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▀ KOMUNIKATY 
 

 SPOTKANIE OPŁATKOWE RADY DIAK 
 

Serdecznie zapraszamy PT Członków Rady oraz 

przedstawicieli Zarządów POAK na szkoleniowe 

spotkanie Rady w sobotę 10 stycznia br. o godz. 

13.00 do auli Wydziału Teologicznego  UAM w 

Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4. 

Spotkanie w II części będzie miało charakter świą-

teczny.   

O godz. 15.00 rozpoczniemy je Mszą św. pod prze-

wodnictwem Metropolity Poznańskiego w kaplicy 

Wydziału, następnie okolicznościowe wystąpienie 

Księdza Arcybiskupa, wspólne kolędowanie i dzie-

lenie się opłatkiem. Serdecznie zapraszamy człon-

ków Akcji Katolickiej oraz byłe i obecne osoby za-

angażowane w życie publiczne. 
   

          SPOTKANIA KOLĘDOWE   
 

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy oddziały parafialne do 

organizowania spotkań kolędowych w łączności w inny-

mi oddziałami Akcji Katolickiej lub grupami duszpaster-

skimi działającymi w parafii.  Pielęgnujmy ten piękny 

zwyczaj również w naszych rodzinach.  
 

     XIII BAL AKCJI KATOLICKIEJ  
 

Po raz kolejny Zarząd DIAK przygotowuje Bal Karnawa-

łowy. Odbędzie się on w sobotę, 31 stycznia 2015 w Sali 

balowej Domu Żołnierza w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1. 

Początek godz. 19.30. Zaproszenia w cenie 300 zł od pary 

można nabywać w biurze DIAK w godzinach urzędowa-

nia.  Serdecznie zapraszamy naszych sympatyków i przy-

jaciół. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 

604 434 885 lub 602 330 694 lub (61) 852 97 66 w go-

dzinach urzędowania w biurze DIAK. 
 

 

REKOLEKCJE 2015 roku 
 

Uprzejmie informujemy, że rekolekcje dla członków  

i sympatyków Akcji Katolickiej odbędą się w Domu Re-

kolekcyjnym w Rościnnie, w ośrodku dobrze znanym 

nam z pierwszych lat działalności naszego Stowarzysze-

nia. Odbędą się one  w dniach 21-22 lutego 2015 roku 

(od soboty godz. 10.00  do niedzieli do godz. 14.00).  

Koszt uczestnictwa (dwa obiady, kolacja, śniadanie i noc-

leg) wynosi  85 zł. 
 

Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze 

DIAK do końca stycznia 2015 r.  
 

Osoby udające się na rekolekcje samochodem prosimy  

o zgłoszenie wolnych miejsc w swoich pojazdach.  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

CURRENDA  nr1/154 
Styczeń   2015 

****************************************** 

(…) «Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowie-

kiem» (św. Augustyn, Kazanie 185). Zbudź się, człowieku 

trzeciego tysiąclecia! W Boże Narodzenie Wszechmocny staje 

się dzieckiem i prosi o pomoc i opiekę. Jego sposób bycia Bo-

giem poddaje krytyce nasz sposób bycia człowiekiem; Jego 

pukanie do naszych drzwi domaga się odpowiedzi na pytanie o 

naszą wolność i zrewidowania naszego stosunku do życia i jego 

pojmowania. Współczesny wiek jest często przedstawiany jako 

przebudzenie ze snu rozumu, jako wyjście ludzkości ku światłu, 

które miałoby przezierać z okresu ciemności. Jednak bez Chry-

stusa światło rozumu nie wystarczy, by oświecić człowieka i 

świat. Dlatego tym mocniej odbija się echem ewangeliczne 

słowo o Bożym narodzeniu, jako zapowiedź zbawienia wszyst-

kich: «Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego czło-

wieka, gdy na świat przychodzi» (J 1, 9). «W istocie misterium 

człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa 

Wcielonego» (Gaudium et spes, 22). (…)  

Współczesny człowieku, dojrzały, ale często ograniczony w 

myśleniu i o słabej woli, pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu z 

Betlejem; nie bój się, zaufaj Mu! Ożywcza moc Jego światła 

zachęca cię do wysiłku na rzecz tworzenia nowego porządku 

światowego, opartego na sprawiedliwych relacjach etycznych i 

ekonomicznych. Niech Jego miłość prowadzi narody i budzi we 

wszystkich świadomość, że jesteśmy «rodziną» wezwaną do 

budowania więzi pełnych zaufania i wzajemnego wsparcia. 

Ludzkość zjednoczona zdoła stawić czoło wielu niepokojącym 

problemom współczesnego świata: od zagrożenia terroryzmem 

do stanu upokarzającego ubóstwa, w jakim żyją miliony ludzi, 

od rozprzestrzeniania broni do epidemii i wyniszczenia środo-

wiska naturalnego, co zagraża przyszłości planety.  

(…) Z pasterzami wchodzimy do betlejemskiej stajni, gdzie 

spogląda na nas Maryja, milczący świadek cudownych naro-

dzin. Niech Ona pomoże nam dobrze przeżywać święta Bożego 

Narodzenia; niech nas nauczy, jak zachować w sercu tajemnicę 

Boga, który dla nas stał się człowiekiem; niech nas prowadzi, 

abyśmy dawali światu świadectwo Jego prawdy, miłości i po-

koju. 
Benedykt XVI, 25 XII 2005  

 Bożonarodzeniowe orędzie «Urbi et Orbi» 
 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI POAK 
 

Przypominamy, że do 10 stycznia 2015 r. należy przesłać do 

biura DIAK sprawozdanie za 2014 rok wraz z Planem pracy 

na rok 2015. 

Prosimy również o podanie, w jakich terminach odbywa-

ją się spotkania formacyjne oddziału.    

GODZINY PRACY BIURA DIAK  
 

wtorek     13.00 ÷ 18.00 

czwartek  13.00 ÷ 17.00 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 oraz 30 

grudnia 2014 biuro DIAK będzie nieczynne. 
 

DO NABYCIA W BIURZE DIAK  
 

Materiały formacyjne na 2015 r. Nawróćcie się  

i wierzcie w Ewangelię. 
 

      NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK               
 

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań 

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605
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