
SPOTKANIE INTEGRACYJNE CZŁONKOW I SYMPATYKÓW  

AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W CHRZANOWIE 24.09.2016 R. 

 

W sobotę 24-go września 2016 r. do Chrzanowa przybyli na doroczne spotkanie 

integracyjne członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z całej Archidiecezji Krakowskiej. Na 

początku Mszy św. uczestnicy zostali powitani przez ks. proboszcza, asystenta Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Matki Bożej Różańcowej  w Chrzanowie ks. Grzegorza 

Pieroga. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 

ks. prał. Jana Marcisza. Ks. kan. Mirosław Dziedzic – diecezjalny asystent Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Krakowskiej - w swojej homilii ujął w skrócie całą historię poprzedzającą akt 

oddania Chrystusowi Królowi Polski 19 listopada 2016 r. poczynając od objawień Sb. Rozalii 

Celakówny, a następnie wyjaśniając sens i znaczenie tego aktu.  

 
W koncelebrze Mszy św. oprócz wyżej wymienionych księży asystentów POAK wzięli 

udział: ks. Kazimierz Klimczak z Mydlnik i ojciec Klaudiusz Bartos z Krowodrzy w Krakowie. 

 

 



Po Mszy św. dr Antoni Zięba wygłosił prelekcję poświęconą ochronie życia – zwłaszcza 

nienarodzonym – i mobilizując słuchaczy do współudziału w tym dziele, a także do pomocy i 

udziału w zbliżającym się marszu poświęconym ochronie życia i rodziny w Krakowie 9 

października ze Sanktuarium św. Jana Pawła II do Rynku Głównego. Marsz będzie również 

manifestacją dziękczynienia za pontyfikat Jana Pawła II. W prelekcji żywiołowo mówca 

przedstawił bogatą argumentację pozwalającą racjonalnie argumentować postawy broniące 

życie – zwłaszcza nienarodzonych dzieci.  

 

 
 

 

Po tym wystąpieniu, głos zabrała prezes Zarządu DIAK Grażyna Kominek. Na początku 

oznajmiła o powołaniu nowego POAK w Gorzkowie przy parafii MB Częstochowskiej 

przedstawiając prezesa panią Elżbietę Witczan i ks. Stanisława Kalisztana asystenta, a 

następnie wręczając im nominacje księdza Kardynała. Poczym przedstawiła osoby 

nominowane przez Księdza Kardynała do Rady DIAK wręczając im akty nominacyjne. Były to 

następujące osoby: Jan Wilk, Małgorzata Zielińska, Andrzej Listwan i Bolesław Kosior. W 

dalszym ciągu Pani Prezes przedstawiła szereg czekających Akcję Katolicką wydarzeń do 

końca roku. Najbliższym i bardzo ważnym wydarzeniem będzie Marsz Życiu Tak, na który nie 

tylko powinniśmy przyjść, ale zachęcać do tego jak najszersze kręgi osób. Aktywnie włączyć 

się w akcję promocyjno – propagandową, aby nas było jak najwięcej na tym marszu w 

obronie życia, rodziny i wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II. Szczególnie Pani Prezes 

zachęcała do wzięcia udziału w Pielgrzymce Akcji Katolickiej do Gniezna, Torunia i 

Częstochowy w dniach 21-22 października 2016 r. dla szczególnego uczczenia roku 

jubileuszowego 1050 rocznicy chrztu Polski.  

 



 
 

Również zaapelowała o włączenie się do organizacji i udziału w Małopolskim 

Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Zachęcała także do organizacji rejonowych dni skupienia. 

Apelowała również do pobierania materiałów reklamujących wspomniany marsz 9 

października. 

Po tej części gospodarze zaprosili uczestników na obiadowy poczęstunek, czasie 

którego była też okazja do prywatnych rozmów. Po obiedzie uczestnicy zostali zaproszeni do 

wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych oraz do nawiązywania indywidualnych 

kontaktów. 

 
 

Relacjonując pierwsze w nowej kadencji, z nową Prezes Zarządu DIAK i nowym 

Zarządem DIAK warto pamiętać o słowach ks. kard. Stanisława Dziwisza wypowiedzianych 

dwa lata temu w Rabie Wyżnej na dorocznej pielgrzymce członków i sympatyków Akcji 

Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej: 



„Drogie siostry, drodzy bracia – członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji 

Krakowskiej: jestem z wami! Cenię waszą misję, wasz zapał, wasze zaangażowanie. Dziękuję 

wam za waszą służbę. Kościół Krakowski potrzebuje waszego świadectwa. Idźcie odważnie 

naprzód wybraną drogą. Zdobywajcie nowych adeptów dla waszej, dla naszej wspólnej 

sprawy wcielania w życie Ewangelii. Niech w tym dziele towarzyszy wam Boże 

błogosławieństwo. Niech wam je wyprasza Maryja, Matka Jezusa i Jego pierwsza uczennica. 

(…) I niech inspiruje was do modlitwy i służby św. Jan Paweł II.” 

 

Na koniec spotkania pielgrzymkowego odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Tak zakończyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Krakowskiej – pieczołowicie przygotowane przez gospodarzy na czele z panią 

Jolantą Kupiec - prezes POAK i jednocześnie wiceprezes Zarządu DIAK. Bardzo dziękujemy ks. 

proboszczowi, asystentowi miejscowego POAK ks. Grzegorzowi Pierogowi. 

DZIĘKUJEMY!!! 

  

Jan Wilk 


