Brzostek, 10 lutego 2010r.

Sprawozdanie bieżące POAK w Brzostku
Pierwsze spotkanie organizacyjne naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbyło się
w Brzostku 16 listopada 1995r. w związku z zapowiedzą Biskupa Rzeszowskiego o powołaniu Akcji Katolickiej
w diecezji, która jako prawne stowarzyszenie katolików świeckich, rozpoczęła działalność na rzecz formacji
apostolskiej członków oraz ożywienia religijno-społecznego wiernych w parafiach. Ze względu na niewielkie
grono brzosteckiego POAK (12 osób) podjęliśmy przede wszystkim inicjatywy kulturalno-edukacyjne oraz
formacyjne. Zgodnie ze krajowym Statutem Akcji Katolickiej nasz plan działania opiera się na trzech filarach:
I - formacja;
II - organizacja;
III - akcja.
W minionym roku filar formacji realizowaliśmy poprzez: a) udział w niedzielnej Liturgii Słowa, b) rozważania
formacyjne wg publikacji „Otoczmy troską życie”, c) zapoznawanie się z wydawnictwami katolickimi,
d) formację indywidualną. Filar organizacyjny umacniano następująco: a)organizowanie zebrań Parafialnego
Oddziału, b)wspólne redagowanie gazety parafialnej ŚWIATŁO, c) prowadzenie dokumentacji, c) współpracę
z DIAK. Trzeci filar – akcji, czyli bieżącej działalność koncentruje się wokół życia religijnego parafii;
czynnego udziału w nabożeństwach; adoracjach; przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz wydawania
pisma ŚWIATŁO. Najbardziej trwałym efektem naszej działalności jest redagowanie od 15 lat tego pisma
parafialnego. Początkowo był to cotygodniowy, a potem comiesięczny dodatek do gazety „Źródło” drukowany
w Krakowie. Po dwóch latach zespół redakcyjny postanowił dokonywać składu i wydawać pismo własnymi
siłami. To zasługa informatyka Jana Nosala oraz Drukarni Ojców Redemptorystów w Tuchowie i księży
opiekunów. Początki były skromne, najpierw 4 strony, potem 6-8, a obecnie 16-20 z kolorową okładką w cyklu
dwumiesięcznika. Gazeta „Światło” informuje o wydarzeniach religijnych w parafii oraz pełni rolę formacyjną,
kulturalno – edukacyjną, a także dokumentuje ogromne prace inwestycyjne oraz konserwatorskie, wykonywane
dzięki staraniom Księdza Proboszcza Jana Cebulaka. Ogólnie więc ukazywane jest życie społeczno – religijne
i dzieje parafii. Naturalnie tematyka wiodąca pisma skupia się wokół zagadnień rozważanych w danym Roku
Liturgicznym. W minionym czasie rozważano kwestie związane z ochroną życia ludzkiego.
W tworzenie gazety największe zasługi mają: Józef Nosal, Jacek Samborski i Jadwiga Serwińska
oraz Jolanta Synowiecka, Marzena Grygiel, Weronika Baran, Alicja Potrzeba, Wiesław Tyburowski, Wiesław
Nowicki, Łukasz Serwiński, Stanisław Synowiecki, Stefan Trychta i księżą opiekunowie. Wszyscy pracują
społecznie. Pismo ŚWIATŁO ma profesjonalnie wykonany skład komputerowy, kolorową okładkę i artykuły
mają autorski charakter. Zespołem redakcyjnym kieruje Ks. Dr Jan Cebulak, który finansuje również niemałe
koszty druku. Za co bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy nadal o wyrozumiałość i wsparcie. Trzy lata temu
z okazji 10-lecia pisma ŚWIATŁO Jacek Samborski przygotował w formie elektronicznej zbiór wszystkich
numerów, które zostały przekazane do Biblioteki Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz są udostępnione
na stronie internetowej Parafii Brzostek. Na bieżąco kolega Jacek Samborski pod kierownictwem pana Jana
Nosala dbają o multimedialny wizerunek parafii i stowarzyszeń, prowadząc na bieżąco bogatą w fotografie
i informacje stronę internetową. Ponadto POAK angażuje się, na miarę swych możliwości, we współpracę
z innymi grupami parafialnymi (Chórem, Caritasem, KSM). Niestety ze względu na skromną liczbę członków
w naszym stowarzyszeniu, oraz własne liczne obowiązki zawodowe i rodzinne, nie mogliśmy podjąć wielu
zadań parafialnych i diecezjalnych.
Opiekę duszpasterską nad naszym Oddziałem pełni obecnie Ks. Dr Zbigniew Pałka, któremu dziękujemy
za udział w przygotowanie tego spotkania
Dziękujemy też czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Cebulakowi za zaangażowanie w przygotowania
oraz Pani Kierownik i Pracownikom Warsztatów Terapii Zajęciowej za pracę i udostępnienie nowej auli
i zaplecza kuchennego.
Składamy też wyrazy podziękowania Księdzu Asystentowi, Pani Prezes i Zarządowi diecezjalnemu
Akcji Katolickiej, Księżom oraz Prezesom i Członkom parafialnych Oddziałów za przybycie, wspólną modlitwę
i spotkanie.
Bóg zapłać!
Zarząd POAK

