Sprawozdanie z działalności POAK w parafii MB Różańcowej
w Nowym Kościele za 2014 rok.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii pracuje pod kierunkiem
Ks. Proboszcza Hieronima Hiczkiewicza zgodnie z wytycznymi DIAK i miejscowymi
potrzebami. W skład grupy wchodzi 19 osób, pracowitych i pomocnych w różnych
sytuacjach.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz.12.00 po sumie, spotykamy się w salce
przykościelnej, gdzie omawiamy bieżące sprawy i problemy naszej parafii i dzielimy się
wiadomościami przywiezionymi ze spotkań w DIAK.
W styczniu, tradycyjnie, organizujemy spotkanie opłatkowe z osobami starszymi,
samotnymi i wszystkimi chętnymi przyjść do nas, razem śpiewać kolędy, słuchać ciekawych
opowieści, miło spędzać czas. Rekolekcje Wielkopostne przed Świętami Wielkanocnymi –
organizujemy zbiórkę funduszy na kwiaty do Bożego Grobu, następnie ubieramy Grób Pański
i Świątynię na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Czwartek – Dzień
Kapłaństwa naszemu Księdzu Asystentowi zamawiamy Mszę Św. Składamy życzenia
i kwiaty.
Początek maja – staramy się być na uroczystości Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie. Boże Ciało – każdego roku Akcja Katolicka przygotowuje jeden z czterech
ołtarzy, uwieczniliśmy to na zdjęciu i w Kronice Akcji Katolickiej.
W czasie wakacji, mieszkańcy Biegoszowa, członkowie AK, przygotowują
poczęstunek dla pielgrzymów idących do Częstochowy – to 2 grupa jeleniogórska, z którą
każdego roku idzie Ks. Kazimierz Piwowarczyk były nasz długoletni Proboszcz – chętnie się
tam z nim spotykamy. Wrzesień – 21 dnia dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej
parafii organizujemy adorację ulicami i miejscowościami, aby Pan Jezus w tym dniu ani
chwili nie był sam.
Koniec września – patronalne święto Ks. Hieronima, zamawiamy Mszę Św. ,
przychodzimy z życzeniami i kwiatami – czasem uroczystość imieninową łączymy
z odpustem parafialnym – Matki Bożej Różańcowej 7 października.
Doroczne Święto Chrystusa Króla – każdego roku uczestniczymy w uroczystości
DIAK w Legnicy (wyróżnienie otrzymała Regina Jurczyk). Do każdego domu, członkowie
AK dostarczyli wigilijny opłatek, mężczyźni dowieźli choinki do Kościoła, wiele osób
przyszło pomagać w dekoracji i organizacji Bożonarodzeniowej szopki.
Podsumowując naszą pracę możemy stwierdzić, że jesteśmy zespołem ludzi pomocnych
Księdzu Proboszczowi Hieronimowi Hiczkiewiczowi w każdej sprawie.
Wymieniając niektóre nie wymienione działania to:
 w tym roku, dzięki naszym staraniom, spłaciliśmy do końca pożyczkę wziętą w banku
przed 5 laty, na remont grożącego zawaleniem dachu kościoła,



prowadzimy dwie kroniki : parafialną i Akcji Katolickiej, gdzie umieszczamy
informacje o ważnych wydarzeniach,

 sami dbamy o estetyczny wygląd terenu wokół kościoła i plebanii,
 bierzemy udział w różnych spotkaniach organizowanych przez DIAK,
 wywiązujemy się ze swoich powinności finansowych – jako członkowie AK.


w naszej grupie pracuje dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. – Marian
Krawczyk i Mieczysław Hajder.

Pozostali członkowie to ; Stefania Krawczyk, Krystyna Batek, Henryka Dominiak, Halina
Drążkiewicz, Teodora Jadach, Regina Jurczyk, Bronisława i Tadeusz Kasprzakowie,
Janina i Henryk Kłundukowie, Czesław Karpiński, Maria Mazur, Zofia i Zbigniew
Topolscy, Antonina i Zbigniew Ziębowie.
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