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Sprawozdanie 

z pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
przy parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy 

za rok 2014 

 

Ilość członków POAK - 20 osób, na dzień 30.12.2014 r. 

Asystent Kościelny POAK  o. dr. Jan Janus 

W roku sprawozdawczym realizowano następujące zadania:  

Styczeń 

 19.01 -  O godz. 16.00 odprawiona została Msza Święta w intencji członków AK i ojca  

asystenta. Po mszy odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej.  

Luty 

 15.02 - Zorganizowano zabawę karnawałową dla ponad 160 dla dzieci. 

Marzec 

 1.03 – Zorganizowano bezalkoholową  zabawę karnawałową dla dorosłych ( 64osób). 

 9.03 - Udział Spotkanie Ekumeniczne Akcji Katolickiej z udziałem  Zarządu              

i członków  AK  z par. grekokatolicką  pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy                         

organizowanym przez DIAK.   

  21.03 - Przygotowano i przeprowadzono Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w parafii.  

Kwiecień 

 5.04 - Sympozjum pt. „Magia – cała prawda” w celu upowszechniania wiedzy na 

tematy związane z różnego typu zagrożeniami duchowymi. Inicjatorką sympozjum 

jest Pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, 

związana z Radiem Maryja i TV TRWAM. Sympozjum poprzedzą rekolekcje dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjum i liceum im. Św. Franciszka z Asyżu. Członkowie  

POAK pomagali  w przygotowaniu kościoła, sal, postawieniu namiotu, obsługi, 

przygotowywania herbaty i kawy dla prelegentów. 

 12.04 - Droga Krzyżowa na Górzec - wyjazd autokarowy do Męcinki (ok.70osób) 

Uwieńczeniem Drogi Krzyżowej była Eucharystia sprawowana w kaplicy na szczycie 

przez  o. Pawła Grządziela. 

 17-19.04 -Triduum Paschalne ( Wielki Czwartek – godzinna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu; Wielki Piątek udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta – niesienie 

krzyża z kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela do I stacji Męki Pańskiej; Kierowanie 

ruchem drogowym podczas procesji rezurekcyjnej).   
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Maj 

 od 14-18.05 - Zorganizowano wystawę pt „Moje spotkanie z Janem Pawłem II”. 

Eksponowano pamiątkowe zdjęcia parafian ze spotkań z ojcem świętym.   

 11.05 - Służba porządkowa w trakcie I Komunii Świętej (członkowie POAK               

i ministranci). 

 24.05 - Spotkanie towarzyskie POAK w plenerze. Zamienice „Osada Danieli” 

(39osób) Spotkanie u naszych przyjaciół Bogusi i Olka Myśko miało charakter 

biesiadowo-rekreacyjny na którym obok gier nie zabrakło piosenek religijnych           

i wspólnych modlitw. 

 31.05 - Rowerowy „Maraton do Matki”. Pięciu rowerzystów z Legnicy, Wrocławia      

i Lubawki do których w końcowej fazie dołączyli br. z Częstochowy zawieźli na 

Jasną Górę ponad 60 kartek z intencjami do Matki Bożej zebranych od parafian  za 

przyzwoleniem ojca proboszcza. Trasę 256km pokonali w czasie 13,5 godzin. 

Obsługę i pomoc techniczną tworzyli ich bliscy. 

Czerwiec 

 22.06 - Festyn Świętojański. W święcie parafii wzięli udział niemal wszyscy 

członkowie POAK, którzy przygotowali i prowadzili gry i zabawy, konkursy, loterie i 

aukcje, oraz grilla wraz ze smacznymi dodatkami. Przeprowadzono Akcję 

Honorowego Oddawania Krwi. 

Lipiec 

 29.07-7.08 - Udział członków POAK w Diakoni (grupie technicznej) X grupy 

Franciszkańskiej XXII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę. 

Sierpień 

 2-10.08 - XI Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę (Gostyń, Borek Wielkopolski, 

Licheń, Wieluń, Częstochowa, Góra Świętej Anny) 

  

Wrzesień 

 6.09 - Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół (służba porządkowa w 

bazylice, pomoc organizatorom).  

 20.09 - Legnickie Pole - Epilog XXI Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej.             

Po Mszy Świętej , uczestnicy i sympatycy 10 grupy „franciszkańskiej” udali się do 

Legnicy na wspólną modlitwę i adorację Pana Jezusa. Na koniec dnia przyszedł czas 

na wspomnienia i wspólne oglądanie zdjęć. W niedzielę Jutrznia śniadanie i Msza 

Święta dziękczynna.  
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Październik 

 4.10 - Przygotowanie agapy dla parafian i gości z okazji uroczystości Świętego 

Franciszka z Asyżu. 

Listopad 

 23.11- Udział w obchodach święta patronalnego w Uroczystość Chrystusa Króla.   

W siedzibie Legnickiej Kurii odbyło się spotkanie członków i sympatyków Akcji 

Katolickiej. Podczas spotkania wyróżniono prezesa POAK. O godz. 16.00 w naszej 

parafii odprawiono Mszę Świętą w intencji AK. a w wypominkach modlono się za 

zmarłych członków POAK.  

 28.11- Dni Skupienia POAK w Legnicy. 

Grudzień 

 1-13.12 - W kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego postawiono „Choinkę Nadziei”, na 

której wisiały serduszka. Jedno serce to Jedno Dziecko, które czeka na dobre serce. 

Każdy dorosły, który chciał zrobić Świąteczną Niespodziankę dziecku, może wybrać 

Serce, na którym znalazł numer, imię dziecka oraz wiek. Gotowe niespodzianki z 

załączonym serduszkiem zostały przyniesione do zakrystii lub na furtę klasztorną.   

W sobotę 13 grudnia  w kościele Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi. W sumie 

przyniesiono 140 paczek.  

 3.12 - Przygotowanie „pakietów świątecznych” modlitwa-życzenia-sianko. 

 14.12 - Rozprowadzanie „sianka”. Zebrano ponad dwa tysiące złotych, które 

przeznaczono na zakup opału do świątyni. 

 27.12 - Święto patronalne Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej o. Jana Janusa – 

udział w Eucharystii.  

Podczas całego roku 2014 członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:  

 w każdą III niedzielę miesiąca rozprowadzali prasę katolicką, 

 w pierwsze środy członkowie POAK spotykali się na zebraniach roboczych           

a w miarę możliwość co dwa miesiące odbyło się spotkanie towarzyskie, 

 uczestniczyli  jako wolontariusze w pracy Świetlicy Parafialnej                       

„Dom św. Franciszka” i zajęciach sportowych (ping-pong 2x w tygodniu), 

 wraz z sympatykami AK tworzą  „Różę Pielgrzymkową Różańca Świętego”, 

 uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez DIAK, 
 pełnią dyżury służby porządkowej w świątyni, 

 włączali się w pracę w parafialnej kawiarence. 

 
 
                                                                         Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

                                                                                                     Marek Śledź 


