
                                                 P  L  A  N  

 pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii
p.w. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie na  2015  rok.

I. Działalność formacyjna.

    1. Udział członków POAK w coniedzielnej mszy świętej.
    2. Systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty.
    3. Codzienna lektura Pisma Świętego.
    4. Stała modlitwa za kapłanów z parafii, szczególnie za parafialnego asystenta
        Akcji Katolickiej.
    5. Udział w dniach skupienia organizowanych  przez DIAK Świdnica.
    6. Udział /w miarę możliwości/ w pielgrzymkach parafialnych i diecezjalnych.
    7. Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdą I-szą niedzielę miesiąca.
    8. Uczestnictwo we mszach świętych w dni powszednie./ w miarę możliwości/.
    9. Udział członków Akcji Katolickiej w patronalnym święcie AK w uroczystość
        Chrystusa, Króla Wszechświata w Katedrze Świdnickiej.
   10. Systematyczne zapoznawanie się z wydawnictwami Krajowego Instytutu AK.
   11. Udział członków Akcji  Katolickiej we wspólnych Mszach św. organizowanych
         przez ruchy działające w parafii.
   12. Spotkania biblijne z udziałem księdza – rozważanie tekstów Pisma Świętego
         i z katechizmu.
   13. Adopcja przez członków Akcji Katolickiej dzieci nienarodzonych.

II. Problematyka społeczna.

     1. Propagowanie  katolickiego modelu  małżeństwa i rodziny.
     2. Troska o ubogich i potrzebujących.
     3. Udział w pracach parafialnego ośrodka na Wzgórzu  Ojca Św. Jana Pawła II.
     4. Upowszechnianie idei AK w celu pozyskiwania nowych członków POAK.
     5. Aktywny udział członków POAK w przebiegu XIV  Dnia Papieskiego.
     6. Udział członków  AK w parafialnych i miejskich uroczystościach patriotyczno-
         religijnych takich jak: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada.
     7. Czynny udział członków AK w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym 
         oraz promowanie dziedzictwa kulturowego naszego środowiska.
     8. Doraźna pomoc Akcji Katolickiej ludziom samotnym, chorym i niepełnosprawnym.
     

III. Sprawy organizacyjne.

     1. Organizacja opłatkowego spotkania wraz z grupami działającymi w parafii.
     2. Udział przedstawicieli PAOK w szkoleniach i naradach organizowanych prze DIAK.



     3. Przekazywanie DIAK informacji o wszelkich trudnościach występujących w 
         działalności Parafialnego Oddziału AK.
     4. Przygotowanie ołtarza na święto Bożego Ciała na Os. Różanym w Dzierżoniowie.
     5. W uzgodnieniu z Księdzem Asystentem podjęcie próby zorganizowania w parafii
         Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
     6. Kontynuacja współpracy z organizacjami oraz ruchami działającymi w parafii.
     7. Regularne przekazywanie do DIAK składek członkowskich oraz przesyłanie 
         w terminie sprawozdań i informacji z działalności POAK.

 IV. Pozostała działalność.

      1. Współpraca z organizacjami samorządowymi w celu pozyskiwania funduszy
          na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
      2. Prowadzenie bezpłatnych korepetycji dla dzieci i młodzieży z terenu parafii.
      3. Organizacja zajęć sportowych i świetlicowych dla dzieci i młodzieży pozostającej
          w czasie wakacji w mieście.
      4. Udział członków AK w pracach przygotowawczych do organizacji procesji na
          ulicach miasta na Święto Trzech Króli w 2016 r.  
     

       
                                                               ZARZĄD POAK   


