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Legnica   31-12-2017r. 

Sprawozdanie 
z pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

Przy parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy 
za rok 2017 

Ilość członków POAK - 22 osoby, na dzień 31.12.2017 r. 
Asystent Kościelny POAK  o. dr. Jan Janus 

W roku sprawozdawczym realizowano następujące zadania  

Styczeń 

 8 - niedziela. Msza święta w intencji członków  i sympatyków POAK- spotkanie 

opłatkowe 

Luty 

 1 – środa. Walne Zebranie POAK (cz. I) 

 11 – sobota zabawa karnawałowa dla dzieci około 60 osób 

Marzec 

 8– środa. Walne Zebranie POAK (cz. II) ukonstytuowaniu się Zarządu POAK 

 11- marzec - sobota Wieczór poezji Brunona Gerschmana pomoc w 

organizacji  

Kwiecień 

 8 – sobota Droga Krzyżowa na górę Górzec. Msza Święta na szczycie. 

Uczestniczyły 73 osoby 

Maj 

 14 – niedziela I komunia święta – służba porządkowa dwie tury 10.00 i 11.30 

 Czerwiec 

 18- niedziela - 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, zaproszono również 

ratownika który przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

Sierpień 

 29-07 do 7-08   Udział członków POAK XXIII Pieszej Pielgrzymce Diecezji 

Legnickiej na Jasną Górę w X grupie Franciszkańskiej. Diakona – grupa 

techniczna. 



Sprawozdanie z działalność POAK w 2017r.  

2 

 

 19-08 do 13-09   Udział członków POAK w pielgrzymce rowerowej Paryż – 

Fatima. 

Wrzesień 

 7  - uroczystości pogrzebowe członka naszego Oddziału Akcji Katolickiej 

Lesława Szymkiewicza.  

Październik 

 4  - środa Przygotowanie agapy dla parafian i gości z okazji uroczystości 

Świętego Franciszka z Asyżu.  

Listopad 

 24 – piątek Dzień Skupienia POAK 

 26 – niedziela udział w uroczystościach z okazji święta patronalnego – 

Chrystusa Króla Wszechświata,- organizowanego przez DIAK 

 30 – czwartek. Wypominki POAK 

Grudzień 

 3 - niedziela  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, mógł wybrać Serce, na którym znalazł numer, 

dziecka oraz jego wiek. Gotowe niespodzianki z załączonym serduszkiem 

zostały przyniesione do zakrystii lub na furtę klasztorną. W sobotę 16 grudnia  

w kościele Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi. W sumie obdarowano 148 

dzieci. 

 6- środa. Przygotowanie „pakietów świątecznych” modlitwa-życzenia-sianko 

 10- niedziela. Rozprowadzanie „sianka”. Zebrane ofiary przekazano na zakup 

opału do świątyni 

 27- wtorek. Święto patronalne Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej o. Jana 

Janusa 

Podczas całego roku 2017 członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:  

 w każdą III niedzielę miesiąca rozprowadzali prasę katolicką, 

 zasadniczo w pierwsze środy członkowie POAK spotykali się na 
zebraniach roboczych.   

 uczestniczyli  jako wolontariusze w pracy Świetlicy Parafialnej „Dom św. 
Franciszka”  

 wraz z sympatykami AK tworzą  „Różę Pielgrzymkową Różańca Świętego” 
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 pełnią dyżury służby porządkowej w świątyni. 
 
 

Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

Krzysztof Mazurek                                                                                             


