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▀ KOMUNIKATY 
ZJAZD REJONOWY W OSTROROGU 

 

W sobotę, 9 maja 2015 r. zapraszamy na kolejny Zjazd 

Rejonowy, który odbędzie się w parafii pw. NMP Wnie-

bowziętej w Ostrorogu. O godz. 10.00 Msza św. koncele-

browana pod przewodnictwem JE ks. bpa Grzegorza Bal-

cerka. 

W programie przewidziany jest również wykład Kultura 

chrześcijańska – kultura polska ks. mgr Rafała Rybackie-

go, kustosza Archiwum Archidiecezji Poznańskiej. 

Wyjazd autokarem z Poznania w sobotę o godz.8.00 (ul. 

Panny Marii na wysokości psałterii). Serdecznie zapra-

szamy.  

 III ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD 

POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
 

 

Informujemy, że zakończyliśmy przesłuchania uczestni-

ków III Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni 

Patriotycznej. Serdecznie zapraszamy na Koncert Galowy 

Laureatów  w sobotę, 16 maja br. o godz. 11.00 do auli 

Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 

2/4, budynek B.  
 

  ROCZNICE  ŚWIĘCEŃ  KAPŁAŃSKICH 

W maju kolejne rocznice święceń obchodzą kapłani. 

Wśród tegorocznych srebrnych jubilatów jest ks. dr 

Krzysztof Michalczak, poprzedni nas Asystent. 

O wszystkich jubilatach pamiętajmy w naszych modli-

twach, szczególnie otoczmy nią asystentów Parafialnych 

Oddziałów Akcji Katolickiej oraz Asystenta Diecezjalne-

go. 

ARCHIDIECEZJALNY MARSZ  

DLA ŻYCIA  „CZAS NA ŻYCIE” 
W niedzielę 17 maja br. ulicami Poznania przejdzie Ar-

chidiecezjalny Marsz dla Życia pod hasłem Czas na 

życie. Szczegóły na plakacie. 

PIELGRZYMKA DO ŻABIKOWA 

POSIEDZENIE RADY DIAK  
W sobotę, 30 maja br. udamy się z pielgrzymką do  

Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego do Żabikowa. 

Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 10.00 W pro-

gramie przewidziane są modlitwy przy sarkofagu z do-

czesnymi szczątkami bł. Edmunda Bojanowskiego, 

otwarte posiedzenie Rady DIAK, wspólny posiłek oraz 

rozmowy na temat możliwości rozwoju Akcji Katolickiej. 

Koszt uczestnictwa wraz z obiadem 15 zł. Dojazd we 

własnym zakresie. Zgłoszenia w biurze do 21 maja br.     

GODZINY PRACY BIURA DIAK  
 

wtorek        13.00 ÷ 18.00 

                 czwartek       13.00 ÷ 17.00 

CURRENDA  nr 5/158 
Maj 2015 

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

(…) Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwych-

wstanie przynosi nam zbawienie, daje nam łaskę i radość, że 

jesteśmy dziećmi Bożymi, że możemy w prawdzie zwracać się 

do Niego słowem Ojciec. Maryja jest matką, jest matką, która 

troszczy się przede wszystkim o zdrowie dzieci, potrafi dbać o 

nie z wielką i czułą miłością. Matka Boża strzeże naszego 

zdrowia. Co to znaczy, że Matka Boża strzeże naszego zdro-

wia? Myślę przede wszystkim o trzech aspektach: pomaga nam 

wzrastać, stawiać czoło życiu, być wolnymi.  

1.Mama pomaga dzieciom rozwijać się i chce, by wzrastały; 

dlatego wychowuje je tak, by nie ulegały lenistwu – które bie-

rze się też z pewnego dobrobytu – by nie poprzestawały na 

wygodnym życiu, zadowalając się tylko posiadaniem rzeczy. 

Mama pielęgnuje dzieci, aby rozwijały się coraz bardziej, by 

rosły silne, potrafiły brać na siebie odpowiedzialność, angażo-

wać się w życiu, dążyć do wielkich ideałów. Ewangelia św. 

Łukasza mówi, że w Rodzinie Nazaretańskiej Dziecię Jezus 

«rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 

Boża spoczywała na Nim» (Łk 2, 40). Matka Boża to właśnie 

czyni w stosunku do nas, pomaga nam wzrastać w człowie-

czeństwie i w wierze, stawać się silni i nie ulegać pokusie bycia 

ludźmi i chrześcijanami w sposób powierzchowny, lecz żyć 

odpowiedzialnie i dążyć do coraz wyższych celów.(…) 

2.Mama myśli też o zdrowiu dzieci, ucząc je stawiania czoła 

życiowym trudnościom. Nie wychowuje się, nie troszczy się o 

zdrowie unikając problemów, jak gdyby życie było autostradą 

bez przeszkód. Mama pomaga dzieciom patrzeć w sposób reali-

styczny na problemy życiowe i nie pogrążać się w nich, lecz 

odważnie mierzyć się z nimi, nie ulegać słabości, potrafić je 

przezwyciężać, zachowując zdrową równowagę, której matka 

«ma poczucie», między bezpieczeństwem a ryzykiem. I mama 

to potrafi! Nie prowadzi dziecka zawsze bezpieczną drogą, bo 

w ten sposób dziecko nie może wzrastać, ale i nie zostawia go 

tylko na drodze ryzyka, bo to jest niebezpieczne. Mama potrafi 

wszystko wyważyć. Nie istnieje życie bez wyzwań, i chłopiec 

lub dziewczyna, którzy nie potrafią stawić im czoła, podejmu-

jąc ryzyko, to chłopiec i dziewczyna bez kręgosłupa!(…) 

Maryja zaznała wielu trudnych chwil w swoim życiu, od naro-

dzin Jezusa, kiedy «nie było dla nich miejsca w gospodzie» (Łk 

2, 7), aż po Kalwarię (por. J 19, 25). I jak dobra matka jest 

blisko nas, abyśmy nigdy nie tracili odwagi w obliczu życio-

wych przeciwności, w obliczu naszej słabości, w obliczu na-

szych grzechów: daje nam siłę, wskazuje nam drogę swojego 

Syna. (…) 

3. (…) dobra mama pomaga także podejmować ostateczne 

decyzje w wolności. To nie jest łatwe, ale mama potrafi to robić. 

Co jednak znaczy wolność? Nie znaczy na pewno robić 

wszystko, co się chce, ulegać namiętnościom, przechodzić od 

jednego doświadczenia do drugiego bez rozeznania, iść za 

obowiązującą modą; wolność nie oznacza, że tak się wyrażę, 

wyrzucania wszystkiego, co nam się nie podoba, przez okno. 

Nie, to nie jest wolność! Wolność jest nam dana, abyśmy potra-

fili dokonywać w życiu dobrych wyborów! Maryja jako dobra 

matka wychowuje nas tak, byśmy byli, tak jak Ona, zdolni do 

dokonywania ostatecznych wyborów; ostatecznych wyborów  

w tej chwili, kiedy panuje, żeby tak powiedzieć, filozofia tym-

czasowości. Jest tak trudno zaangażować się w życiu defini-

tywnie. A Ona nam pomaga dokonywać ostatecznych wyborów 

z ową pełną wolnością, z którą odpowiedziała «tak» na Boży 

plan odnośnie do Jej życia (por. Łk 1, 38). 
 Papież Franciszek, Rzym 4 maja 2013 

 Bazylika Matki Bożej Większej  
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