
RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ 

 

 W dniu 14 stycznia 2012 roku o godz. 9.30 w Zespole Szkół w Kańczudze rozpoczęło się doroczne spotkanie Rady Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.  

 Kańczuga to miasto w woj. podkarpackim, w powiecie przeworskim. Założycielem miasta był Otton z Pilczy. Prawa miejskie Kańczuga 
otrzymała w roku 1440 z rąk króla Władysława Jagiełły. Miasto rozwijało się prężnie, gdyż położone było na skrzyżowaniu traktów handlowych                   
z Polski na Węgry i z zachodu na Ruś. Ale mieszkańcy przeżyli też wiele dramatycznych wydarzeń, między innymi kilka najazdów tatarskich. 
Kańczuga jest najrozleglejszą gminą powiatu przeworskiego. 

 Obrady rozpoczęła modlitwa prowadzona przez księdza Asystenta, Józefa Niżnika. Następnie zebranych powitał prezes DIAK                              
p. Kazimierz Kryla. Zgodnie z procedurą takich spotkań, członkowie Rady wybrali przewodniczącego obrad, członków Komisji Skrutacyjnej oraz 
Komisji Uchwał i Wniosków.  

 Kolejno głos zabrali: prezes Kryla, który podsumował pracę Stowarzyszenia w roku 2011 oraz skarbnik, p. Stanisław Tabiś, który 
przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony okres rozliczeniowy. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli 
pracy DIAK, zakończony wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. W jawnym głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie udzielili 
absolutorium. Z-ca prezesa p. Danuta Figiela zapoznała obecnych z programem pracy Akcji Katolickiej naszej archidiecezji na 2012 rok,                         
a skarbnik z planem finansowym. 

 Obecni na spotkaniu podpisali apel do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam należnego 
miejsca na tzw. multipleksie. 

 Po zakończeniu obrad, członkowie Rady wzięli udział w uroczystej Eucharystii, odprawianej w miejscowym kościele pw. Świętego Michała 
Archanioła, pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego, który również wygłosił Słowo Boże.  

 Po Eucharystii, ponownie w sali gimnastycznej, odbyło się spotkanie opłatkowe z księdzem Arcybiskupem, księżmi z archiprezbiteratu 
łańcuckiego i zaproszonymi gośćmi.  

 Życzenia, dzielenie się opłatkiem i wspólna agapa zakończyły styczniowe spotkanie Rady DIAK. 

 

 
Sala obrad Rady DIAK w Kańczudze 

 

 
 

Prezesi POAK z archiprezbiteratu sanockiego 

 



 
Uroczysta Msza św. w kościele 

pw. św. Michała Archanioła 

 

 
Spotkanie opłatkowe z Arcybiskupem 

 
 

REKOLEKCJE DLA CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ 

 

 W dniach 16 i 17 stycznia 2012 r. w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie 

rozpoczęła się druga tura rekolekcji w 2012 roku, dla członków Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z archidiecezji przemyskiej. 

Uczestniczyło w nich 39 członków Stowarzyszenia z 36 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. 

 W czasie rekolekcji wzięliśmy udział w trzech nabożeństwach. Pierwsze to „Nabożeństwo Chrzcielne”, drugie „Nabożeństwo Krzyża”, 

podczas których ksiądz wygłosił dwie konferencje; odpowiednio o chrzcie i krzyżu oraz trzecie nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli połączone                      

z ucałowaniem relikwii Świętego. Uczestniczyliśmy w dwóch Mszach Świętych; jedna odprawiana była w kościele, gdzie Słowo Boże wygłosił 

ksiądz Zbigniew Suchy oraz druga, w kaplicy domu rekolekcyjnego, z kazaniem wygłoszonym przez księdza Niżnika. Wysłuchaliśmy też 

konferencji związanych z hasłem obecnego roku liturgicznego „Kościół naszym domem”, wygłoszonych przez księdza Józefa Niżnika, 

diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. 

 Konferencja I – „Kościół jest naszym domem”. 

 Konferencja II – „Chrystus zakłada Kościół”. 

 Konferencja III – „Chrzest.”  

 Konferencja IV – „Jaki jest Kościół Chrystusowy.” 

 Konferencja V – „Krzyż. ” 

 Na zakończenie rekolekcji odbyła się wspólna agapa, zakończona błogosławieństwem księdza Prałata Józefa Niżnika. 

 



 
Uczestnicy rekolekcji w kaplicy 

 

 
Słowo Boże głosi ks. Zbigniew Suchy 

 

 
Nabożeństwo Krzyża 

 



 
Konferencja wygłaszana przez ks. Józefa Niżnika 

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 

 Styczeń to tradycyjny miesiąc spotkań opłatkowych organizowanych przez członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. 

Członkowie Stowarzyszenia  z archiprezbiterau sanockiego spotkali się tym razem w Przysietnicy w parafii  pw. św. Marcina w dniu 29 stycznia 

2012 roku.  

 Spotkanie rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta odprawiana w miejscowej kaplicy pw. św. Józefa Robotnika. Eucharystii przewodził 

ks. Prałat Zygmunt Trojnar. Słowa powitania skierował do zebranych miejscowy ksiądz proboszcz Jan Smoła. Słowo Boże wygłosił ks. Józef 

Niżnik, diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej.  

 Po Eucharystii członkowie Akcji katolickiej udali się do miejscowego Domu Ludowego. Po odmówieniu modlitwy, przy wtórze wspólnie 

śpiewanej kolędy, ksiądz Asystent poświęcił opłatki. Zebrani złożyli sobie życzenia, spożyli agapę oraz  wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu 

kapeli „Przysietczanie”, działającej przy Brzozowskim Domu Kultury oraz rodzeństwa Weroniki i Sebastiana Szczepek.   

 W czasie spotkania obejrzeliśmy przedstawienie taneczno – pantonimiczne, przygotowane przez grupę młodzieży z Gimnazjum nr 2                

w Przysietnicy, pod dyrekcją pani Barbary Słowik. Spektakl pt. „Ręce” przybliżył zebranym znaczenie Bożego świata i modlitwy oraz skierował 

przesłanie:  „Żyj dalej swoim życiem, albo oddaj je Jezusowi.Decyzja jest w twoich rękach”. Wspólne kolędowanie zakończyło niedzielne 

spotkanie opłatkowe. 

 

 
Msza św. w parafii św. Marcina w Przysietnicy 



 
Członkowie POAK w kościele 

 

 
Kapela „Przysietczanie” 

 

 
Spektakl pt. „Ręce” 

 
 

WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA 

 

 Wiosenny Dzień Skupienia, który odbył się w dniu 15 marca 2012 roku  w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, zgromadził 

członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu sanockiego. Spotkanie rozpoczęło się rozważaniem Drogi Krzyżowej. Następnie rozpoczęła się 

koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył ks. Prałat Józef Niżnik. Wraz z nim modlili się: ks. Marek Grzebień, proboszcz z Bliznego 

oraz ks. Jan Szeląg, wikariusz ze Strachociny. Okolicznościowe słowo Boże o Chrzcie Świętym, wygłosił ksiądz Prałat.  

 Po wysłuchaniu kazania, zebrani odnowili przyrzeczenia chrzcielne, oraz podeszli do chrzcielnicy, aby w sposób zaproponowany przez 



księdza Asystenta i odmawiając Część Bolesną Różańca Świętego, podziękować Panu Bogu za przyjęty sakrament chrztu.  

 Na zakończenie Eucharystii ksiądz Józef Niżnik udzielił zebranym błogosławieństwa relikwiami św. Andrzeja Boboli. Po zakończeniu Mszy 

Świętej przedstawiciele Akcji Katolickiej złożyli życzenia imieninowe księdzu Asystentowi. 

 

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie 

 
Eucharystia w kościele w Strachocinie 

 

 
Słowo Boże głosi ks. Asystent 

 



 
Odnowienie przyrzeczenia chrzcielnego 

 
 

WIELKA SOBOTA – ŚWIĘCONE – 7 KWIETNIA 2012 ROKU 

 

 W salce Akcji Katolickiej uroczyście przystrojony stół, pięknie udekorowane koszyki wypełnione pokarmami oraz uczestnicy spotkania, 

czyli ksiądz Prałat Feliks Kwaśny, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wraz z rodzinami, wszyscy odświętnie ubrani                                  

i uśmiechnięci. W takiej to atmosferze o godzinie 9-tej rozpoczęło się uroczyste święcenie przyniesionych pokarmów, oraz pokarmów 

przygotowanych dla osób samotnych, którzy zamieszkują w parafii Chrystusa Króla. 

 Uczestnicy podzielili się jajkiem święconym i wzajemnie składali sobie życzenia. W atmosferze radości rozeszliśmy się do osób 

samotnych, aby zanieść im  w tej skromnej „święconce” naszą ludzką miłość i radość ze Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

 
 

 
Święcenie pokarmów 

 



 
Życzenia składa ks. Asystent Feliks Kwaśny 

 

 
Wzajemne składanie życzeń świątecznych 

 

 
Życzenia świąteczne od członków POAK 

 

 

PIELGRZYMKA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

 

 19 maja 2012 roku, w piękny majowy i słoneczny dzień spotkali się na Bobolówce w Strachocinie, po raz siedemnasty, członkowie Akcji 

Katolickiej z Archidiecezji Przemyskiej, członkowie ich rodzin oraz sympatycy Stowarzyszenia. W uroczystościach uczestniczyli też 

przedstawiciele Akcji Katolickiej Archidiecezji Lwowskiej. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania programu słowno muzycznego „Kult św. 

Andrzeja Boboli w Strachocinie” w wykonaniu zespołu „Bobolanum”.  



 Miejscowy proboszcz, ksiądz prałat Józef Niżnik, Asystent naszej diecezjalnej Akcji Katolickiej, powitał zgromadzonych, modlił się z nami 

słowami litanii do św. Andrzeja Boboli oraz przypomniał początki kultu św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.  

 O godz. 11-tej rozpoczęła się koncelebrowana przez 140 kapłanów, Msza św., której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże Metropolita 

Przemyski Arcybiskup Józef Michalik. W kazaniu ksiądz biskup mówił o nowej ewangelizacji, którą realizował  św. Andrzej Bobola oraz o nowej 

laicyzacji, której jesteśmy świadkami.  

 Na zakończenie Eucharystii abp Michalik wręczył cztery dekrety nominacyjne dla nowych oddziałów Akcji Katolickiej, które powstały                   

w Krasiczynie, Krównikach, Golcowej oraz w parafii św. Jana Apostoła  w Przemyślu. 

 Spotkanie modlitewne zakończył prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej pan Kazimierz Kryla, dziękując kapłanom, gościom                       

z Ukrainy oraz wiernym za liczne przybycie na uroczość pielgrzymkową. Podobne podziękowania złożył ksiądz Asystent, Józef Niżnik, który 

prosił też zebranych o to, aby modlili się do św. Andrzeja Boboli, odmawiając część Bolesną Różańca Świętego. 

 

 
Członkowie pielgrzymki na Bobolówce 

 

 
Uroczysta Eucharystia na Bobolówce 

 



 
Zespół „Bobolanum” 

 

 

PIELGRZYMKA DO PANI JASNOGÓRSKIEJ 

 

 16 czerwca 2012 r. o godz. 21.30 wyruszyła z Sanoka 49 osobowa grupa pielgrzymów: członkowie Akcji Katolickiej POAK z parafii 

Chrystusa Króla w Sanoku,  z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego Sanok Olchowce, członkowie rodzin oraz sympatycy Stowarzyszenia, pod 

duchowym kierownictwem ks. prałata Feliksa Kwaśnego. Cel pielgrzymki to uczestnictwo w Ogólnopolskiej Pielgrzymce członków Akcji 

Katolickiej na Jasną Górę i zamanifestowanie prawa do obecności wartości ewangelicznych i zasad katolickiej nauki społecznej w życiu 

publicznym.   

 Po przybyciu do Częstochowy uczestniczyliśmy w odsłonięciu cudownego obrazu Pani Jasnogórskiej i kolejno w koncelebrowanej Mszy 

św., którą ks. Feliks odprawiał w naszej intencji. Po odprawionej Drodze Krzyżowej udaliśmy się do Katedry Częstochowskiej, gdzie przed 

wyruszeniem w procesji na Jasną Górę, spotkali się członkowie Akcji Katolickiej z arcybiskupem Wacławem Depo oraz panią prezes 

Stowarzyszenia, Haliną Szydełko.  

 Pielgrzymów powitał na Jasnej Górze o. Łukasz Buzun, podprzeor jasnogórskiego sanktuarium. 

 Uroczystej liturgii na szczycie jasnogórskim przewodniczył bp Edward Frankowski. W swej homilii zwrócił uwagę na konieczność 

przeciwdziałania siłom antykościelnym, coraz częściej dającym o sobie znać w życiu publicznym. Biskup Frankowski zwrócił również uwagę na 

potrzebę naprawy życia społeczno-ekonomicznego kraju. Zaapelował  o Polskę nowoczesną, bezpieczną i solidarną.  

 Wśród pielgrzymów byli zaproszeni goście, przedstawiciele Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii na czele z prezesem 

Zenonem Handzlem i sekretarz Grażyną Bielecką, prezes Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego dr Franciszek Kowalski 

oraz reprezentujący Sejm RP posłowie – Stanisław Szwed i Robert Telus.  

 W drodze powrotnej pojechaliśmy do Piekar Śląskich, aby modlić się i wypraszać potrzebne łaski u Matki Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej. 

 

 

 
Pielgrzymi pod pomnikiem Jana Pawła II 

 



 
Członkowie POAK w drodze na Jasną Górę 

 

 
Obraz Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 

w Piekarach Śląskich 

 

 
Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 

 
 

II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ 

 

 6 października 2012 roku rozpoczął się II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Spotkania kongresowe odbywać się będą 

w pięciu miejscowościach diecezji w różnych terminach i każde z nich będzie przebiegało pod innym hasłem. 

 Cykl spotkań rozpoczął się w Łańcucie w kościele farnym i przebiegał pod hasłem „Kościół domem wiary”. Zjazd rozpoczęła modlitwa 

różańcowa a następnie  koncelebrowana Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Przemyskiej 



Akcji Katolickiej. Druga część spotkania odbyła się w Miejskim Domu Kultury, gdzie uczestnicy wysłuchali dwóch referatów kongresowych: 

księdza Tadeusza Kocóra – „Kościół domem wiary”, oraz księdza Wacława Siwaka – „Akcja Katolicka w Kościele”. 

 Po każdym spotkaniu kongresowym, odbywać się będą w dekanatach tzw. spotkania pokongresowe dla wszystkich członków Akcji 

Katolickiej. 

 

 
Homilię wygłasza ks. Józef Niżnik 

 

 
Członkowie naszego POAK 

w drodze do sali obrad kongresowych 
 

 
Prelegent ks. dr Tadeusz Kocór 

 



 
Referat wygłasza ks. dr Wacław Siwak 

 
 

SPOTKANIE POKONGRESOWE 

 

 Zgodnie z programem Kongresu, w dniu 15 października 2012 roku w naszej parafii zgromadzili się członkowie Parafialnych Oddziałów 

Akcji Katolickiej z dekanatów Sanok I, Sanok II oraz Rzepedź, na spotkanie pokongresowe. Rozpoczęła je wspólna modlitwa różańcowa                         

i kolejno koncelebrowana Msza św., której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże, ksiądz Proboszcz Andrzej Szkoła, Asystent naszego 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.  

 Następna część spotkania odbyła się w dolnym kościele, gdzie zebranym   członkom POAK z wymienionych dekanatów, zaprezentowano 

nagranie homilii oraz dwóch referatów kongresowych przedstawionych w Łańcucie. 

 

SPOTKANIE KONGRESOWE W JAROSŁAWIU 

 

 Parafia pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu była gospodarzem drugiego spotkania Kongresu Przemyskiej Akcji Katolickiej, które 

przebiegało pod hasłem „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”. Spotkanie w dniu 10 listopada 2012 roku rozpoczęła adoracja 

Najświętszego Sakramentu prowadzona przez księdza proboszcza jarosławskiej parafii, a po niej odprawiona została uroczysta Eucharystia,               

w czasie której wygłosił homilię ksiądz Asystent Diecezjalny.  

 W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się dalsza część spotkania kongresowego, gdzie zebrani wysłuchali dwóch referatów – 

„Akcja Katolicka a polityka” wygłoszonego przez księdza dr Wacława Siwaka oraz „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”, który przedstawił 

ksiądz dr Waldemar Janiga.  

 

 

 



Przemarsz ulicami Jarosławia 

 

 
Prelegent ks. dr Waldemar Janig 

 

 
Sala obrad Kongresu w Jarosławiu 

 

 
Przejęcie sztandarów kongresowych 

przez osoby odpowiedzialne za pracę w dekanatach 

 

 

PIELGRZYMKA DO PRZEMYŚLA 

 
 24 listopada 2012 roku w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla, członkowie   Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Akcji 

Katolickiej, zebrali się w Katedrze Przemyskiej, aby wraz z Arcybiskupem, księżmi Asystentami oraz innymi kapłanami, obchodzić patronalne 

święto tychże organizacji.  



 Uroczystości rozpoczęły się od odmówienia części Chwalebnej Różańca Świętego, następnie zebrani wysłuchali krótkiego wykładu 

księdza Józefa Niżnika, Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, dlaczego „dzisiejsza tematyka spotkania koncentruje się wokół 

wiary” oraz referatu księdza Zbigniewa Suchego „Zagrożenia dla wiary i rola Akcji Katolickiej we współczesnym świecie”. 

 Kolejnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia, koncelebrowana przez 110 księży Asystentów obu organizacji pod 

przewodnictwem księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego. Ksiądz Arcybiskup wygłosił również homilię. Podczas Mszy 

św. 32 członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyło przyrzeczenie służby Bogu i Ojczyźnie. 

 
 

 
Spotkanie w katedrze przemyskiej 

 

 
Prelegent ks. Zbigniew Suchy 

 



 
Uroczysta Eucharystia w Katedrze 

 

 

DRUGIE SPOTKANIE POKONGRESOWE 
 
 

 8 grudnia 2012 r. członkowie naszego POAK wraz z innymi członkami Stowarzyszenia z trzech dekanatów: Sanok I, Sanok II oraz 

Rzepedź przyjechali do Poraża, aby w parafii pw. Matki Bożej Gromnicznej uczestniczyć w drugim spotkaniu pokongresowym. 

 Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, rozpoczęła się prezentacja multimedialna Słowa Bożego, wygłoszonego na spotkaniu               

w Jarosławiu przez księdza Asystenta Józefa Niżnika, oraz konferencji przekazanej przez księdza dr Waldemara Janigę. 

      Spotkanie zakończyła uroczysta Eucharystia, sprawowana przez Ojca Gwardiana z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku, który 

był również głosicielem kazania, oraz przez miejscowego proboszcza księdza Aleksandra Zdybek.  

 
 

 
Członkowie AK zgromadzeni w kościele 

Matki Bożej Gromnicznej w Porażu 

 



 
Koncelebrowana Eucharystia 

 

 
Komunia święta 

 

 
Przekaz multimedialny - słowo Boże ks. Niżnika 


