
Komunikat 
Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Krakowskiej 

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej 

obradowała na zwyczajnym zebraniu sprawozdawczym, w dniu 25.02.2017r. w Wadowicach. 

 
 

Spotkanie Rady na progu Nowego Roku miało wyjątkowy charakter o historycznym 

znaczeniu. Tym spotkaniem prezesów, członków i sympatyków Akcji Katolickiej   

rozpoczęliśmy  dziękczynienie  i świętowanie XX-lecia  reaktywowania   Akcji   Katolickiej 

w Archidiecezji Krakowskiej.   Otrzymaliśmy szczególny dar: Święty Jan Paweł II w swoich 

Relikwiach  od tego dnia jest  z nami. Miejscem spotkania były Wadowice, POAK 56 i 11-ty. 

Tradycyjnie, rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. z udziałem wielu księży asystentów 

parafialnych oddziałów, pierwszego asystenta diecezjalnego, ks. prałata Józefa Jakubca                            

i obecnego asystenta  diecezjalnego ks. kan. Mirosława Dziedzica. Ksiądz dr Jan Bartoszek, 

diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej z prezesem p. Robertem 

Rybakiem zaszczycili nas swoją obecnością uczestnicząc w Uroczystości. Modliliśmy się   w 

bazylice Ofiarowania NMP  (kościele chrztu św. i innych sakramentów św. Świętego Jana 

Pawła II). Podczas Mszy św. przyjęliśmy i uczcili Relikwie św. Jana Pawła II podarowane 

Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej przez J.E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w 

dniu 19 stycznia 2017 r. Od tego wydarzenia tj. dnia 25 lutego Ojciec Święty Jan Paweł II 

będzie towarzyszył nam  w każdym spotkaniu Rady. Jesteśmy wdzięczni naszemu Pasterzowi 

diecezji Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za słowo skierowanie do nas. 

Jego przesłanie pozostanie szczególną motywacją, by zawsze stawać w wiernej służbie 

Kościołowi. Wyjątkową mszę św. uświetnił chór z Krakowa, parafii bł. Anieli Salawy pod 

kierownictwem Pana Andrzeja Godka. Prezesem POAK 56 przy bazylice Ofiarowania NMP 

jest p. Stanisław Potoczny, a księdzem asystentem ks. Stanisław Jaśkowiec. 

 



 

Robocze zebranie Rady odbyło się w parafii św. Piotra w Wadowicach. Gospodarzem 

tej części był POAK 11 z prezesem p. Tadeuszem Bagińskim i ks. asystentem prałatem  

Tadeuszem Kasperkiem. Rada przyjęła sprawozdania za rok 2016 udzieliła absolutorium 

Zarządowi DIAK oraz przyjęła poprawione Kalendarium na 2017 rok. Podczas spotkania 

Rady zgodnie ze wskazaniem Pasterzy Kościoła,  przyjęto, że kierunek naszej misji w 

Kościele wyznaczać będzie hasło i szczególna zachęta: „Idźcie i głoście”. Zachęcono 

zebranych do szczególnie licznego udziału w Pielgrzymkach maryjnych organizowanych 

przez  Akcję Katolicką: na Jasną Górę,  do Gietrzwałdu, zachęcano do propagowania 

modlitwy różańcowej, by zaprosić osobiście Maryję do swojego domu, rodziny i życia, by 

stała się Królową naszych wszystkich spraw. Zwrócono uwagę na szczególne  zaangażowanie 

i czynny udziału w realizacji poszczególnych punktów z Kalendarium, a szczególnie udziału 

w konferencji  w Narodowy Dzień Życia – 24.03 w Urzędzie Wojewódzkim:  „ SAKRCRUM 

I PROFANUM WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINY”  (współorganizator AK),  jak 

również w sympozjum o modlitwie 20 maja „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II MĘŻEM 

MODLITWY  - NAUCZ NAS TRWAĆ PRZED PANEM„ (organizator AK –  w budynku 

Uniwersytetu Papieskiego ul. Bernardyńska 3). Uprasza się Zarządy Parafialnych Oddziałów 



do wzięcia udziału w rekolekcjach w Księżówce w dniach 24-26 marca. Te wydarzenia 

wpisują się  w obchody jubileuszu XX-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. 

 

 Rada uznała, że wyznaczone kierunki, zwłaszcza te związane z pogłębieniem wiary, staną się 

motywem inicjowania i chrześcijańskiej kreatywności w środowiskach parafialnych. Obrady 

przebiegały z udziałem  asystenta diecezjalnego księdza Mirosława Dziedzica, pierwszego 

asystenta diecezjalnego ks. prałata Józefa Jakubca oraz ks. prałata Tadeusza Kasperka 

gospodarza miejsca jak również z udziałem licznych członków parafialnych oddziałów. 

 



 

Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich Uczestników Uroczystości Bóg zapłać. 

 

                                                                                          Grażyna Kominek 

                                                                                          Prezes Zarządu DIAK 
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