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KOMUNIKATY   DIAK 

 
Wrzesień  2018 

 

 
ZEBRANIE RADY DIAK 

 
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 1 października 2018r. 
Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w kaplicy kurii 
diecezjalnej w Bielsku-Białej, po czym spotkanie w refektarzu kurii. 

 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE W RYCHWAŁDZIE 

 
W dniu 13 września 2018 r. odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie 
w Rychwałdzie - pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-
Żywieckiej. Rozpoczęcie o godzinie 18:00. Prosimy o zorganizowanie się 
członków POAK i liczny udział w Nabożeństwie. Prosimy o zabranie 
sztandarów Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy. 
 

CZUWANIE W HAŁCNOWIE 
 
W dniu 28 września br. odbędzie się czuwanie w sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Hałcnowie z racji 25-lecia koronacji cudownej figury 
Matki Bożej Bolesnej. W czuwaniu tym weźmie udział ks. Bp. Mirosław 
Milewski, Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, który  będzie 
przewodniczył mszy św. W związku z tym serdecznie zapraszamy Prezesów 
i Asystentów kościelnych Akcji Katolickiej naszej diecezji do Domu 
Parafialnego w Hałcnowie na spotkanie z Ks. Bp. Mirosławem Milewskim. 
Program spotkania: 
16:00 – spotkanie z Ks. Bp. Mirosławem Milewskim, Krajowym 
Asystentem Akcji Katolickiej w Domu Parafialnym w Hałcnowie 
18:00 – Droga krzyżowa i Różaniec 
20:00 – Msza św. Pod przewodnictwem i z homilią Ks. Bp. Mirosława 
Milewskiego 
21:00 – Apel Jasnogórski 
 



SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI W JELEŚNI 
 
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Szkoła świętości” odbędzie się 
w październiku br. Termin zostanie podany w następnym komunikacie. 
 

DZIEŃ PAPIESKI 
 
W dniu 14 października obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski pod 
hasłem „Promieniowania Ojcostwa”.  Przed Kościołami naszej diecezji 
odbędą się kwesty na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i diecezjalną 
Fundację Światło Nadziei. Bardzo prosimy o wsparcie tego pięknego dzieła. 
 

SPOTKANIA FORMACYJNE 
 
W dniu 20 października 2018 r. w pięciu parafiach naszej diecezji odbędą 
się rejonowe spotkania formacyjne dla członków Akcji Katolickiej. Prosimy 
o zarezerwowanie sobie tego terminu. Miejsca i księża prowadzący zostaną 
podane w następnym komunikacie. 
 

MOJE  SPOTKANIE  Z   Janem Pawłem II 
 
W związku ze zbliżająca się 40 rocznicą wyboru Jana Pawła II na stolicę 
Piotrową pragniemy zorganizować wystawę zdjęć pt. „Moje spotkanie 
z Janem Pawłem II”. Zwracamy się z prośba do wszystkich członków AK o 
udostępnienie prywatnych zdjęć. Zapewne wielu członków AK odwiedziło 
Ojca Św. w Rzymie bądź uczestniczyło w spotkaniach, kiedy przybywał do 
Ojczyzny. Serdecznie prosimy o dostarczenie zdjęć z opisem (gdzie i kiedy 
było spotkanie) do biura DIAK do 1 października 2018 r.  
 

MEDAL PRO CONSECRARTIONE MUNDI 
 

Kapituła Medalu „Pro consecratione mundi” ogłasza, że wnioski 
o przyznanie nagrody Akcji Katolickiej A.D. 2018 można składać do dnia 
1 października 2018 r. Kandydatów do nagrody mogą  zgłaszać: 

 Ruchy i stowarzyszenia katolickie 
 Media katolickie 
 Zgromadzenia zakonne 



 Wspólnoty religijne 
 Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej 

Kandydaci powinni reprezentować sobą: 
 świadectwo spójności wiary i życia  – realizowanie tej syntezy w 

zwykłych warunkach w niezwykły sposób, 
 ponadprzeciętne zaangażowanie w realizacji preferencyjnej opcji na 

rzecz ubogich, odwagę w zaangażowaniu społecznym w realizacji 
tej zasady, wypływające z głębokiej wiary, ze zjednoczenia 
z Chrystusem, 

 umiejętność służby dobru wspólnemu, 
 solidarne współdziałanie z innymi (zaangażowanie z drugimi, nie 

tylko dla drugich), 
 radykalizm ewangeliczny zmierzający do świętości i umiłowania 

nauki Kościoła. 
Wnioski powinny być zgodne ze wzorem dostępnym w biurze Akcji. Do 
wniosku należy dołączyć opinię ks. proboszcza miejsca 
zamieszkania.   

 
KADENCJA PREZESÓW POAK 

 
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się 
kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności 
przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych 
oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły. 
 

NASZE  MEDIA 
 
Redakcja miesięcznika „Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne 
nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych 
oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy 
(irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może 
być krótka – odpowiedz na zapytanie:  co?, gdzie?, kiedy? 

 Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych 
przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej.  Audycje 
radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” 
w każdą  drugą  niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000. 
 
 



NASZE  POTRZEBY 
 
Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie 
darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy 
ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę uzasadniamy kosztami 
prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania 
i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. Nasze konto 
bankowe: 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530 
 

ZACHĘTA 
 
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-
Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania 
z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu 
dokonania rezerwacji. 
 

Z  NAUCZANIA  JANA  PAWŁA  II 
 
Mówi się słusznie o prawach człowieka. Podkreśla się, zwłaszcza w naszej 
epoce, znaczenie tych praw. Nie można jednakże zapomnieć, że prawa 
człowieka są po to, ażeby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania 
swoich zadań i powinności. Ażeby w ten sposób mógł się rozwijać. Mógł 
stawać się bardziej człowiekiem. 
Prawa człowieka muszą być podstawą tej moralnej mocy, którą człowiek 
osiąga przez wierność prawdzie i powinności. Przez wierność prawemu 
sumieniu. Owszem, przez wierność Bożym przykazaniom, tak jak o tym 
mowa w rozmowie Chrystusa z młodzieńcem. Chodzi bowiem o wartości 
trwałe i niezmienne. Młodzieniec ewangeliczny jest świadom tego, że 
zachowanie przykazań Bożych jest drogą do „życia wiecznego”. Tak. 
Człowiek żyje w tej perspektywie. I ta perspektywa: życia wiecznego, 
spotkania z Bogiem, który jest moim Stwórcą, Ojcem i Sędzią - stanowi 
źródło moralnej mocy człowieka. (Gdańsk – Westerplatte 1987-06-12) 
 

KONTAKT  Z  BIUREM 
 
Biuro DIAK czynne:  
poniedziałek od godz. 12:00-16:00   czwartek od godz. 10:00-14:00  
Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35, tel. 733060610 
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.plwww:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl 


