Sprawozdanie
z działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej za rok 2018
Sprawozdanie składa się z rozdziałów:
1. Najważniejsze wydarzenia roku inicjowane przez Zarząd DIAK.
2. Działalność formacyjna i apostolska..
3. Współpraca Rady DIAK i Księży Asystentów.
4. Promocja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.
5. Zakończenie.

1. Najważniejsze wydarzenia roku 2018 inicjowane przez Zarząd DIAK
27.01.2018 r. Spotkanie Opłatkowe
W Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, wraz z innymi
grupami i ruchami apostolskimi Archidiecezji Krakowskiej spotkaliśmy się z Metropolitą
Krakowskim Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Spotkanie opłatkowe
rozpoczęła uroczysta msza św. Liczna grupa członków i sympatyków z całej Archidiecezji
z rodzinami reprezentowała Stowarzyszenie.
10.02.2018r. Sprawozdawcze zebranie Rady DIAK.
Miejscem spotkania była parafia św. Mikołaja w Krakowie, POAK 12, którego
Prezesem jest P. Ewa Ponikiewska. Był to szczególny czas, ponieważ cała Archidiecezja
i Polska przygotowywała się do beatyfikacji Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.
Członkowie Rady mieli sposobność oddania czci i modlitwy przy relikwiach Błogosławionej.
23-25.02. 2018r. w Zakopanem-Księżówce miały miejsce rekolekcje dla Liderów
DIAK z Polski południowej. Głównym organizatorem był Zarząd KIAK, natomiast
o bezpośrednią odpowiedzialność poproszono DIAK Kraków. Rekolekcje poprowadził
Asystent diecezjalny z diecezji świdnickiej, ks. Sławomir Augustynowicz. Uczestników
odwiedził ks. Biskup Jan Szkodoń.
9-11.03.2018r. Doroczne rekolekcje dla świeckich w Zakpanem-Księżówce.
Te dni modlitwy od wielu lat prowadzi Ks. Biskup Jan Szkodoń i ks. dr Marek Wrężel
/dyrektor Studium Apostolstwa Świeckich w Archidiecezji Krakowskiej/. Członkowie
i sympatycy Akcji Katolickiej od wielu lat są najliczniejszą grupą. W wielu przypadkach
w rekolekcjach tych udział biorą rodzice z dorastającymi dziećmi.

18.03. 2018r. Droga Krzyżowa Akcji Katolickiej w Kopalni Soli w Wieliczce.
Oprócz Drogi Krzyżowej, poprowdzonej przez członków Akcji Katolickiej uczestniczono we
Mszy św. w Kaplicy św. Kingi. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Akcji
Katolickiej. Następnie dzięki Kazimierzowi Windakowi i przychylności Dyrekcji Kopalni,
zwiedzono szereg interesujących miejsc w Kopalni. Na koniec – dzięki fundacji Dyrekcji
Kopalni – uczestnicy w liczbie ok. 110 osób, zostali zaproszeni na ciepły posiłek.
Pozostajemy wdzięczni za to sympatyczne przyjęcie.
02.04. i 27.042018 r. rocznica śmierci i kanonizacji św. Jana Pawła II
Członkowie Akcji Katolickiej ten dzień upamiętniają włączając się w nabożeństwa i inne
wydarzenia w swoich parafiach.
03.05.2018 r. w uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja
Delegacja Akcji Katolickiej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła we Mszy
św. w Katedrze na Wawelu. Następnie wzięliśmy udział w przemarszu z Wawelu pod Grób
Nieznanego Żołnierza przy Pomniku Grunwaldzkim i w imieniu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej złożyliśmy kwiaty. W ten sposób włączamy się w obchody
100.lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.
12.05.2018 r. Msza św. i czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w intencji nienarodzonych dzieci
Grupa uczestników podjęła duchową adopcję dziecka poczętego.
13.05.2018 r. W czasie uroczystości św. Stanisława BM, w procesji z Wawelu na
Skałkę i we Mszy św. na Skałce,
Liczna grupa członków Akcji Katolickiej z kilkoma pocztami sztandarowymi na czele
uczestniczyła w uroczystościach. Został złożony dar ołtarza w formie pieniężnej na
Seminarium Archidiecezji Krakowskiej przez delegację Zarządu DIAK.
20.05.2018r.Sympozjum „Dziedzictwo – któremu na imię POLSKA”
Wydarzenie z okazji urodzin naszego Patrona św. Jana Pawła II, pod honorowym
patronatem Metropolity Krakowskiego Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Sympozjum odbyło się przy ul. Bernardyńskiej 3, budynek Papieskiego Uniwersytetu im.
Św. Jana Pawła II. Sympozjum wzięło udział ok. 70 osób z różnych środowisk i stanów /
świeccy i duchowni /. Mszę św. odprawił i wygłosił okolicznościowe kazanie, nawiązując do
Osoby św. Jana Pawła II - ks. prałat Jan Pasierbek – sędzia Sądu Metropolitalnego
w Krakowie, duszpasterz krakowskich prawników.
Wykładowcy, a byli nimi o.prof. Jarosław Kupczak, dominikanin, wykładowca na
uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Przypomniał nam wielkie, przejawiające się też
w różnoraki sposób umiłowanie Ojczyzny przez św. Jana Pawła II, jako Biskupa Krakowa,
następnie papieża. Z troską o los naszego kraju, dobro jego mieszkańców Ojciec Święty
upominał się niejednokrotnie. I to właśnie przywołał naszej pamięci O. Jarosław.
S. Zofia Kóska/siostra Franciszkańskiej Rodziny Maryi/ dyrektor szkoły katolickiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim podzieliła się ze słuchaczami codzienną pracą pedagogiczno-

wychowawczą w kształtowaniu wrażliwości u dzieci, młodzieży i ich rodziców na to co
Polskę stanowi, wskazując w sposób szczególny elementy patriotyczne.
Pani Poseł RP, Barbara Bubula w swoim wykładzie nawiązywała do propagowania na
co dzień tych małych i wielkich wartości, które stanowią o Ojczyźnie. O wyborze na co dzień
tego co polskie na różnych płaszczyznach codzienności. Wskazywała na wielką
odpowiedzialność dorosłych względem dzieci i młodzieży w formowaniu postaw
patriotycznych.
08.06.2018 r. Święto Św. Jadwigi Królowej
W święto Patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej św. Jadwigi - Króla
Polski delegacja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej z pocztami sztandarowymi
uczestniczyła we Mszy św. w Katedrze Wawelskiej. Przy relikwiach Świętej Patronki
uczciliśmy Jej święto.
09.06.2018r. – uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej
w Polsce na Jasną Górę.
W przeddzień, odbyło się krótkie sympozjum w Wydawnictwie„ Niedziela”
w Częstochowie.
W Częstochowskiej Katedrze słowo do uczestników wygłosiła pani prezes Zarządu
KIAK Urszula Furtak. Do zgromadzonych przemówił Ks. Prof. Tadeusz Borutka, Asystent
Diecezjalny diecezji bielsko-żywieckiej.
Po procesyjnym przejściu Alejami NMP odbyła się na Wałach Jasnogórskich Msza Święta
koncelebrowana pod przewodnictwem ks.biskupa Stefana Regmunda /emerytowany bp
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej/, który wygłosił też homilię.
23.06.2018r.(sobota) odbyła się V Pielgrzymka AK i Czcicieli św. Jadwigi Królowej
do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie.
07.09.2018r. Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej włącza się w akcję
KIAK „ SZANUJ ŻYCIE”.
Rozwieszany był odpowiedni baner w POAK-ach i Prezes G. Kominek uczestniczyła
w tematycznej audycji TVP „Gość dnia” i Radia Plus.
09.09.2018r. – Delegacja Akcji Katolickiej ze sztandarem
w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

uczestniczyła

14.09.2018r. – Podniesienie Krzyża Świętego, Kraków – Mogiła NH. Uroczystość
obchodzono indywidualnie.
22.09.2018r. Dzień Wspólnoty Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
w Sanktuarium Macierzyństwa NMP W Dziekanowicach.
Doroczne spotkanie zgromadziło kilku księży Asystentów Parafialnych Oddziałów
i liczną grupę członków i sympatyków, wielu z rodzinami. Jak zwykle nasze spotkanie
rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. Uczestnicząc w tym spotkaniu włączyliśmy się w obchody
jubileuszowe św. O.Pio: 50.lecie śmierci i 100.lecie otrzymania stygmatów. Jubileusz

przebiegał pod hasłem „Do nieba z O.Pio”, a dzień 22 września „Czyścimy czyściec”.
Łączyliśmy się duchowo z uczestnikami ogólnopolskich uroczystości pod ww hasłem na
Jasnej Górze. O. Maciej Zienkiewicz, kapucyn swoim pełnym ekspresji wykładem przybliżył
nam postać św. O.Pio. Można było nabyć modlitewniki i książki o Tym Wielkim Świętym,
którego życie bezwarunkowo poddane woli Bożej jest dla współczesnych dobrym
przykładem.
Spotkanie zakończyło się agapą, przy suto zastawionych stołach w strażackiej remizie.
29.09.2018r. W ramach obchodów 100.lecia Niepodległości zorganizowano
spotkanie z prof. UJ Panem Krzysztofem Ożogiem.
Pan Profesor poruszył temat o zmaganiach Polaków XIX wieku motywowanych wiarą
dla odzyskania niepodległości Ojczyzny. Wiele miejsca poświęcił patriotycznej postawie
księży i innych grup społecznych. Spotkanie z Panem Profesorem odbyło się w parafii Bł.
Anieli Salawy w Krakowie.
20.10.2018r. Udział AK w Archidiecezjalnym Forum Ruchów i Stowarzyszeń
Archidiecezji Krakowskiej.
Dwie osoby z Zarządu DIAK /limit/ wzięło udział w Forum Ruchów i Stowarzyszeń
Archidiecezji Krakowskiej. Forum miało miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach.
22.10.2018r. Koncert HABEMUS PAPAM pod honorowym patronatem
J.E. Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i Prezes KIAK Urszuli Furtak.
Na Dzień Papieski w Kalendarium zaplanowaliśmy „Marsz dla Życia i Rodziny”.
Rzeczywistość okazała się nieco inna.
Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej włączyła się w obchody rocznicy
40.lecia inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II poprzez zorganizowanie wielkiego
koncertu HABEMUS PAPAM na oficjalne zakończenie tych jubileuszowych dni
16-22.10.2018r. Wykonawcami koncertu byli profesjonalni aktorzy, artyści, chór i orkiestra.
Koncert poprzedziła uroczysta msza św., której głównym celebransem był
Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, przy udziale bardzo licznej grupy księży i po brzegi
wypełnionego wiernymi Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.
Dzień 22 października 2018 roku, to pierwsza rocznica ogłoszenia św. Jana Pawła II
Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Razem z nami za ten dar dziękowali zaproszone
ościenne DIAK-i z metropolii krakowskiej i Pani Prezes KIAK Urszula Furtak, która
honorowym patronatem objęła Koncert. W darze ołtarza AK AK złożyła duże złote logo
naszego Stowarzyszenia do Kapłańskiej Kaplicy w Dolnym Kościele tego Sanktuarium.
Wyrazy wdzięczności wobec tych POAK-ów i osób prywatnych, małżeństw i rodzin, którzy
materialnie wsparli ten pomysł. We mszy św. i koncercie uczestniczyły władze miasta
Krakowa, województwa z Panem Wojewodą na czele, starostwa i sejmiku, Sponsorzy,
zaproszeni dyplomaci, przedstawiciele ambasad w Krakowie, liczni członkowie i sympatycy
Akcji Katolickiej oraz czciciele św. Jana Pawła II. Temu wydarzeniu towarzyszyła ekipa
TVP3, która wespół z AK jest właścicielem zapisu „HABEMUS PAPAM”.

03-04.11.2018r. W tych dniach odbył się XVI Małopolski Przegląd Pieśni
Patriotycznej
Pod patronatem Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
i Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika. Przed Galą laureaci, wyróżnione zespoły,
soliści oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę,
koncelebrowanej przez ks. Prałata Józefa Jakubca i Asystenta Diecezjalnego ks. kan.
Mirosława Dziedzica oraz miejscowych księży. Doroczna impreza adresowana jest do
szerokiego grona społeczności środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych
i parafii pragnących podtrzymać ducha patriotycznego w naszej ojczyźnie. Imprezę
zorganizowano we współpracy z Parafią MB Częstochowskiej, Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży, Małopolskim Kuratorem Oświaty i Młodzieżowym Domem Kultury im Janusza
Korczaka w Krakowie. Podczas Gali wręczone zostało odznaczenie „Złoty Krzyż Zasługi”
przyznane przez Prezydenta RP Dyrektor Domu Kultury im. Korczaka w Krakowie Pani
Monice Modrzejewskiej. Koordynatorem Przeglądu był Stefan Majerczak.
11.11.2018r. Narodowe Święto Niepodległości.
Uroczystość szczególna, ponieważ były to centralne obchody 100.lecia Odzyskania
Niepodległości w Krakowie i w Polsce. Delegacja Akcji Katolickiej i poczet sztandarowy
uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze na Wawelu. Przy Pomniku Grunwaldzkim w imieniu
Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej złożyliśmy kwiaty.
Wieczorem w Hali „Sokoła” w Krakowie byliśmy współorganizatorem koncertu „ OD
MARZEŃ DO NIEPODLEGŁOŚCI” zamykającego oficjalne obchody 100.lecia odzyskania
Niepodległości Ojczyzny w Małopolsce. 11.11.2018r. prezes Grażyna Kominek
reprezentowała Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej w uroczystościach centralnych
w Warszawie w świątyni Opatrzności Bożej.
25.11.2018 r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - Święto Patronalne
Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
W tym roku cała uroczystość miała wyjątkowy charakter. Mija 25 lat od
reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a Akcja Katolicka w tym dniu na
swój sposób uczciła 100.lecie odzyskania Niepodległości. Uczestniczyliśmy we Mszy św.
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Katedrze
Wawelskiej o godz. 10:00. Ks. Arcybiskup w homilii ze szczególną troską odniósł się do
zadań stojących przed Stowarzyszeniem w obecnej rzeczywistości. Jesteśmy świadkami
Chrystusa Zmartwychwstałego i swoją wierną codziennością mamy budować Kościół
i apostołować. W mijającym roku do Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej wstąpiło 8
osób, którzy otrzymali legitymacje członkowskie i identyfikujące przypinki.
Naszymi szczególnymi Gośćmi, którzy włączyli się w Uroczystość już na Wawelu
byli Ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, Ks. biskup Jan Szkodoń, kanclerz kurii
metropolitalnej ks. Tomasz Szopa, asystenci parafialnych oddziałów, Dyrektor Generalny
Urzędu Wojewódzkiego Pan Szymon Strzelichowski w zastępstwie Pana Wojewody oraz
bardzo licznie zebrani członkowie i sympatycy stowarzyszenia z rodzinami.
Już od drzwi Katedry Wawelskiej towarzyszyła nam Orkiestra Reprezentacyjna
Kopalni Soli „Wieliczka” nadając wyjątkowy charakter wydarzeniu. Nad Uczestnikami
powiewały biało-czerwone chorągiewki, które otrzymali wychodząc z Katedry.
W drodze do Auli XX Misjonarzy na Stradomiu, zatrzymaliśmy się pod Krzyżem
Katyńskim, by złożyć wieniec i zapalić znicz. W ten sposób uczcić pamięć tych Polaków,

którzy złożyli swe życie za naszą wolność. Na wewnętrznym placu XX Misjonarzy Orkiestra
dała krótki, piękny koncert, razem zaśpiewaliśmy nasz narodowy hymn. Przeszliśmy do auli.
Tutaj czekał na nas w swoim pięknym portrecie nasz Patron św. JAN PAWEŁ II.
Portret jest darem jubileuszowym Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława
Dziwisza.
Swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz biskup Jan Szkodoń i Dyrektor Generalny
Urzędu Wojewody Pan Szymon Strzelichowski.
Wręczono dyplomy Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej” i medale
„DUC IN ALTUM” za zasługi przyznane przez Kapitułę Honorowych Odznaczeń Akcji
Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Medal otrzymali:
1.Asystent DIAK, ks. kan. Mirosław Dziedzic, za ponad 10-letnią oddaną służbę na tym
stanowisku.
2.Pan Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, za szczególną współpracę i otwartość dla naszego
Stowarzyszenia.
3. Pani Małgorzata Zielińska, za wieloletnie ofiarne zaangażowanie we wszystkie
przedsięwzięcia jakie podejmuje Zarząd DIAK.
4. Pan Janusz Jandura, za zaangażowanie w działania POAK i DIAK oraz wieloletnią
dyspozycyjność „Chorążego” sztandaru DIAK.
Aby podkreślić charakter jubileuszowych obchodów na zakończenie obejrzeliśmy fabularnodokumentalny film o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim „ Po prostu Pilecki…”. Wprowadzenia
w tę rzeczywistość dokonał zaproszony reżyser p. Mirosław Krzyszkowski oraz dyrektor
TVP3 Kraków, Pan Bogdan Wasztyl – współtwórca filmu. Dlaczego taki wybór?
Rotmistrz Witold Pilecki po wsze czasy jest wzorem patrioty, który bezgranicznie umiłował
Ojczyznę i wolność, Boga, Kościół i rodzinę. Nie szczędził dla tych wartości niczego, oddał
za nie życie. Dla nas pozostaje wzorem na całej płaszczyźnie ziemskiego bytowania.
30.11.2018r. Zebranie Rady DIAK w POAK 23 przy parafii bł. Anieli Salawy
w Krakowie, przy ul. Kijowskiej.
Głównym celem zebrania było przedstawienie i uchwalenie kalendarium, kierunków
działania i preliminarza finansowego na rok 2019. Gospodarzom spotkania: ks. Zdzisławowi
Górze Asystentowi POAK i ks. proboszczowi Aleksandrowi Bandurze oraz panu prezesowi
Adamowi Stawiarskiemu wraz z członkami POAK składamy podziękowanie za gościnę.
Zakończyliśmy akcję „Koc z dobrym słowem dla bezdomnego”. Zebraliśmy 122 koce, które
w tym i następnych dniach przekazaliśmy poprzez SS. Albertynki bezdomnym i ubogim,
którymi opiekują się siostry. Był to dar serca w roku Jubileuszu 100.lecia Niepodległej
Ojczyzny.
1.12.2018r. „POWRÓT DO ŹRÓDEŁ” - SZKOŁA FORMACYJNA
Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej przy parafii Bł. Anieli Salawy w Krakowie.
Po 10 latach zdecydowaliśmy się „odświeżyć i na nowo odnaleźć” ideały Akcji
Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, a w niej siebie, naszą drogę do Boga i miejsce
w Kościele Krakowskim. Pochyliliśmy się nad zasadami, regulaminami i wytycznymi, które
powinny regulować działania naszego stowarzyszenia. Uaktualnienie wytycznych wg
„Statutu Akcji Katolickiej w Polsce” pozwoli nam przejrzyście funkcjonować
w codzienności. Materiałem roboczym był:
• Regulamin powoływania Parafialnych Oddziałów
• Obowiązki prezesów POAK

•
•
•
•

Regulamin Zarządu DIAK
Regulamin obrad Rady DIAK
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regulamin Honorowych Odznaczeń jest aktualny i zatwierdzony przez
Metropolitę Krakowskiego Ks. Kard. Stanisława Dziwisza
• Omawiane były kwestie prowadzenia Kroniki POAK i Ceremoniał Sztandaru
W Szkole Formacyjnej uczestniczyło 74 osoby, prawie ze wszystkich POAK w diecezji.
To spotkanie zakończyło się wręczeniem każdemu uczestnikowi dyplomu.

W roku 2018 Zarząd odbył 6 posiedzeń statutowych i 14 Prezydium Zarządu
w tym z organizatorami ww wydarzeń.
W trakcie zebrań Zarządu DIAK omawiano i przygotowywano programy wyżej
wymienionych wydarzeń, podejmowano uchwały w sprawach członkowskich i innych,
związanych z działalnością statutową Akcji Katolickiej.
W roku 2018 na wniosek Prezesa nastąpiła zmiana podziału funkcji Zarządu DIAK.
Adamowi Stawiarskiemu i Zofii Fedor powierzono funkcję wiceprezesów. Wszystkie
pozostałe funkcje bez zmian. Całość składu Zarządu wymieniono na końcu
sprawozdania.

Działalność formacyjna i apostolska.
Prowadzeniu działalności formacyjnej służyły wydawnictwa ogólnokrajowe i lokalne.
Podstawowym materiałem były materiały formacyjne opracowywane na każdy rok
duszpasterski przez zespół duszpasterzy – księży asystentów kościelnych pod kierunkiem
ks. prof. Tadeusza Borutki. W roku sprawozdawczym książka zawierająca teksty
przeznaczone na każdy miesiąc nosiła tytuł: „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego”
Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiałami pomocniczymi jest Pismo Święte
i nauczanie św. Jana Pawła II. Również na stronach internetowych Akcji Katolickiej
ogólnopolskiej i diecezjalnych można znaleźć wiele materiałów, które można wykorzystać dla
pogłębienia wiedzy o działalności Akcji Katolickiej. Zalecano również sięganie do
dokumentów Kościoła (encykliki, adhortacje, Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty
synodalne Archidiecezji Krakowskiej i inne).
Bardzo cenne dla formacji duchowej działaczy Akcji Katolickiej były rekolekcje
wielkopostne prowadzone przez ks. bpa Jana Szkodonia i ks. dra Marka Wrężla. Ponadto na
wszystkich spotkaniach Rady DIAK, nie brakowało elementów formacyjnych – choćby tylko
wspomnieć homilie naszego asystenta ks. kan. Mirosława Dziedzica. Również uczestnictwo
członków Akcji Katolickiej w ważnych uroczystościach ogólnokościelnych także należy
uznać jako swoistą formację. W ramach działalności apostolskiej odbywały się spotkania
okolicznościowe w terenie z udziałem członków Zarządu DIAK. Wiele wskazań
formacyjnych i propozycji działalności apostolskiej dla członków Akcji Katolickiej zostało
zawartych w kierunkach działania rozesłanych do wszystkich POAK-ów.
Udział członków Akcji Katolickiej w uroczystościach patriotycznych 3 maja i 11
listopada, a także w Przeglądzie i Festiwalu Pieśni Patriotycznej, sprzyjał ożywieniu postaw
patriotycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje ciągle rozwijająca się modlitwa różańcowa jako
wdzięczność Bogu za Osobę i dzieło św. Jana Pawła II oraz coraz śmielej jest
podejmowana przez POAK-i peregrynacja relikwii naszego Patrona.

2. Współpraca Rady DIAK i Księży Asystentów.
Zakres współpracy, nie jest zbyt duży. Jednak tam, gdzie ona wystąpiła, odbywała się
w atmosferze życzliwości i troski o rozwój i wzbogacenie działalności Akcji Katolickiej tak
w wymiarze Parafialnych Oddziałów, jak i w wymiarze całej Archidiecezji.
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski darzy nas ojcowską życzliwością nie szczędząc
czasu. Ufa nam i błogosławi na wszystkie poczynania. Proszę otaczajmy naszego
Pasterza wstawienniczą modlitwą, prosząc Pana o potrzebne łaski i dary.
Bądźmy wdzięczni Panu Bogu, że pozwolił nam przez wiele lat czerpać nauki
i przesłanie naszego Patrona poprzez wielokrotnie kierowane do nas słowo Jego
Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Ksiądz Kardynał nadal interesuje się
Akcją Katolicką i z serdecznością nas przyjmuje, czego doświadczamy każdorazowo.
Za życzliwość i cenne pouczenia dziękujemy ks. bp. Janowi Szkodoniowi. Dziękujemy za
opiekę duszpasterską i wygłaszane homilie w czasie różnych spotkań AKAK,
ks. kan. Mirosławowi Dziedzicowi, Asystentowi Diecezjalnemu oraz wielu księżom
asystentom parafialnych oddziałów za życzliwą współpracę.
PRZYJĘLIŚMY ZASADĘ:
•

INTENCJA MSZY ŚW. NA ROZPOCZĘCIE RADY NA POCZĄTKU ROKU JEST
PROŚBĄ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA NAS NA PLANOWANE DZIAŁANIA
APOSTOLSKIE STOWARZYSZENIA

•

INTENCJA NA RADZIE W GRUDNIU: ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH CZŁONKÓW
I SYMPATYKÓW AK AK

3. Promocja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
•

Nawiązanie dobrego kontaktu z zakonami ss. Karmelitanki, ss. Klaryski, ss. Albertynki,
ss. Franciszkanki Rodziny Maryi.

•

Przegląd Pieśni Patriotycznej już od 16 lat wpisuje się w dobrą promocję Stowarzyszenia.

•

Dobra współpraca z Urzędem Wojewódzkim i Panem Wojewodą /zaproszenia na
uroczystości i konferencje, współpraca przy realizacji naszych przedsięwzięć/.

•

Nawiązanie kontaktów z artystami scen Krakowa i Warszawy oraz z innymi
stowarzyszeniami np. Pogodny Senior, fundacja Quest

•

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej w mediach:
Wielokrotny udział w TVP3 w programie „Gość dnia”, liczne wywiady z okazji naszych
uroczystości i wydarzeń, w serwisach informacyjnych relacje z naszych wydarzeń, udział
w programie ogólnopolskim /służymy KIAK/, współpraca z tzw. Małą Telewizją –
w programie Wiara i Życie, kilka wywiadów w TV Trwam
Programy z udziałem członków AK w Radio Kraków, Radio Plus, Radio Maryja –
udzielenie kilku wywiadów, udział w Internetowym Radio XX. Pallotynów;

•

Prasa: artykuły i relacje w: Gość Niedzielny, Niedziela, Carolus /serdeczne
podziękowania ks. Prałatowi Henrykowi Młynarczykowi/,

•

Transmitowane przez TV Trwam Koncerty w Krynicy Zdroju – transmisja przez TV
Trwam – Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej uczestniczyła wielokrotnie jako
partner wydarzenia z umieszczeniem Logo na plakatach, zaproszeniach i scenie;

•

Retransmisje np. koncertu HABEMUS PAPAM, „ Nie lękajcie się” z Częstochowy
z udziałem AK AK.

5. Zakończenie.
Wiele dotychczas powołanych Parafialnych Oddziałów potrzebuje w dalszym ciągu
ożywienia. Widzimy możliwość powoływania oddziałów w kolejnych parafiach i ożywienia
już istniejących poprzez większą aktywność misyjną w parafiach Archidiecezji. Napotykamy
na wiele trudności. Musimy je pokonywać z wytrwałością. Pozytywną rolę mogą odegrać
spotkania członków Zarządu lub członków Rady DIAK z księżmi na zebraniach dekanalnych
i organizowanie w parafiach, w których nie ma POAK, tzw. niedziel Akcji Katolickiej.
Będziemy prosić o możliwość uczestniczenia w dekanalnych spotkaniach. Z zadowoleniem
należy odnotować inicjatywy organizowania rejonowych rekolekcji, dni skupienia
i modlitwy, na które są i powinni być zapraszani przedstawiciele parafii, w których nie ma
jeszcze Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
W tym miejscu dziękuję Wszystkim Członkom i Sympatykom Akcji Katolickiej za
modlitwę i życzliwość. Bez tego wsparcia, którego nie można niczym zmierzyć, nasze
wszystkie działania byłyby zapewne o wiele trudniejsze, a może nawet niemożliwe.
BÓG ZAPŁAĆ!
Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich naszych Księży Asystentów
i świeckich, którzy z zaangażowaniem realizują swoją misję apostolską w Akcji Katolickiej.
Szczególne wyrazy wdzięczności za zamieszczanie różnych informacji o działaniach Akcji
Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w Carolusie składamy Księdzu Prałatowi Henrykowi
Młynarczykowi. Podziękowanie składamy Adamowi Stawiarskiemu za fotograficzne
dokumentowanie wydarzeń związanych z działalnością naszej Akcji Katolickiej.
Szczególne wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i odpowiedzialność, za sumienną pracę
kierujemy do Zofii Fedor, wiceprezes Zarządu DIAK.
BÓG ZAPŁAĆ!

Władze DIAK w okresie sprawozdawczym w 2018 r.
Zarząd:
1. Grażyna Kominek
2. Adam Stawiarski
3. Zofia Fedor
4. Marian Świder
5. Jan Pająk
6. Jolanta Kupiec
7. Stefan Majerczak

- prezes
- wiceprezes,
- wiceprezes i sekretarz
- skarbnik,
- członek
- członek
- członek

8. Andrzej Szarek
9. Janina Szubryt

- członek
- członek

Komisja Rewizyjna:
1. Małgorzata Łyżczarz
2. Stanisław Różański
3. Maria Chromy
4. Zenon Wiekierak

- przewodnicząca
- członek
- członek
- członek

Delegaci do Rady KIAK:
1. Grażyna Kominek
2. Stefan Majerczak
Stan na dzień 31.12.2018r.: 540 członków zwyczajnych i 120 wspierających.
Sprawozdane przyjęte przez Zarząd DIAK
za pomocą poczty elektronicznej w dniu 21stycznia 2019 r.
w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3.

Króluj nam Chryste
W imieniu Zarządu
Grażyna Kominek – prezes DIAK

