Słowo po nauce – J. Błażej. Sprawozdania
Tak jak powiedział prelegent, otacza nas mnogość organizacji i ruchów. Zdaje się, że wszyscy chcą
dla człowieka czynić dobrze, tak bardzo „dobrze”, aby każdy się zamknięty i wyizolowany w swym niby
szczęściu, które chcą mu stworzyć, troszcząc się o „prawa i wolności” człowieka. To widzimy na co dzień,
tę wielką izolację, która tak naprawdę jest lekceważeniem podstawowych ludzkich swobód. Przykładem jest
ostatnio nagłośniony problem z krzyżami. Jeśli chodzi o znaki i symbole, to Ojciec Święty Jan Paweł II
uczulał nas na stawianie krzyży, kapliczek - bo to ewangelizuje. Owe znaki ukazują nam wiarę poprzednich
pokoleń i naszą. Dziś niestety walczy się z symboliką chrześcijańską.
Druga część spotkania należy do Państwa i będziemy wdzięczni jeśli przedstawi się sprawozdania
poszczególnych parafialnych Oddziałów zaczynając od gospodarzy.
1) Sprawozdanie POAK Brzostku (zał. 5).
W trakcie była z prezentacja ostatnich i archiwalnych numerów gazety parafialnej „Światło”.
2) Sprawozdanie POAK z Kołaczyc.
Prezes Stanisław Kuczwara powiedział, że Oddział Parafialny dopiero rozpoczyna swą działalność i jest na
etapie Walnego Zebrania na którym ustalono plan pracy. W przygotowaniu jest wznowienie wydawania gazetki
parafialnej „Dzwon Kościelny”, która już kiedyś ukazywała się okazjonalnie. Ponadto chcą upowszechnić
naukę społeczną Kościoła, bo jest mało znana, a często wielu działaczy na to powołuje się, wykorzystując
niewiedzę katolickiego społeczeństwa dla zbijania swego kapitału politycznego. Planowana jest również
mocna współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, które w Kołaczycach działa bardzo prężnie.
3) Sprawozdanie POAK z Dąbrówki.
Pani Irena Nowakowska powiedziała m.in., że ich Oddział parafialny istnieje od 12 lat i liczy 16 osób w
większości emerytów. Skupia się szczególnie na działalności formacyjnej: spotkania połączone z uroczystą
Mszą św.: rozważania formacyjne; udział w Liturgii Słowa; uczestnictwo w pielgrzymkach.
4) Sprawozdania złożyli również przedstawiciele POAK z: Gogołowa, Januszkowic oraz duszpasterz
z parafii Bieździedza, z której utworzyło się w ostatnich latach dwie nowe parafie, co wiele zmieniło w
działaniu stowarzyszenia.

