Kamienna Góra 07 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Kamiennej Górze.
Akcja Katolicka działająca przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Kamiennej Górze liczy 15 osób, na spotkania, które odbywają się w niedziele przychodzi
regularnie około 11 osób. W 2017 roku odbyło się 11 spotkań, podczas, których członkowie
Akcji Katolickiej uczestniczyli w formacji poszerzenia wiedzy religijnej realizowanej według
książki pod tytułem „Idźcie i głoście”. Na kilku spotkaniach upowszechnialiśmy wartości
patriotyczne z okazji 3 - maja i 11 – listopada, a także poruszaliśmy sprawy parafialne.
Przez cały rok 2017 podczas spotkań członkowie Akcji Katolickiej zapoznawali się
z wybranymi artykułami z „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli”.
Od 26 czerwca do 08 lipca 2017 roku już po raz dziewiętnasty zorganizowaliśmy
dla ponad 60 dzieci w wieku od 6 do 16 lat półkolonie. Wszyscy wychowawcy oraz panie
przygotowujące posiłki pracowały społecznie. W czasie trwania półkolonii pod fachową opieką
nauczycieli dzieci brały udział w wielu ciekawych zajęciach; między innymi w turniejach tenisa
stołowego, w licznych konkursach rysunkowych i piosenki religijnej oraz w zawodach
sportowych. Na spotkania z dziećmi zostali zaproszeni przedstawiciele Powiatowej Komendy
Straży Pożarnej oraz Powiatowej Komendy Policji w Kamiennej Górze. Dzieci i młodzież miała
możliwość zapoznania się z ich służbą dla innych oraz sprzętem, jakim się w tej służbie
posługują.
W czasie zorganizowanej 01 lipca 2017 roku przez nas tegorocznej już XVIII
„Parafiady” dzieci i młodzież uczestniczyła w następujących konkursach; rzucie do kosza,
w biegu przełajowym, strzelała piłką nożną na bramkę, żonglowała piłką, jeździła rowerami po
trudnym terenie oraz rzucała piłką tenisową na odległość. Odbył się też konkurs piosenki
oraz o piśmie świętym. W dniu „Parafiady” w licznych konkursach i zawodach sportowych
wzięło udział około 100 uczestników. Główne nagrody otrzymało 20 uczestników, a
pozostałym osobom wręczono nagrody pocieszenia.
Podczas trwania półkolonii zostały dzieciom zorganizowane następujące formy
wypoczynku (tabela);
Lp
Nazwa działania
Termin realizacji
.
a. Promocja zadania. Informacja o zorganizowaniu półkolonii Maj – czerwiec 2017 r.
będzie podawana w ogłoszeniach parafialnych oraz
poprzez Caritas działającą w ramach Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej.
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b. Przygotowanie przez członków POAK i wolontariuszy
pomieszczeń na półkolonie oraz zakup przyborów
rysunkowych i piśmiennych. Zakup nagród, słodyczy
i wody mineralnej na „Parafiadę” i zakończenie półkolonii.
Ubezpieczenie dzieci młodzieży i wolontariuszy.
c. Rozpoczęcie półkolonii. Zapoznanie dzieci z ich
opiekunami oraz zasadami obowiązującymi na
półkoloniach. Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym.
d. Warsztaty – prowadzący pan mgr inż. Marcin Makaś.
Zabawy sportowe dzieci na boisku.
e. Wycieczka dzieci do Muzeum Regionalnego w Jaworze.
Lekcje muzealne i warsztaty. Zwiedzanie Kościoła Pokoju.
f. Wyjście dzieci do Powiatowej Komendy Policji
w Kamiennej Góry.
g. Wyjazd dzieci do „Kina za Rogiem” w Krzeszowie oraz
zwiedzanie tamtejszej Bazyliki.
h. „Parafiada” - rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

24 czerwiec 2017 r. od
godz. 9.00 do 14.00.

26 czerwiec 2017 r. od
godz. 9.00 do 14.00

27 czerwiec od 9.00 do
14.00
28 czerwiec od godz. 8.30
do 14.00
29 czerwiec 2017 r. od
godz. 9.00 do 14.00
30 czerwca 2017 r. od
godz. 9.00 do 14.00
01 lipiec 2017 od godz.
9.00 do 14.00
Wycieczka dzieci do wioski indiańskiej w Janiszowie. 03 lipca 2017 r. od godz.
Zapoznanie się z historią, kulturą i zwyczajami indiańskimi. 9.00 do 14.00
Spotkanie dzieci z przedstawicielami Powiatowej Straży
04 lipca 2017 r. od godz.
Pożarnej w Kamiennej Górze – zwiedzanie obiektu.
9.00 do 14.00
Zwiedzanie szkółki jeździeckiej w Debrzniku.
05 lipca 2017 r. od godz.
9.00 do 14.00
Wycieczka do Kostrzycy Banku Genów Leśnych.
06 lipca 2017 r. od godz.
8.30 do 14.00
Zwiedzanie Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze – lekcje 07 lipca 2017 r. od godz.
muzealne oraz wycieczka do „Arado”.
9.00 do 14.00
Zakończenie półkolonii. Zabawa, konkursy.
08 lipca 2017 r. od godz.
9.00 do 14.00
Sprzątanie pomieszczeń, gdzie odbywały się półkolonie.
10 lipca 2017 od godz.
9.00 do 14.00

Przez pozostałą część wakacji dzieci mogły skorzystać z sali parafialnej grając w pingponga oraz na boisku sportowym przy naszym kościele parafialnym grając w piłkę nożną.
Dwa razy w ciągu roku przed świętami [„Boże Narodzenie” i „Wielkanoc”] przekazujemy
po piętnaście pięć paczek żywnościowych (w sumie trzydzieści) dla rodzin najbardziej
potrzebujących z naszej parafii.
W styczniu 2017 roku po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla
wszystkich grup religijnych działających w naszej parafii oraz chętnych parafian.
18 marca 2017 roku pięć osób uczestniczyło w spotkaniu formacyjnym w Legnicy.
24 kwietnia 2017 roku zorganizowaliśmy spotkanie regionalne z udziałem ks. Prof. J.
Klinkowskiego oraz zaproszonych gości.
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07 maja 2017 roku siedem osób uczestniczyło w uroczystościach religijnopatriotycznych w Krzeszowie.
02 września 2017 roku pięć osób pomagało przy obsłudze XVIII pielgrzymki osób
niepełnosprawnych do Krzeszowa.
14 października 2017 roku czterech członków Akcji Katolickiej uczestniczyło w Sesji
Naukowej w Legnicy z okazji Dnia Papieskiego.
26 listopada 2017 roku uczestniczyliśmy w Uroczystościach Chrystusa Króla w Legnicy.
09 grudnia 2017 kilka osób POAK uczestniczyło w rekolekcjach adwentowych
w Legnicy.
W ramach promowania dziedzictwa kulturowego Kościoła jedno ze spotkań POAK było
poświęcone zwiedzaniu i zapoznawaniu się z zabytkami sztuki sakralnej naszego regionu.
Przez cały czas we wszystkich naszych poczynaniach od zebrań począwszy poprzez
sprawy organizacyjne jak i konkretne działania jest z nami Proboszcz Ks. Aleksander
Siemiński i to dzięki jego dużej życzliwości możemy podejmować takie działania.
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