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Słowo wstępne
Biskupa Sosnowieckiego
Ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI rok wiary będzie dla
uczniów Chrystusa czasem wielkiej
próby – próby męstwa, wytrwałości
i ufnego zawierzenia się Temu, który
zwyciężył świat (J 16,33).
„Synowie tego świata” – sprzeciwiający się ewangelicznej nauce
– nie tylko nie ustaną w swoich wysiłkach, lecz nawet z większą jeszcze
mocą głosić będą i upowszechniać
swe bezbożne ideologie, permisywnie wynaturzone, zmierzające ku
cywilizacji śmierci. Odpowiadając
na papieskie wezwanie, musimy stale modlić się, pogłębiać swoją wiarę
i usilnie apostołować, by ani nam,
ani nikomu z naszych bliźnich nie
odebrano tego, co oﬁarowane przez
miłującego Boga – by, osłabiając
wiarę, nie odebrano nam udziału
w Chrystusowym zwycięstwie. Jakże pięknie i precyzyjnie ujmuje to

św. Jan Ewangelista „bo miłość Boga
polega na tym, że zachowujemy Jego
przykazania; a przykazania Jego nie
są trudne. Wszystko bowiem, co jest
zrodzone z Boga, zwycięża świat;
a oto zwycięstwo, które zwyciężyło
świat: wiara wasza.” (1J 5, 3-4).
Życzę, aby nie zabrakło Wam
apostolskiej gorliwości. Przedstawiony mi program duszpasterski
na rok 2013 będzie z pewnością
wielką pomocą w Waszej pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej. Przyjmuję go z satysfakcją i przekazuję
do realizacji. Asystentom Oddziałów Paraﬁalnych – Czcigodnym
Księżom Proboszczom i wszystkim
członkom Akcji Katolickiej Diecezji
Sosnowieckiej z serca błogosławię

+ Grzegorz Kaszak
BISKUP SOSNOWIECKI
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„A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów
mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2, 4-5)
FORMACJA DOKTRYNALNA

Tematy przewodnie:
1. Pragnienie Boga (KKK 27-30)
Drogi prowadzące do poznania Boga (KKK
31-38)
2. Poznanie Boga według nauczania Kościoła
(KKK 36-38)
Jak mówić o Bogu? (KKK 39-43)
3. Misteria życia Chrystusa (KKK 512-513)
Całe życie Chrystusa jest misterium (KKK
514-515)
Wspólne cechy misteriów Jezusa (KKK 516-518)
Nasza komunia z misteriami Jezusa (KKK 519-521)
4. Misteria dziecięctwa i ukrytego życia Jezusa
Przygotowania (KKK 522-524)
Misterium Bożego Narodzenia (KKK 524-526)
Misteria dziecięctwa Jezusa (KKK 527-530)
5. Misteria ukrytego życia Jezusa (KKK 531-534)
6. Misteria publicznego życia Jezusa
Chrzest Jezusa (KKK 535-537)
7. Misteria publicznego życia Jezusa
– kuszenie Jezusa (KKK 538-540)
8. Misteria publicznego życia Jezusa
„Bliskie jest Królestwo Boże” (KKK 541-542)
Zapowiedź Królestwa Bożego (KKK 543-546)
Znaki Królestwa Bożego (KKK 547-550)
9. Misteria publicznego życia Jezusa
„Klucze Królestwa” (KKK 551-553)
Antycypacja Królestwa – Przemienienie (KKK
554-556)
10. Misteria publicznego życia Jezusa
Droga Jezusa do Jerozolimy (KKK 557-558)
Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy (KKK
559-560)
11. W perspektywie paruzji…
…w oczekiwaniu aż wszystko zostanie Mu
poddane (KKK 673-674)
Chwalebne przyjście Chrystusa – nadzieja
Izraela (KKK 675-677)
12. Ku życiu wiecznemu…
Sędzia żywych i umarłych (KKK 678-679
Komunia Kościoła w niebie i na ziemi (KKK
954-959)

FORMACJA SPOŁECZNA

Tematy przewodnie:
Ze względu na ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI rok wiary zaleca się dogłębne studium
Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie
współczesnym „Gaudium et spes”:
1. Sytuacja człowieka w świecie dzisiejszym
2. Godność osoby ludzkiej
3. Wspólnota ludzka
4. Aktywność ludzka w świecie
5. Poparcie należne godności małżeństwa i rodziny
6. Należyty sposób podnoszenia poziomu kultury – niektóre pilniejsze zadania chrześcijan
w dziedzinie kultury
7. Życie wspólnoty politycznej

FORMACJA DUCHOWA
Tematy przewodnie:
1. J. Kempa, Dzieje ludzkie a historia zbawienia,
[w:] „Być solą ziemi. Akcja Katolicka w służbie apostolstwu”. Materiały formacyjne na rok
2013, Warszawa 2012, s. 23-33.
2. M. Ostrowski, Realizacja eschatologicznej
wizji człowieka – Homo viator, jw., s. 35-45.
3. I. Stolarczyk, „Humanizacja” globalizacji jako
powinność ludzi wierzących, jw., s. 47-63.
4. I. Stolarczyk, Wkład chrześcijan w budowanie
cywilizacji prawdy i miłości w Świecie, jw.,
s. 65-80.
5. J. Orzeszyna, Upowszechnianie „opcji preferencyjnej na rzecz ubogich” powinnością całego Ludu Bożego, jw., s. 81-96.
6. J. Wal, Apostolat praw człowieka, jw., s. 97-111.
7. J. Wal, Obecność chrześcijan na areopagach
kulturowych współczesnego świata (nauka,
sztuka, środki przekazu), jw., s. 113-131.
8. J. Kempa. Ewangeliczne motywacje politycznych zaangażowani chrześcijan, jw., s. 133-146.
9. T. Borutka, Chrześcijańskie wychowanie do
pokoju, jw., s. 147-172.
10. T. Borutka, Prymat pracy ludzkiej przed kapitałem, jw., s. 173-188.
11. J. Orzeszyna, Świadomość i odpowiedzialność ekologiczna wyznawców Chrystusa, jw.,
s. 189-206.
12. W. Łużyński, Pierwszeństwo etyki przed techniką, jw., s. 207-226 (ks. J. Orzeszyna).
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
PROGRAMU PRACY AKCJI KATOLICKIEJ
DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
1. POAK wspólnie z Księdzem Probosz- 9. POAK zorganizuje w dowolnie wybraną
czem – Parafialnym Asystentem Kościelprzez Paraﬁalnego Asystenta Kościelnego
nym – opracują na kanwie niniejszych
niedzielę roku Niedzielę Akcji Katolickiej.
założeń programowych i prześlą do In- 10. POAK aktywnie uczestniczy w przeżywastytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnoniu Wielkiego Postu, włączając się w prowieckiej do 31 marca 2013 r. paraﬁalne
wadzenie nabożeństw przypadających na
kalendarium działań Akcji Katolickiej.
ten okres liturgiczny. POAK szczególnie
zadba o przygotowanie nabożeństwa Dro2. POAK realizuje dzieło: „Aby kryzys nie
gi Krzyżowej.
dotknął naszych serc”.
3. POAK raz w miesiącu zorganizuje adora- 11. POAK weźmie udział w organizowanej
raz w roku przez Instytut Akcji Katolickiej
cję Najświętszego Sakramentu lub Godzinę
Diecezji Sosnowieckiej uroczystości roczŚwiętą w intencji Ojca Świętego Benedyknicowej Akcji Katolickiej w bazylice kateta XVI, Biskupa Diecezjalnego Grzegorza
dralnej w Sosnowcu.
i Prezbiterów Kościoła Sosnowieckiego.
4. POAK jeden raz w roku będzie uczestni- 12. W dniu święta patronalnego Akcji Katolickiej w Polsce, w uroczystość Chrystusa
czył w dniu skupienia zorganizowanym
Króla Wszechświata, członkowie POAK
w ramach dekanatu.
wezmą czynny udział w liturgii Mszy Świę5. Członkowie POAK wezmą udział w ortej w swojej paraﬁi.
ganizowanym przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w kościele 13. Każdy członek POAK będzie stałym czytelnikiem przynajmniej jednego z ukazujących
Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu Wielkosię w diecezji tygodników katolickich, takich
postnym Dniu Skupienia.
jak: „Niedziela”, „Źródło”, „Gość Niedzielny”.
6. Członkowie Akcji Katolickiej wezmą udział
Członkowie POAK będą także wykorzysty20 kwietnia 2013 r. w Sympozjum Diecewać treści podane w „Zeszytach Pastoralzjalnym „Taka jest nasza wiara. Wyzwania
nych Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Soewangelizacyjne dzisiaj”.
snowieckiej” oraz „Soli Ziemi” do osobistej
formacji duchowej i intelektualnej.
7. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji
Sosnowieckiej wezmą udział w uroczy- 14. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sostościach z okazji rocznicy Wizyty Aposnowieckiej każdego dnia odmawiają Listolskiej Jana Pawła II na Placu Papieskim
turgię Godzin z „Brewiarza dla świeckich”.
w Sosnowcu.
15. POAK prowadzi dokumentację swej dzia8. Członkowie POAK wezmą udział 15 czerwłalności, a do 31 marca 2014 r. przekaże
cu 2013 r. w organizowanej przez Krajowy
na piśmie sprawozdanie z działalności do
Instytut Akcji Katolickiej pielgrzymce na
Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji SosnoJasną Górę.
wieckiej.
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SPOŁECZNY OBOWIĄZEK RELIGIJNY I PRAWO
DO WOLNOŚCI RELIGIJNEJ
(Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO)

2104 | „Wszyscy ludzie... obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją,
przyjąć i zachowywać”. Obowiązek ten wypływa z „samej natury ludzi”. Nie jest on sprzeczny ze „szczerym szacunkiem” dla różnych
religii, które „nierzadko... odbijają promień
owej Prawdy, oświecającej wszystkich ludzi”,
ani z wymaganiem miłości, przynaglającej
chrześcijan, „aby wobec ludzi, którzy trwają w błędzie albo w niewiedzy co do spraw
wiary, postępowali z miłością, roztropnością
i cierpliwością”.
2105 | Obowiązek oddawania Bogu prawdziwej czci odnosi się do człowieka w wymiarze
indywidualnym i społecznym. Jest to „tradycyjna nauka katolicka o moralnym obowiązku
ludzi i społeczeństw wobec prawdziwej religii
i jedynego Kościoła Chrystusowego”. Prowadząc nieustannie dzieło ewangelizacji, Kościół
pracuje nad tym, by ludzie starali się o „kształtowanie w duchu chrześcijańskim sposobu
myślenia i obyczajów, praw oraz ustroju własnej społeczności”. Obowiązkiem społecznym
chrześcijan jest szanowanie i pobudzanie
w każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. Wymaga on od nich, by przyczyniali się do
rozpowszechniania jedynej prawdziwej religii,
która istnieje w Kościele katolickim i apostolskim. Chrześcijanie są powołani, by być światłością świata. W ten sposób Kościół ukazuje
królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem,
a szczególnie nad społecznościami ludzkimi.
2106 | „W sprawach religijnych nikt nie powinien być przymuszany do działania wbrew
swojemu sumieniu, ani nie powinno się

przeszkadzać mu w działaniu według jego
sumienia – prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle
w godziwym zakresie”. Prawo to opiera się na
samej naturze osoby ludzkiej, której godność
pozwala jej dobrowolnie przylgnąć do prawdy Bożej przekraczającej porządek doczesny.
Dlatego też prawo to „przysługuje trwale również tym, którzy nie wypełniają obowiązku
szukania prawdy i trwania przy niej”.
2108 | Prawo do wolności religijnej nie oznacza moralnej zgody na przylgnięcie do błędu
ani rzekomego prawa do błędu, lecz naturalne
prawo osoby ludzkiej do wolności cywilnej,
to znaczy – w słusznym zakresie – do wolności od przymusu zewnętrznego w sprawach
religijnych ze strony władzy politycznej. To
prawo naturalne powinno być w taki sposób
uznane w porządku prawnym społeczeństwa,
by stało się prawem cywilnym.
2109 | Prawo do wolności religijnej nie może
być w sobie ani nieograniczone, ani ograniczone tylko przez „porządek publiczny”
pojmowany w sposób pozytywistyczny lub
naturalistyczny. Przynależny mu „słuszny
zakres” powinna dla każdej sytuacji społecznej określać roztropność polityczna zgodnie
z wymaganiami dobra wspólnego, a władza
cywilna powinna go zatwierdzać według
„norm prawnych dostosowanych do obiektywnego porządku moralnego”.
w w w.inst ytut.ak .org.pl
e-mail: instytut@ak.org.pl

