Sprawozdanie z działalności POAK
w parafii ………………….…………………...….…………………za rok 2016
1. Liczba członków: zwyczajnych ………… wspierających ……….kandydatów ….….….…
2. Liczba spotkań POAK w miesiącu ………dzień spotkań ….………..………………..….
3. Obecność na spotkaniach w % członków ……………..…Ks. Asystenta ……………...…..
4. Z jakich materiałów korzystano na spotkaniach formacyjnych: „Wierzyć Życiem”
Materiały formacyjne KIAK ……..Inne (jakie) ………………………………………….
5. Proszę opisać działalność statutową prowadzoną przez POAK:
a) działalność oświatowa i wychowawcza

b) działalność kulturalna i informacyjno-wydawnicza

c) działalność charytatywna

d) działalność turystyczno-sportowa

e) inna działalność

6. W jakich sprawach zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej na terenie własnej
parafii zajmował publicznie stanowisko POAK?

7.

Jaką akcję promującą wartość życia przeprowadził w parafii POAK w 2016 r.?

8.

Czy POAK uczestniczył w zbieraniu podpisów osób popierających wolną od handlu i
pracy niedzielę?

9.

Jak zorganizowana była w parafii dystrybucja miesięcznika „Wierzyć Życiem”?

10.

Jakie działania promujące Akcję Katolicką w parafii podejmował POAK w 2016 r.?

11.

Czy POAK współpracuje z innymi wspólnotami w parafii ………... z którą najbardziej?

12.

Czy członkowie POAK są radnymi lub członkami zarządu jednostek samorządu
terytorialnego ( gmina, powiat, województwo)? ..........ile osób i gdzie ......................

13.

Czy członkowie POAK są członkami Rady Parafialnej? ..........ile osób? .............

14.

Jak zaangażował się POAK w organizację Dnia Papieskiego?

15.

Czy POAK brał udział w wydarzeniach i uroczystościach ważnych dla Akcji
Katolickiej:
- Święcie Dziękczynienia w Wilanowie 5 czerwca 2016 r. …- ile osób? ………..
- uroczystościach św. Andrzeja Boboli na Rakowieckiej – Patrona AK AW …ile osób?
- uroczystościach MB Łaskawej Patronki AK AW ………… ile osób?
- Święta Patronalnego Akcji Katolickiej……..…ile osób?....................

- czy delegacja POAK uczestniczyła w Mszy św. sprawowanej 23 stycznia w katedrze
św. Jana Chrzciciela w drugą rocznicę śmierci ks. kard. Józefa Glempa ……..ile osób ……
- czy POAK uczestniczył w dbałości o grób śp. kard. Józefa Glempa?
16.

Liczba osób z POAK uczestniczących w:
a) rekolekcjach wielkopostnych AK AW ………………..…….
b) rejonowych spotkaniach formacyjnych AK AW …………….
c) pielgrzymkach organizowanych przez Zarząd DIAK: Jasna Góra ......... Suchowola
…….Gniezno i Poznań …….. Pielgrzymka Biegowa do Grobu bł. ks. Jerzego
Popiełuszki ......
d) Drodze Krzyżowej na Starym Mieście ………………..
e) spotkaniu opłatkowym AK AW z JE kardynałem Kazimierzem Nyczem……….……..
f) Uwagi własne (dotyczące działalności i kondycji Oddziału, trudności, pracy Zarządu
POAK)

Podpis Księdza Asystenta Kościelnego POAK

Podpis Prezesa POAK

Podpisane sprawozdanie należy złożyć w biurze DIAK ul. Puławska 95, 02-595 Warszawa
lub zeskanowane na adres ak-sekretariat@warszawa.ak.org.pl do 15 .01 2017 roku.

