
20 lutego - Spotkanie przedstawicieli oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej dekanatu 
Brzostek  z udziałem  Zarządu  Diecezjalnego  Instytutu  AK  z Rzeszowa. Spotkanie 
rozpoczęło się Mszą św. w brzosteckim kościele parafialnym. Koncelebrowali: Ks. Dziekan 
Edward  Pasionek  –  Asystent  kościelny  AK  dekanatu  Brzostek;  Ks. Marek  Mnich  – 
Proboszcz,  duszpasterz  brzosteckiego  Oddziału;  Ks. Prof.  Dr  Hab.  Bogdan  Stanaszek  - 
UPJPII;  Ks. Piotr  Filipek  –  Wikariusz.  Przewodniczył  koncelebrze  Ks. Prałat  Stanisław 
Potera - Asystent diecezjalny AK. Ks. Prałat wygłosił też homilię nawiązującą do znaczenia 
modlitwy w Wielkim Poście.

Druga  część  spotkania  miała  miejsce  w Środowiskowym  Domu  Samopomocy 
w Brzostku.  Po  krótkiej  modlitwie  głos  zabrała  wiceprezes  Zarządu  DIAK  Pani  Maria 
Hatylak,  która  podziękowała  Ks. Markowi  Mnichowi  za  przygotowanie  spotkania  oraz 
powitała  księży  asystentów  i zgromadzonych  przedstawicieli  parafialnych  oddziałów  AK. 
Następnie  Ks. S.  Potera  wygłosił  naukę  formacyjną  nawiązującą  do  programu 
duszpasterskiego  Kościoła  na  bieżący  rok  pod  hasłem:  „Jesteśmy  napełnieni  Duchem 
Świętym”. Mówił, że współczesne apostolstwo ludzi świeckich napotyka na wiele trudności, 
dlatego  potrzebujemy  bardziej  doświadczyć  tajemnicy  i mocy  Ducha  Świętego.  To  daje 
sakrament  bierzmowania.  W rozważaniach  pojawiło  się  wiele  pytań,  m.in.:  „Jak  pomóc 
młodym  ludziom,  aby  odnaleźli  swoje  miejsce  w Kościele?”;  „Jak  w dobie  Internetu 
„podłączyć”  młodzież  do Jezusa Chrystusa?”;  „Jak kształtować wspólnoty parafialne,  aby 
Kościół  był  domem  pełnym  Ducha  Świętego?”;  Jak  formować  autentyczną  pobożność?” 
Ks. S. Potera w dalszej części mówił na temat Siedmiu Darów Ducha Świętego. 

Następnie była dyskusja. Ks. Marek Mnich powiedział, że wielu współczesnych katolików – 
zwłaszcza ludzi  w młodym i średnim wieku – zatraciło  istotę sensu wiary.  Ponieważ chcą 
niejako doświadczyć Pana Boga w sposób namacalny. Dlatego musimy szukać szczerej wiary 
– powrotu do fundamentów. Należy unikać „przegadania swej religijności”.  Modlitwa jest 
najważniejsza, ale to nie może być jedynie „potok słów”, ale trzeba „dać siebie”, aby zrobić 
miejsce na działanie Ducha Świętego – bo Łaska nie jest od nas zależna. W dalszej części 
dyskusji głos zabierali przedstawiciele parafialnych oddziałów i pojawiały się pytania, m.in.: 
„Jak czytać Pismo Święte?”; „Czy wracać do tradycyjnej  postawy przyjmowania Komunii 
Św.?”; „Czy przesadne uatrakcyjnianie nabożeństw wpływa na większą religijność dzieci?”; 
„Czy młodzi rodzice właściwie spełniają obowiązek religijnego wychowania swych dzieci?”

Potem  głos  zabrali  przedstawiciele  Zarządu  DIAK.  Pani  wiceprezes  Maria  Hatylak 
przedstawiła  plan  działania  na  bieżący  rok.  Szczególnie  zwróciła  uwagę  na  majową 
Konferencję „To jest moja Matka, ta Ziemia” organizowaną przez DIAK 26 maja z okazji 
obchodów  100  rocznicy  Odzyskania  Niepodległości.  Pan  Jan  Furtek  przedstawił  swoje 
refleksje z rowerowej pielgrzymki do Fatimy. Zwrócił uwagę na zupełny zanik religijności we 
Francji  i jednoczesny wzrost zagrożenia ze strony emigrantów w tym kraju.  Pan J. Furtek 
podziękował zebranym za to, że trwamy w Akcji.

Na zakończenie podziękowania złożyli Ks. dziekan E. Pasionek i Ks. prałat S. Potera. Potem 
Ks. Marek  Mnich  dziękował  kierownikowi  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  Panu 
Karolowi  Staniszewskiemu  i Pracownikom  za  organizację  i przygotowania  kulinarne. 



Ponadto podziękował Uczniom – kelnerom z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. 
Spotkanie zakończono modlitwą. 

Brzostecki  Oddział  AK  dziękuje  również  za  wspaniale  przygotowane  spotkanie: 
Ks. Proboszczowi Markowi Mnichowi, Panu kierownikowi ŚDS Karolowi Staniszewskiemu, 
Pracownikom – Pani Paulinie Kolbusz, Panu Karolowi Kutynie i innym oraz Uczniom z ZS 
im. Jana Pawła II.


