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Bielsko-Biała, 10 stycznia 2015 r. 

KOMUNIKATY 
 
1.  Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 9 lutego 2015 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 
1700 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. 
  
2. W imieniu organizatorów, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim którzy członkom Akcji Katolickiej i 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie 
tegorocznego Orszaku Trzech Króli. W tym roku ulicami miasta Bielska-białej przeszło ponad 3 tysiące ludzi. 
Dziękując za tegoroczny udział liczymy na Państwa zaangażowanie i uczestnictwo w przyszłym roku. 
 
3. W dniu 21 lutego 2015 roku w pięciu parafiach naszej diecezji, odbędą się Spotkania Formacyjne dla 
członków Akcji Katolickiej naszej diecezji. Rozpoczęcie o godzinie 9 00. Szczegółowe informacje w 
następnym komunikacie. 
 
4. W dniach 6-8 marca 2015 r. w Domu Rekolekcyjnym w Hałcnowie, odbędą się rekolekcje dla członków 
Akcji Katolickiej naszej diecezji, . Zapisy wraz z zaliczką w wysokości 50 zł przyjmowane są w biurze DIAK  
do 20 lutego 2015 r. Koszt rekolekcji to 140 zł. 
 
5. Prosi się prezesów POAK o pobranie przygotowanych formularzy sprawozdań za rok 2014 (finansowego i z 
działalności) i prosimy o ich zwrot po wypełnieniu w terminie do 9 lutego 2015 r., ( druki również dostępne na 
stronie Internetowej AK). 
 
6. Zachęcamy do zakupu Materiałów formacyjnych  na nowy rok ( nr 31) „Nawróćcie się i wierzcie w 
Ewangelię” w cenie 15 zł   , oraz znaczków  AK w cenie 10 zł za sztukę. Materiały są dostępne w biurze 
DIAK. 
 
7.Uprzejmie informujemy, że przy rozliczeniu podatku za rok 2014, będzie możliwość przekazania 1% 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przekazania 1% na 
rzecz Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ( KRS 0000247812), lub Fundacji Światło Nadziei ( KRS 
0000175073). 
 
8. Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji ( wraz ze 
zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy ( it-
bielsko@bielsko.opoka.org.pl ) do 18 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz 
na zapytanie:  co?, gdzie?, kiedy? 
 
9.  Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół  
Radiowy Akcji Katolickiej.  Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą  drugą  
niedzielę miesiąca  godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.  Zespół Radiowy Akcji Katolickiej chciałby w tym 
roku   odwiedzić  parafialne oddziały naszej diecezji z mikrofonem. Zebrany podczas tych spotkań materiał 
zostanie wyemitowany w audycjach radiowych Akcji Katolickiej na antenie radia Anioł Beskidów. W związku 
z powyższym uprzejmie prosimy o podanie terminów spotkań Państwa Parafialnych Oddziałów do biura DIAK. 
Wspólnie wybierzemy najbardziej dogodny dla nas termin wizyty. 
 
10. Biuro DIAK czynne: 
                                 poniedziałek - wtorek w godz. od 1000 do1700 
                                       środa - piątek w godz. od 800 do 1500. 
Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
 ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax: 33 819 06 16 lub 696 469 228 
| akcja@bielsko.opoka.org.pl | www.akcja.diecezja.bielsko.pl 


