji Jana Pawła II. Już nie
tylko w osobistych wyrazach czci,
ale także we wspólnotowej mo-

tematów formacyjnych rozważacie
też tak bliską mi problematykę
rodziny. Jestem pewien, że wasza
posługa dla Kościoła Sosnowieckiego będzie, tak jak dotąd, oﬁarna
i owocna.

dlitwie Kościoła prosić będziemy

Przedstawiony mi program

Boga za przyczyną błogosławione-

przyjmuję z satysfakcją, zatwier-

go Ojca Świętego o łaski potrzebne

dzam i przekazuję do realizacji.

nam i naszej Ojczyźnie, uklękniemy przed tronem Maryi i wspomnimy na papieskie Totus Tuus,
tak bardzo także nas – zwłaszcza
dziś – obligujące.

Wszystkim, którzy tworzą
wspólnotę Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej z serca błogosławię.

Cieszę się, że w swoich reﬂek-

+ Grzegorz Kaszak

sjach powracacie raz jeszcze do na-

BISKUP SOSNOWIECKI

uczania i umiłowania przez błogosławionego Jana Pawła II Najświętszej Maryi Panny, że pośród wielu
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„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt. 10, 32-33)
FORMACJA DOKTRYNALNA
Tematy przewodnie:
1. Eucharystia źródłem i objawieniem Komunii:
Jan Paweł II, List apostolski „Mane nobiscum Domine”,
Watykan 2004, nr 19-23.
2. Jednocząca moc Słowa Bożego:
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, [w:] „Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje”, (tekst polski – nowe tłumaczenie), Wyd. Pallottinum, Poznań 1994, nr 21-26.
3. Maryja-wzorem komunii człowieka z Bogiem:
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, Watykan
1987, nr 12-19.
4. Pobożność maryjna jako droga do zjednoczenia człowieka z Bogiem:
Paweł VI, Adhortacja apostolska „Marialis cultus”, Watykan 1974, nr 56-58.
5. Proces jednoczenia się człowieka z Bogiem na modlitwie:
Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”,
Watykan 2002, nr 15-17.
6. Rodzina chrześcijańska wspólnotą w dialogu z Bogiem:
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”,
Watykan 1981, nr 55-62.
FORMACJA SPOŁECZNA
Tematy przewodnie:
Ze względu na szczególne wspomnienie w roku 2011 osoby
Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz trwającą nowennę przed 100. Rocznicą Objawień Fatimskich zaleca
się lekturę dowolnie wybranych fragmentów z następujących
książek:
1. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Zapiski więzienne, Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „SOLI
DEO”, Warszawa 2006.
2. Czesław Ryszka, Fatima, klucz do tajemnicy, Oﬁcyna Wydawnicza 4K, Bytom 2000.
W celu pogłębienia zagadnień z zakresu antropologii i mariologii proponuje się analizę następującego artykułu:
3. A. Kempa, „Antropologia inkarnacyjna”, Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej,
XI (2006), s. 69-80.

ty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011, Warszawa
2010, s. 27-49.
2. J. Sroka, Praktyki pokutne, modlitwa, życie sakramentalne,
[w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie
wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011,
Warszawa 2010, s. 51-66.
3. J. Orzeszyna, Budzenie moralnej wrażliwości, kształtowanie sumienia, respektowanie norm etycznych, [w:] „We
wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011, Warszawa
2010, s. 67-85.
4. M. Duda, Kierowanie się „zmysłem Kościoła”, wyrażające
się w zaangażowaniu eklezjalnym, a szczególnie w trosce
o paraﬁę, [w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka
w służbie wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na
rok 2011, Warszawa 2010, s. 86-110.
5. T. Borutka, Pogłębianie motywacji apostolskiej, dawanie
świadectwa wierze, włączanie się w apostolat wspólnotowy,
[w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie
wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011,
Warszawa 2010 , s. 111-130.
6. G. Noszczyk, Upowszechnianie zasad pomocniczości
i solidarności społecznej, konsekracja świata, doskonalenie rzeczywistości ziemskich, [w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem”.
Materiały formacyjne na rok 2011, Warszawa 2010,
s. 131-147.
7. J. Wal, Dialog apostolski, [w:] „We wspólnocie z Bogiem.
Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem”. Materiały
formacyjne na rok 2011, Warszawa 2010 , s. 151-171.
8. W. Łużyński, Urzeczywistnianie postawy ekumenicznej,
[w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie
wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011,
Warszawa 2010 , s. 173-185.
9. J. Wal, Praktykowanie miłosierdzia, [w:] „We wspólnocie
z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem”.
Materiały formacyjne na rok 2011, Warszawa 2010 , s. 187-211.

FORMACJA DUCHOWA

10. G. Noszczyk, Intensyﬁkacja oddziaływań wychowawczych,
[w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie
wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011,
Warszawa 2010 , s. 213-229.

Zgodnie z wolą ks. bpa Grzegorza Kaszaka, analizując poniższe teksty proszę zwrócić szczególną uwagę na drugi punkt
każdej z katechez dotyczący rozważania Pisma Świętego (lectio divina).

11. W. Łużyński, Realizm pracy nad pracą, [w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011, Warszawa 2010,
s. 231-241.

Tematy przewodnie:
1. J. Niżnik, Wiara, zawierzenie, wierność Bogu, [w:] „We
wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólno-

12. T. Borutka, Zaangażowanie patriotyczne, [w:] „We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem”. Materiały formacyjne na rok 2011, Warszawa 2010,
s. 243-261.
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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
31.03.2011 r. paraﬁalne kalendarium działań Akcji Katolickiej.
2. POAK realizuje dzieło: „Aby kryzys nie
dotknął naszych serc”.
3. POAK raz w miesiącu zorganizuje adorację Najświętszego Sakramentu lub Godzinę
Świętą w intencji Ojca Świętego Benedykta
XVI, Biskupa Diecezjalnego i Prezbiterów
Kościoła Sosnowieckiego.
4. POAK jeden raz w roku będzie uczestniczył w dniu skupienia zorganizowanym
w ramach dekanatu.
5. POAK zorganizuje w dowolnie wybraną
przez Paraﬁalnego Asystenta Kościelnego
niedzielę roku „Niedzielę Akcji Katolickiej”.
6. 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.
7. Każdy członek POAK będzie stałym czytelnikiem przynajmniej jednego z ukazujących się w diecezji tygodników katolickich,
takich jak: „Niedziela”, „Źródło”, „Gość
Niedzielny”. Członkowie POAK będą także
wykorzystywać treści podane w „Zeszytach
Pastoralnych Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Sosnowieckiej” oraz „Soli Ziemi”
do osobistej formacji duchowej i intelektualnej.
8. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej każdego dnia odmawiają Liturgię Godzin z „Brewiarza dla świeckich”.

9. Członkowie POAK 02.04.2011 r. wezmą
udział w organizowanym przez Instytut
Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej
w kościele Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu Wielkopostnym Dniu Skupienia pod
przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka.
10. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej wezmą udział w dniu
07.05.2011 r. w uroczystościach z okazji
beatyﬁkacji i rocznicy Wizyty Apostolskiej
Jana Pawła II na placu papieskim w Sosnowcu.
11. POAK włączy się w organizowaną
przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu
26.06.2011 r.
12. Członkowie POAK w listopadzie 2011 r.
wezmą udział w organizowanej przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej wraz z Wydziałem Teologicznym
Uniwersytetu Śląskiego konferencji naukowej zatytułowanej: „Ordo Dei”. W kręgu
inspiracji myślą bł. Jana Pawła II.
13 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.
14. POAK weźmie udział w organizowanej
raz w roku przez Instytut Akcji Katolickiej
Diecezji Sosnowieckiej uroczystości rocznicowej Akcji Katolickiej w bazylice katedralnej w Sosnowcu.
15. POAK prowadzi dokumentację swej działalności, a do 31.03.2012 r. przekaże na
piśmie sprawozdanie z działalności do Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.
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MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA POSŁUGĘ JANA PAWŁA II
Boże Ojcze Wszechmogący, Panie dziejów
i życia, dziękujemy Ci z całego serca za osobę
i posługiwanie Papieża Jana Pawła II, za to, że
zostaliśmy na przełomie wieków ubogaceni
Jego świadectwem życia wyrażonym w całkowitym zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i Jego
Matce. Dziękujemy za Jego pełne ufności słowa
TOTUS TUUS, wyrażające także oddanie nas
wszystkich: „W tych rękach zostawiam nade
wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość”. Wyrażamy wdzięczność za świadectwo
Jego miłości do Chrystusa, który jest jedynym
Panem Życia i śmierci i który przedłużył jego
życie, niejako podarował na nowo po 13 maja
1981 roku. Od tego momentu należało ono
jeszcze bardziej do Niego. Poprzez posługę Ojca
Świętego byliśmy wzywani: „Nie lękajcie się”
a w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny:
„Polsko, przestań się lękać”. Oparciem dla tych
słów była zawsze ufność w nieskończone Miłosierdzie Boże, które jest jedynym ratunkiem dla
człowieka w jego zmaganiu ze słabością i w nieuchronnym przemijaniu czasu.
Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za pokrzepiające słowa Jana Pawła II o człowieku, który
jest myślą Boga, jakby uderzeniem Bożego
serca. Te słowa utwierdzają w nas poczucie niezbywalnej wartości życia każdej osoby ludzkiej.
Dziękujemy za świadectwo, że każdy człowiek
jest umiłowany odwieczną i totalną miłością,
której nic nie może zmienić.
Jesteśmy wdzięczni za lekcję prawdziwej modlitwy, która jest przede wszystkim słuchaniem
i w której boskie „Ty” odgrywa kluczową rolę.
Dziękujemy za szkołę dialogu z wierzącymi
i myślącymi inaczej, w której uczyliśmy się, że
można pozostawać sobą, a równocześnie pięknie się różnić budując wspólnotę wokół uniwersalnych wartości. Papież pokazał nam, że ten,
kto miłuje własną ojczyznę, szanuje i kocha cały
świat oraz wszystkich ludzi bez względu na różnice kulturowe i religijne.

Dziękujemy za świadectwo jego cierpienia
i śmierci, które zbudowały ogromną wspólnotę
braterstwa między ludźmi na całym świecie.
Wyrazem prawdy tych słów jest świadectwo
obecne w testamencie Ojca Świętego: „Przyjmując już teraz tę śmierć – słowa pisane 25 lat
temu – ufam, że Chrystus da mi łaskę owego
ostatniego przejścia czyli Paschy. Ufam też, że
uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy,
której staram się służyć: dla zbawienia ludzi, dla
ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich
narodów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób zwraca się do mojej ziemskiej
ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzył – dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga
samego”. Dziękujemy za łaskę wielkich rekolekcji, które wyzwoliły ukryte dobro w ludziach
na całym świecie. Ilu ludzi w ostatnich dniach
zwróciło się do Boga, ilu zapragnęło pogłębić
swoją wiarę, ilu poczuło się dumnych z przynależności do Kościoła, ilu ludzi na całym świecie
połączyło się we wspólnocie modlitwy i solidarności oraz w pragnieniu budowania lepszego
jutra.
Wierzymy, że dziedzictwo, które nam pozostawił Jan Paweł II, stanie się podstawą budowania cywilizacji miłości. Obyśmy odpowiedzieli
na ten znak czasu, który otrzymaliśmy w darze.
Dziękujemy Tobie, nasz Ojcze w Niebie, za osobę Jana Pawła II, za to, że mogliśmy żyć w jego
czasie. Amen

www.instytut.ak.org.pl
e-mai: instytut@ak.org.pl

