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▀ KOMUNIKATY 
 

 REKOLEKCJE 2015 roku 
 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się   

w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie, w dniach 21-22 

lutego 2015 roku (od soboty godz. 9.30  do niedzieli do 

godz. 14.00).  
 

Program: 

  Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15)  

Sobota  

 09
30

 – Zakwaterowanie  

 10
00

 – Rozpoczęcie rekolekcji, konferencja I  

 11
30

– Msza św. z konferencją II  

 13
00

– Obiad  

 15
00

– Droga Krzyżowa (jako przygotowanie do 

sakramentu pokuty). Adoracja Najświętszego Sakramentu 

(okazja do spowiedzi św.) 

 17
00

– Nieszpory z konferencją III    

 18
00

 – Kolacja  

 19
00

 – Wieczorne rozmowy o Akcji Katolickiej     

 21
00

 – Apel Jasnogórski  

Niedziela 

8
00

 – Modlitwy poranne – jutrznia 

8
30

 – Śniadanie  

9
15

 – Gorzkie żale z konferencją IV  

11
00 

–
 
Msza św. z konferencją V 

12
15 

– Obiad i zakończenie spotkania 
 

 

 

Koszt uczestnictwa wynosi  85 zł. Zgłoszenia wraz z 

wpłatą, której można dokonać również na konto, przyj-

mujemy do końca stycznia w biurze DIAK. 

Osoby udające się na rekolekcje samochodem prosimy  

o zgłoszenie wolnych miejsc w swoich pojazdach.  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 
 

POZNAŃSKIE DEBATY SPOŁECZNE  
 

Kolejne spotkanie w ramach Poznańskich Debat Społecz-

nych zaplanowane zostało na poniedziałek, 2 marca br.  

o godz. 19.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich  

w Poznaniu. Szczegóły w następnej currendzie. 

 

GODZINY PRACY BIURA DIAK  
 

wtorek     13.00 ÷ 18.00 

czwartek  13.00 ÷ 17.00 
 
 

      NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK               
 

 

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań 

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 

CURRENDA  nr 2/155 
Luty   2015 

****************************************** 
(…) nawrócenie nie sprowadza się do form zewnętrznych 

lub niejasnych postanowień, lecz angażuje i przemienia całe 

istnienie, począwszy od centrum osoby, od sumienia. Jeste-

śmy zaproszeni do podjęcia drogi, podczas której, wbrew 

rutynie, usiłujemy otworzyć oczy i uszy, ale przede wszyst-

kim serce, aby wyjść poza swój „ogródek”. 
 

Otworzyć się na Boga i na braci. Żyjemy w świecie coraz 

bardziej sztucznym, w kulturze „robienia”, „tego, co uży-

teczne”, nie zdając sobie sprawy, że ze swego horyzontu 

wykluczamy Boga. Wielki Post wzywa nas do „przebudze-

nia”, przypomnienia sobie, że jesteśmy stworzeniami, że nie 

jesteśmy Bogiem. Gdy spoglądam na małe środowisko co-

dzienne i widzę walkę o władzę, o miejsca, myślę: ludzie ci 

bawią się w Boga Stwórcę a jeszcze nie zdali sobie sprawy, 

że nie są Bogiem. 
 

Grozi nam także zamknięcie, zapominanie o innych. Ale 

tylko wówczas, gdy trudności i cierpienia naszych braci są 

dla nas wyzwaniem, dopiero wtedy możemy rozpocząć dro-

gę nawrócenia ku Świętom Paschalnym. Jest to droga obej-

mująca krzyż i wyrzeczenie. 
 

(…) Pierwszym elementem jest modlitwa. Jest ona siłą 

chrześcijanina i każdej osoby wierzącej. W słabości i kru-

chości naszego życia możemy zwrócić się do Boga z ufno-

ścią dzieci i wejść z Nim w komunię. W obliczu tak wielu 

ran, które sprawiają nam ból i które mogłyby utwardzić 

serce, jesteśmy wezwani, by zanurzyć się w morzu modli-

twy, które jest morzem bezgranicznej miłości Boga, aby 

zasmakować Jego czułości. Wielki Post to czas modlitwy, 

modlitwy bardziej intensywnej, gorliwszej, bardziej zdolnej 

unieść potrzeby braci, wstawiać się przed Bogiem za tak 

wiele sytuacji ubóstwa i cierpienia. 

Drugim znaczącym elementem drogi wielkopostnej jest 

post. Musimy uważać, aby nie uprawiać postu formalnego, 

który w istocie nas „zaspokaja”, bo sprawia, że mamy dobre 

samopoczucie. Post ma sens, jeśli naprawdę uszczupla nasze 

bezpieczeństwo, a także jeśli wynika z niego jakaś korzyść 

dla innych, jeśli pomaga nam praktykować styl Miłosiernego 

Samarytanina, który pochyla się nad swoim bratem w po-

trzebie i troszczy się o niego. Post zakłada wybór życia 

wstrzemięźliwego, które nie marnotrawi i nie „odrzuca”. 

Poszczenie pomaga nam zaprawiać serce do tego, co naj-

istotniejsze i do dzielenia się. Jest znakiem świadomości i 

odpowiedzialności w obliczu niesprawiedliwości, nadużyć, 

zwłaszcza wobec ubogich i maluczkich i jest znakiem naszej 

ufności, którą pokładamy w Bogu i Jego Opatrzności. 

Trzecim elementem jest jałmużna: wskazuje ona na bezinte-

resowność, ponieważ w jałmużnie obdarowujemy kogoś, od 

kogo nie spodziewamy się otrzymania czegoś w zamian. 

Bezinteresowność powinna być jedną z cech chrześcijanina, 

który świadom tego, że wszystko otrzymał darmo od Boga, 

to znaczy bez żadnej zasługi, uczy się dawać innym za dar-

mo. Dziś często bezinteresowność nie jest częścią życia 

codziennego, w którym wszystko kupuje się i sprzedaje. 

Wszystko się oblicza i mierzy. Jałmużna pomaga nam prze-

żywać bezinteresowność daru, która jest wolnością od obse-

sji posiadania, lęku przed utratą tego, co się ma, od smutku 

tych, którzy nie chcą się dzielić z innymi swoim dobrobytem 

(…). 

Papież Franciszek, Bazylika św. Sabiny, 5.3.2014 r. 
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