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▀ KOMUNIKATY 
 

 POSIEDZENIE RADY DIAK 
 

Serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze posiedze-

nie Rady DIAK, które odbędą się w sobotę, 21 mar-

ca br. Rozpoczniemy je o godz. 9.30 adoracją Naj-

świętszego Sakramentu w kaplicy, w katedrze po-

znańskiej. O godz. 10.00 będzie Msza św. 

Po Eucharystii udamy się na spotkanie do sali Ar-

chiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.  

 

Program: 

Część formacyjna – „Odpowiedzialność i poczucie 

obowiązku”.  

 

1.  Otwarcie obrad – prezes Zarządu DIAK  

2. Wybór prezydium posiedzenia i przekazanie pro-

wadzenia obrad Rady wybranemu przewodniczące-

mu  

3. Przyjęcie porządku obrad  

4. Wybór komisji skrutacyjnej  

5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

Rady  

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu DIAK za 2014 rok 

– prezes Zarządu DIAK 

7. Informacja o działalności POAK-ów – sekretarz  

Zarządu 

8. Sprawozdanie finansowe – skarbnik Zarządu 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodni-

czący Komisji Rewizyjnej 

10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami 

11. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

12. Przyjęcie sprawozdania Zarządu 

13. Słowo Asystenta DIAK 

14. Przyjęcie zmian w Planie finansowym na 2015 r. 

15. Komunikaty i sprawy bieżące  

16. Wolne głosy  

17. Zakończenie obrad  

Serdecznie zapraszamy PT Członków Rady DIAK –

Prezesów oraz Osoby z nominacji Ks. Arcybiskupa. 
 

POZNAŃSKIE DEBATY SPOŁECZNE  
 

Kolejne spotkanie w ramach Poznańskich Debat Społecz-

nych pt. KATOLIK A POLITYKA odbędzie się w ponie-

działek, 2 marca br. o godz. 19.00 w Sali Czerwonej Pa-

łacu Działyńskich w Poznaniu.  

O godz. 18.00 Msza św. w kościele oo. Franciszkanów na 

Wzgórzu Przemysła. Zapraszamy! 

CURRENDA  nr 3/156 
Marzec   2015 

****************************************** 
(…) Pan nigdy nie przestaje litować się nad nami  

i pragnie po raz kolejny obdarzyć nas swoim przeba-

czeniem, zachęcając nas, byśmy do Niego powrócili z 

nowym sercem, oczyszczonym ze zła, aby wziąć udział 

w Jego radości.(…) 

(…) „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się  

z Bogiem”(2 Kor 5,20). Ten wysiłek nawrócenia jest 

dziełem nie tylko ludzkim. Pojednanie między nami a 

Bogiem jest możliwe dzięki miłosierdziu Ojca, który ze 

względu na miłość wobec nas nie wahał się poświęcić 

swego Jednorodzonego Syna. W istocie Chrystus, który 

był sprawiedliwy i bez grzechu, dla nas stał się grze-

chem (w. 21), kiedy na krzyżu obarczył się naszymi 

grzechami i w ten sposób nas odkupił i usprawiedliwił 

przed Bogiem. „W Nim” możemy stać się sprawiedli-

wymi, w Nim możemy się przemienić, jeśli przyjmie-

my łaskę Bożą i nie pozwolimy by bezowocnie przeżyć 

„czas pomyślny” (6,2). Proszę, zatrzymajmy się na 

trochę, i pozwólmy się pojednać z Bogiem. 

(…) Z tą świadomością zaczynamy ufnie i radośnie 

naszą wielkopostną drogę. Niech Niepokalana Maryja, 

Matka bez grzechu wspiera naszą walkę duchową z 

grzechem, niech nam towarzyszy w tym czasie po-

myślnym, abyśmy mogli osiągnąć i wspólnie wyśpie-

wywać radość zwycięstwa w Dniu Paschy. (…) jeste-

śmy ograniczonymi stworzeniami, grzesznikami nie-

ustannie potrzebującymi pokuty i nawrócenia. Jak 

ważne jest, aby słuchać i zaakceptować to przypomnie-

nie w naszych czasach! Wezwanie do nawrócenia jest 

zatem bodźcem do powrotu, tak jak uczynił to syn z 

przypowieści, w ramiona Boga, Ojca czułego i miło-

siernego, zapłakania w tym uścisku, zaufania Jemu i 

powierzenia się Jemu.(...) 
  Z homilii papieża Franciszka,  

Rzym, Środa Popielcowa 2015 r. 
 

III ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD 

POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
 

Zgłoszenia do udziału w III Archidiecezjalnym Prze-

glądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej przyjmujemy do 

27 marca br. Regulamin Przeglądu oraz karta zgłosze-

nia znajduje się na stronie www.poznan.ak.org.pl 

Prosimy PT Prezesów o zachęcenie dzieci i młodzieży 

oraz ich opiekunów ze szkół  znajdujących się na tere-

nie parafii do udziału w Przeglądzie.  

Serdecznie zapraszamy! 
 

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
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