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Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Legnicy 

Sprawozdanie z działalności POAK w Nowym Kościele za 2015 rok 

 

POAK pracuje pod opieką ks. proboszcza Hieronima Hiczkiewicza. Obecnie w skład zespołu 

wchodzi 18 osób. Pracujemy według wytycznych DIAK i potrzeb lokalnego kościoła. 

Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w przyjaznej atmosferze omawiamy 

potrzeby parafii i sposoby ich wykonania. 

W styczniu na spotkanie opłatkowe przychodzą dzieci z rodzicami, ludzie samotni, 

najtrudniej dotrzeć do młodzieży, która dojeżdża do szkół, do innych miejscowości, potem 

wyjeżdża w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków do życia. Pamiętamy o wszystkich 

ważnych rocznicach i świętach. W Wielki Czwartek – Dzień Kapłaństwa składaliśmy życzenia 

ks. proboszczowi. Organizowaliśmy także zbiórkę funduszy na kwiaty do Bożego Grobu, 

potem ubieraliśmy Boży Grób, a  w dniach od 8 do 12 kwietnia gościliśmy obraz św. Józefa 

Opiekuna Zbawiciela, który wędrował po naszej diecezji. Na czas peregrynacji obrazu ks. 

proboszcz zaprosił do parafii ojca S. Paszewskiego - franciszkanina z Legnicy, który prowadził 

niektóre modlitwy – opublikowana została notatka w „ Gościu Niedzielnym” z dn. 19 

kwietnia, napisana przez panią R. Jurczyk. W maju każdego roku staramy się być w 

Krzeszowie na uroczystości u Matki Bożej Łaskawej. Na Boże Ciało nasza grupa, przygotowuje 

jeden z czterech ołtarzy. Idąc w procesji uwieczniamy to na fotografiach, jak i w kronice AK. 

W czasie wakacji spotykamy się z grupą pielgrzymów idących z Jeleniej Góry do 

Częstochowy. Mieszkańcy Biegoszowa – nasza parafia – członkowie AK przygotowują 

wspaniałe jedzenie i napoje. 

21 września ma miejsce całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu w naszym kościele, 

bierzemy czynny udział, aby Pan Jezus nie był sam ani chwili tego dnia. Ostatniego dnia 

września odbywa się patronalne święto ks. Hieronima, składamy życzenia imieninowe, 

zamawiamy Mszę św. dla solenizanta. 

Październik – święto Matki Bożej Różańcowej – odpust parafialny, przygotowanie przyjęcia 

dla księży z dekanatu i zaproszonych gości, należy każdego roku do naszej grupy AK. Święto 

Chrystusa Króla – doroczna uroczystość organizowana przez DIAK, w której chętnie bierzemy 

udział. W tym roku zostaliśmy nagrodzeni Kryształowym Orderem, za swoją aktywną pracę i 

poświęcenie dla dobra kościoła i ludzi. 

Grudzień – członkowie AK dostarczyli do każdego domu opłatki poświęcone w czasie Mszy 

św. Następnie przywiezione choinki ubieraliśmy wspólnie z osobami, które przyszły ku 

pomocy na prośbę ks. proboszcza. Ustawiliśmy też Bożonarodzeniową szopkę.  



Podsumowując naszą pracę, można powiedzieć, że jesteśmy zgranym zespołem ludzi, 

pomagających ks. opiekunowi w każdej potrzebie:  

- dbamy o estetyczny wygląd wnętrza świątyni i terenu wokół kościoła i plebanii,  

- bierzemy udział w różnorodnych spotkaniach organizowanych przez DIAK, a jako 

członkowie AK wywiązujemy się ze swoich obowiązków finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz POAK           Prezes POAK 

 Regina Jurczyk        Marian Krawczyk 


