Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Parafia Podwyższenia Krzyża Św.
w Legnicy

Legnica 31.12.2017 r.

Sprawozdanie z działalności POAK
za okres 2017 r.
Akcja Katolicka w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy działa od 21.11.1998
r. Obecnie do Akcji Katolickiej w parafii należy sześcioro członków i cztery osoby
wspierające (są to siostry różańcowe). Funkcję prezesa pełni Franciszek Kwaśniak.
Asystentem Kościelnym POAK jest proboszcz parafii ks. Roman Raczak.
W okresie sprawozdawczym Akcja Katolicka w parafii skupiała się na trzech
głównych kierunkach działalności:
1. Formacja członków
2. Działalność Akcji Katolickiej w parafii
3. Ponadparafialna działalność członków POAK
1. Formacja członków
Członkowie Akcji Katolickiej co roku uczestniczą w okresie Wielkiego Postu i Adwentu
w spotkaniach formacyjnych w parafii i w Akcji Katolickiej na szczeblu diecezjalnym.
Ponadto bierzemy w innych terminach udział spotkaniach formacyjnych organizowanych
przez POAK oraz Zarząd DIAK. Trzy osoby uczestniczą w spotkaniach Kręgu Biblijnego
organizowanych kilka razy w miesiącu. Spotkania te do czerwca 2017 r. prowadził ks.
Dariusz Markowicz a po jego odejściu ks. Przemysław Superson. W ramach formacji
czytamy Pismo Święte i prasę katolicką. Jedną z podstawowych form duchowego
umacniania się członków i przyjaciół POAK w tajemnicy zbawienia, są co miesięczne
spotkania formacyjne, na które zapraszani są wszyscy członkowie naszej wspólnoty
parafialnej, a także członkowie Akcji Katolickiej z innych parafii. W spotkaniach
uczestniczy od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Wiele z tych spotkań jest z prelekcją
wygłaszaną przez zaproszonych wykładowców.
Ciekawsze z nich to:
 21marca 2017 r. prelekcja „Jubileusz 25 lat diecezji legnickiej ”, ks. dr Bogusław
Wolański. Spotkanie Regionalne Akcji Katolickiej.
 5 kwietnia 2017 r. prelekcja „Święta wielkanocne w kulturze państw Ameryki
Łacińskiej ks. dr Bogdan Michalski.
 10 maja 2017 r. prelekcja „Życie i męczeńska śmierć Sługi Bożego ks. Antoniego
Dujlovića”, s. Magdalena Karaban, Franciszek Kwaśniak.
 6 czerwca 2017 r. prelekcja „Kim jest człowiek – odpowiedź biblijna”, ks. prof. dr
hab. Jan Klinkowski. Było to spotkanie Regionalne Akcji Katolickiej
 7 listopada 2017 r. prelekcja „Misje sióstr Adoratorek Przenajświętszej Krwi
Chrystusa”, s. mgr Krystyna Kusak.
Informacja o spotkaniach z prelekcjami podawana jest na stronie internetowej Akcji
Katolickiej, w ogłoszeniach parafialnych, w gablocie wywieszany jest plakat z zaproszeniem
na spotkanie. Poza tym, osobom które maja adres Internetowy, informacja przesyłana jest
drogą mailową. Troską nasza jest, by stworzyć możliwość uczestnictwa w spotkaniach
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formacyjnych organizowanych przez POAK jak też informować o takich spotkaniach
organizowanych przez inne grupy w naszej parafii.
2. Działalność Akcji Katolickiej w parafii
Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii uczestniczą w wielu
sprawach organizacyjnych i porządkowych niezbędnych do wykonana w tej wspólnocie
parafialnej. Większość z tych czynności jest realizowana wspólnie z innymi grupami
działającymi w parafii:
1. Stała pomoc proboszczowi parafii w budowie nowego kościoła, w tym:
prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór na wykonywanymi robotami
i wspólnie z kadrą inżynierską pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów
dotyczących wykonawstwa, doboru materiałów oraz zgodności z prawem
budowlanym.
2. Wspólna organizacja z Żywym Różańcem i Braćmi Szafarzami opłatka w parafii
dla wszystkich grup parafialnych.
3. Dwoje członków bierze udział w roznoszeniu opłatków przed świętami Bożego
Narodzenia.
4. Jedna osoba bierze udział w co tygodniowym sprzątaniu świątyni.
5. Wykonujemy inne drobne czynności o które prosi proboszcz parafii. Staramy się
pomagać Proboszczowi w różnych sprawach organizacyjnych.
3. Ponadparafialne zaangażowanie członków POAK
Członkowie Akcji Katolickiej z parafii aktywnie uczestniczą w życiu Akcji Katolickiej
w diecezji uczestnicząc w organizacji i obsłudze wielu uroczystości, główne z nich to:
1. Pomoc i obsługa corocznej majowej pielgrzymki Akcji Katolickiej do MB
Łaskawej w Krzeszowie połączona z uroczystościami patriotycznymi.
2. Pomoc w organizacji i obsłudze pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych do
Krzeszowa w każdą pierwszą sobotę września, czynimy to od 18-tu lat. W tej
pielgrzymce jesteśmy odpowiedzialni za: recepcję z rejestracją pielgrzymów,
informację, pieczęć okolicznościową, i wielu innych drobnych spraw.
3. Udzielamy pomocy przy organizowaniu październikowych Sesjach
Naukowych z okazji Dnia Papieskiego i Organizacji święta patronalnego Akcji
Katolickiej w Uroczystości Chrystusa Króla.
4. Parafialny oddział redaguje i prowadzi stronę Internetową Akcji Katolickiej
diecezji legnickiej pod adresem www.ak.legnica.
5. Także w naszym POAK w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Spotkania
Regionalne Akcji Katolickiej: (21.03.2017), (06.06.2017).
4. Zakończenie
Na zakończenie chcemy podziękować księdzu Proboszczowi ks. Romanowi Raczakowi
Asystentowi Kościelnemu naszego oddziału za cierpliwość i wyrozumiałość wobec nas,
a także za inspiracje i zachętę do dalszej działalności i formacji.
Pełniący funkcję prezesa
Franciszek Kwaśniak
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