
REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

 

 W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie 
rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, 
osób odpowiedzialnych za pracę w archiprezbiteratach i dekanatach, członków 
Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu DIAK.  

 Pierwszą turę rekolekcji przeprowadzono w dniach 5 i 6 stycznia br. 
Uczestniczył w niej nasz kolega z POAK, Adam Wilusz, który odpowiedzialny jest za 
pracę w dekanacie Sanok I. 

 Trzy osoby z naszego oddziału: Teresa Pawłowska –  prezes POAK, Krzysztof 
Salamak – odpowiedzialny za dekanat Sanok II  oraz Elżbieta Magusiak – członek 
Komisji Rewizyjnej DIAK, przeżywali rekolekcje w dniach 16 i 17 stycznia. 

 W czasie rekolekcji wysłuchaliśmy sześciu konferencji związanych z hasłem 
obecnego roku liturgicznego wygłoszonych przez księdza Józefa Niżnika.  

Tematy konferencji: 

 Konferencja I – „Członkowie Akcji Katolickiej włączają się w realizację 
programu  duszpasterskiego Kościoła”. 

 Konferencja II   – „Co znaczy wierzyć?” 

 Konferencja III  – „Kształtowanie człowieka do wiary”.  

 Konferencja IV – „Jak stawać się solą ziemi?” 

 Konferencja V  – „Uczeń posłany aby ewangelizować”. 

 Konferencja VI – „Nowa  ewangelizacja dla wiary chrześcijańskiej”. 

  



Na zakończenie rekolekcji odbyła się wspólna agapa, po której ksiądz Józef Niżnik, 
Asystent Akcji Katolickiej  Archidiecezji Przemyskiej, udzielił zgromadzonym 
błogosławieństwa. 

 
 

 
Uczestnicy I tury rekolekcji w kaplicy Domu Rekolekcyjnego 

 

 
Uczestnicy I tury rekolekcji w Strachocinie 

 



 
III tura rekolekcji – Msza św. koncelebrowana w kościele w Strachocinie 

 

 
Kolędowanie w kaplicy Domu Rekolekcyjnego 

 



 
Ksiądz Józef Niżnik głosi kolejną konferencję 

 

 
Uczestnicy III tury rekolekcji w Strachocinie 

 

 



SPOTKANIE RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU 

AKCJI KATOLICKIEJ 

ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ, 

W DNIU 19 STYCZNIA 2013 ROKU W GRODZISKU 

DOLNYM 
 

 Obrady rozpoczęły się w miejscowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II od 
modlitwy, którą prowadził ks. Asystent Józef Niżnik. Po wybraniu Prezydium Zebrania 
oraz Komisji Uchwał i Wniosków, zebrani na sali członkowie Rady (członkowie DIAK, 
prezesi, odpowiedzialni za pracę w archiprezbiteratach i dekanatach oraz członkowie 
Komisji Rewizyjnej, co stanowiło 74 % uprawnionych do głosowania) wysłuchali  
sprawozdania za 2012 rok z działalności ogólnej i finansowej Przemyskiej Akcji 
Katolickiej oraz z pracy Komisji Rewizyjnej, po wysłuchaniu których, podjęto uchwały 
w sprawie przyjęcia obydwu sprawozdań oraz udzielono jednogłośnie absolutorium 
Zarządowi DIAK. 

 Następnym mówcą była Pani Danuta Figiela, która omówiła plan pracy w 2013 
roku, zwracając szczególną uwagę na zadania ewangelizacyjno – akcyjne. Po jej 
wystąpieniu zebrani podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego 
oraz programu pracy na 2013 rok.  

 Kolejnym punktem spotkania była Msza św. koncelebrowana w kościele 
parafialnym pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym, której przewodniczył ks. abp. 
Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Ksiądz Arcybiskup wygłosił też 
okolicznościowe słowo Boże. W kazaniu zwrócił uwagę na Akcję Katolicką, mówiąc: 
„Akcja Katolicka to najbliższa proboszczowi wspólnota do współpracy, do budowania 
jedności, do brania ciężarów i radości, sukcesów, razem z kapłanem i biskupem.” 
Kaznodzieja podkreślił też  ważność mediów i prasy katolickiej w budowaniu naszej 
wiary. Część głoszonego słowa Bożego Metropolita Przemyski poświęcił roli rodziny 
w życiu społeczeństwa. Na zakończenie Przewodniczący Episkopatu Polski 
przypomniał rolę świętych w naszym życiu. 

  



Po Mszy św. uczestnicy spotkania powrócili do Hali Sportowej Zespołu Szkół, aby 
uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym i agapie. Pozostały czas upłynął w miłej, 
świątecznej atmosferze, którą uświetnił śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu 
miejscowych dzieci, młodzieży i dorosłych.  
 

 

 
Sala obrad DIAK w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 

 

 
Ksiądz Jan Kuca – proboszcz parafii w Grodzisku Dolnym 

 



 
Koncelebrowana Msza św. 

 

 
Spotkanie opłatkowe 

 



 
Spotkanie opłatkowe 

 

 



SPOTKANIE OPŁATKOWE W PORAŻU 

 

 Styczeń to miesiąc spotkań opłatkowych organizowanych przez członków 

Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Członkowie Stowarzyszenia z trzech 

dekanatów: Sanok I, Sanok II oraz Rzepedź, spotkali się w dniu 27 stycznia 2013 

roku w Porażu. Pierwszym miejscem spotkania był kościół pw. Matki Bożej 

Gromnicznej. W oczekiwaniu na Eucharystię zgromadzeni odmówili koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

 O godz. 15-tej rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana Msza św., której 

przewodniczył ks. prałat Andrzej Skiba, dziekan Dekanatu Sanok I, w asyście 

koncelebransów: ks. Andrzeja Szkoły - proboszcza parafii Chrystusa Króla w Sanoku 

oraz miejscowego proboszcza ks. Aleksandra Zdybka. Posługę w konfesjonale 

sprawowali: ks. Bogdan Nitka - proboszcz parafii w Dudyńcach oraz ks. Józef Kasiak 

– proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu.  

 W czasie Mszy św. kazanie wygłosił ks. Andrzej Skiba. Nawiązując do czytań 

mszalnych dzisiejszej niedzieli zaprezentował głębokie w swej treści rozważanie o 

Słowie Bożym. 

 Po Eucharystii księża Asystenci, zaproszeni goście oraz członkowie Akcji 

Katolickiej udali się do miejscowego Domu Strażaka na dalsze spotkanie. Po 

odmówieniu modlitwy i odczytaniu tekstu Ewangelii o narodzeniu Jezusa,  zebrani 

złożyli sobie życzenia tradycyjnie łamiąc się opłatkiem. Spotkaniu towarzyszył zespół 

„Połańce” z miejscowości Średnie Wielkie pod kierownictwem pani Zofii Kozioł, w 

wykonaniu którego usłyszeliśmy kilka kolęd i dawno zapomnianych, pięknych 

pastorałek. Mieliśmy też okazję poznać bardzo krótką historię obecnych na sali 

Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej zaprezentowaną przez poszczególnych 

prezesów. 

  



 Przygotowana przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich wspólna agapa oraz 

kolędowanie zakończyło niedzielne spotkanie opłatkowe. 

 

 
W oczekiwaniu na Mszę św. 

 

 
Koncelebrowana Msza św.  – od lewej ks. Andrzej Skiba, 

ks. Andrzej Szkoła, miejscowy proboszcz ks. Aleksander Zdybek 
 



 
Spotkanie opłatkowe 

 

 
Spotkanie opłatkowe w Domu Strażaka w Porażu 


