JUBILEUSZ „10 – LECIA”
PARAFIALNEGO ODDZIAŁU
AKCJI KATOLICKIEJ
PRZY
PARAFII ŚW. ANTONIEGO
W PIESZYCACH
HISTORIA PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ:
Akcja Katolicka przy parafii św. Antoniego powstała w 2000 roku
z inicjatywy Asystenta Diecezjalnego Diecezji Wrocławskiej Księdza Rektora Mariana Biskupa, Księdza
Prałata Edwarda Dzika oraz Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pana Eugeniusza
Kaźmierczaka.
W spotkaniu założycielskim uczestniczyło wówczas 32 osoby. W trakcie tego spotkania
zebrani wybrali ze swego grona 2 osoby, z których Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz
wskazał Prezesa. Został nim Krzysztof Kręt. W skład pierwszego zarządu wchodziły
następujące osoby: Prezes – Krzysztof Kręt, Wiceprezes - Irena Gajdamowicz, Sekretarz –
Dariusz Ożóg oraz Skarbnik – Romana Wróblewska. W latach 2001 - 2002 dwóch członków naszego
Oddziału ukończyło 2 – letnie Studium Społeczne Akcji Katolickiej organizowane przez Papieski
Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Studium zostało zakończone pracą dyplomową odebraną przez
Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. 21 listopada 2004 roku dekretem Księdza Biskupa
Ignacego Deca została powołana Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej, do której nasz Oddział dołączył
po ustanowieniu nowej diecezji. Po przejściu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej do nowej diecezji
Prezesem ponownie został Krzysztof Kręt, Wiceprezesem – Wiesława Miętkiewicz, Sekretarzem –
Aleksandra Brzeźniak a Skarbikiem ponownie Romana Wróblewska.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy obecnie 16 członków zwyczajnych i około 20 członków
wspierających. Spotykamy się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W tym dniu nasza parafia w sposób
szczególny czci św. Antoniego Padewskiego swego patrona. Uczestniczymy we Mszy św. Następnie
spotykamy się w salce na plebanii. W okresie 10 lat działalności odbyły się 4 walne zebrania i ponad 120
spotkań zwyczajnych.

GŁÓWNE ZADANIA NASZEGO ODDZIAŁU:
►pogłębianie formacji chrześcijańskiej
►apostolstwo i integracja środowiska w którym żyjemy
►szerzenie kultu św. Antoniego Padewskiego
►współpraca z Księdzem Proboszczem w pracach na rzecz parafii i lokalnego środowiska

FORMACJA DUCHOWA I APOSTOLSKA ODDZIAŁU:
Każde nasze spotkanie poprzedza wspólna modlitwa. Osoba wyznaczona przedstawia

temat

spotkania. Jest on związany z materiałami formacyjnymi opracowanymi przez Krajowy Instytut Akcji
Katolickiej na dany rok. W spotkaniach formacyjnych bierze udział Asystent Parafialny – Ksiądz Prałat
Edward Dzik.
Członkowie Oddziału co roku uczestniczą w rekolekcjach formacyjnych AK w dniach skupienia,
które są organizowane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. Nasz PO AK
bierze aktywny udział: w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta, w Triduum Paschalnym, w
nabożeństwach majowych i różańcowych, w organizacji Dnia Papieskiego, w procesji Bożego Ciała oraz
w pielgrzymkach parafialnych. Uczestniczymy też w spotkaniach opłatkowych DIAK z Ks. Biskupem
Ignacym Decem jak również bierzemy udział w uroczystościach jubileuszowych sąsiednich parafii. W
okresie Bożego Narodzenia wspólnie organizowaliśmy z innymi grupami parafialnymi spotkanie
opłatkowe dla chorych i samotnych, w którym bierze udział ponad 100 osób.

APOSTOLSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNO-SPORTOWE NA RZECZ PARAFII:
Współpracujemy z Siostrami Salezjankami oraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży wraz
z ich Asystentem. Dzięki takiej współpracy organizowane są dla dzieci i młodzieży różne zawody
sportowe. Członkowie naszego Oddziału biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta
Pieszyce. Corocznie organizujemy bezalkoholową Biesiadę Odpustową na której, promujemy zdrowy
tryb życia. Biesiada bogata jest w różne atrakcje. Uczestniczy w niej wiele osób zarówno gości jak
i parafian. Zebrany dochód przeznaczany jest na pomoc dla dzieci z ubogich rodzin jak i na cele
związane z remontem naszego kościoła. Działamy na rzecz parafii. Uczestniczymy w organizacji zbiórek
charytatywnych. Środki finansowe pozyskujemy ze składek członkowskich, od sponsorów, z organizacji
imprez dochodowych i działalności bieżącej Oddziału oraz z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Oddział Akcji Katolickiej wypełnia swoje zobowiązania wynikające ze
statutu.

