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Komunikat z Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
 
 
Rada DIAK zebrana na wiosennej sesji, skupiająca prezesów AK z całej diecezji oraz osoby 

powołane do Rady przez ks. Biskupa diecezjalnego, swoje obrady rozpoczęła od wspólnej 
modlitwy Eucharystycznej. Zebrani, w parafii pw. Św. Józefa, wysłuchali ks. Biskupa Stefana 
Regmunta, który podkreślił duże doświadczenie we współpracy hierarchii i laikatu, zauważając 
wiele działań i kierunków apostolskiej troski członków AK. Przybliżając dokument Konferencji 
Episkopatu Polski „W trosce o człowieka i dobro wspólne” nakreślił zadania na najbliższy okres 
pracy oczekujące na zaangażowanych w Kościele świeckich.  

Zaznaczono troskę o media, podkreślono jednocześnie, że katolikom przysługuje prawo 
angażowania się w politykę,  na gruncie Ewangelii a nie interesów partyjnych. Wychowanie 
młodego pokolenia bliskie jest także Akcji Katolickiej, by zgłębić temat na Radę zaproszono 
dyrektora Zespołu Szkół Katolickich z Zielonej Góry. Umożliwiło to zapoznanie się z aktualnym 
stanem szkół katolickich w diecezji oraz uwrażliwiło na potrzebę kształtowania postaw młodych 
ludzi opartych na wartościach. Ponadto dyskutowano nad bardzo ważnymi dla członków AK 
sprawami profesjonalnego działania, wskazano wielką wartość wypływającą z rekolekcji oraz 
pielgrzymek AK, Szkoły Liderów Parafialnych i corocznego angażowania się w przypomnienie 
nauczania Jana Pawła II w czasie kolejnych Dni Papieskich.  

Odpowiedzialność za Kościół, nie tylko lokalny ale rozumiany szeroko, poprzez spotkanie z 
Komisją Wspólną Episkopatu Polski i Litwy z uczestnictwem biskupów Łotwy i Białorusi w 
Zielonej Górze, pozwoliło na zaprezentowanie doświadczeń naszego stowarzyszenia, po blisko 
18–tu latach obecności w diecezji. Rada zapoznała się z przebiegiem spotkania z Komisją 
Wspólną. 

Ponadto poruszono temat organizowanej Konferencji z okazji XXX lecie Aktu Europejskiego 
w Głogowie. Jesteśmy stowarzyszeniem obecnym w przestrzeni społecznej, dlatego jak co roku 
przeprowadzamy Konkurs „Ojczyzno Ma” oraz Przegląd Pieśni Patriotycznej, które to pielęgnują 
patriotyczne wartości. Jako działanie dotąd nie podejmowane zaplanowano Bal w przeddzień 
listopadowego Święta Niepodległości. Wzorem lat ubiegłych, zaproszono na zawody wędkarskie 
nad jezioro Wielkie w Dąbiu koło Krosna Odrz.  
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