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▀ KOMUNIKATY 
 

 

►    DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 

DO ROKITNA I MIĘDZYRZECZA 
 

W sobotę, 8 sierpnia br. w ramach przygotowania do 

1050. rocznicy chrztu Polski udamy się z pielgrzymką do 

Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski do Między-

rzecza.  Nasze pielgrzymowanie rozpoczniemy od nawie-

dzenia Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej  

w Rokitnie.  
 

Wyjazd o godz.7.00 sprzed Psałterii, powrót ok. 19.00 

Koszty uczestnictwa 65 zł (przejazd, ubezpieczenie, wstęp 

do muzeum i zamku oraz obiad). 
 

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie p. Emilia Rogaliń-

ska pod  nr 698 522 295  lub mailowo blacka@go2.pl  do 

dnia 30 lipca br.  
 

Zgłaszając udział należy podać: imię i nazwisko, adres z 

kodem, numer PESEL (potrzebne do ubezpiecze-

nia).Wpłaty dokonujemy na konto DIAK  z dopiskiem 

pielgrzymka. 
 

Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej oraz  

sympatyków naszego stowarzyszenia do wspólnego piel-

grzymowania.   
 

 

▶             POZNAŃSKIE  

              FORUM  DUSZPASTERSKIE 

            SOBOTA, 26 WRZEŚNIA 2015  
 

 

 

 

W sobotę 26 września br. po raz kolejny odbędzie się  

Poznańskie Forum Duszpasterskie. Sesję pod hasłem No-

we życie w Chrystusie rozpocznie Msza św. koncelebro-

wana pod przewodnictwem ks. abpa Wojciecha Polaka, 

prymasa Polski w kościele św. Rocha w Poznaniu o godz. 

9.30.  
 

Obrady odbywać się będą w Centrum Wykładowo-

Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.  

Słowo wprowadzające wygłosi ks. abp Stanisław Gądecki, 

metropolita poznański, przewodniczący KEP. Referaty 

wygłoszą: s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII, 

ks. dr Adrian Galbas SAC oraz prof. dr hab. Krzysztof 

Ożóg.   
 

W dyskusji panelowej – Żyjąc łaską chrztu świętego  

udział wezmą: s. Danuta Sakowicz USJK, br. Mirosław 

Kruk ze Zgromadzenia Małych Braci Jezusa, Wiesława 

Stefańska oraz Jacek Dudzic z Zespołu Ewangelizacyjne-

go IMAGO. 
 

 

Szczegóły w następnej currendzie.  

CURRENDA nr 7-8/160 
Lipiec/sierpień  2015 

 

 

(…) Wypoczynek oznacza odejście od zajęć powszednich, 

oderwanie się od zwyczajnych trudów dnia, tygodnia  

i roku. Odejście i oderwanie od tego wszystkiego, co 

można wyrazić symbolem « Marta ». Chodzi o to, ażeby 

wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był 

tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. 

Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na 

myśli – i owszem – spotkanie z przyrodą, z górami, mo-

rzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przy-

rodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie. Ale to 

jeszcze nie wszystko, co można powiedzieć o odpoczyn-

ku. Trzeba, ażeby został on wypełniony nową treścią – 

ową treścią, jaką wyraża się w symbolu « Maria ». « Ma-

ria » oznacza spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Bo-

giem. Oznacza otwarcie wewnętrznego wzroku duszy na 

Jego obecność w świecie, otwarcie wewnętrznego słuchu 

na Słowa Jego Prawdy. 

 Życzę wszystkim takiego odpoczynku.  

(…) życzę więc z całego serca, ażeby ten czas wypoczyn-

ku stał się (…) czasem spotkania, takiego spotkania,  

w którym znajduje się « najlepszą cząstkę »: cząstkę, któ-

rej nikt nas już nie może pozbawić. 
 

Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański,  

Jan Paweł II, Castel Gandolfo 20 lipca 1980 r. 
 

 

Z KALENDARIUM DIAK  
 

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie – 17 

do 20 września  
 

Poznańskie Forum Duszpasterskie – 26 września – Poli-

technika Poznańska  
 

Zjazd rejonowy – 10 października – Rawicz, parafia pw. 

Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP 
 

Jesienne Dni Kultury Chrześcijańskiej – zachęcamy m. in. 

do zorganizowania wystaw w parafii Moje – nasze spo-

tkanie ze Świętym z  okazji trwającego Roku Jana Pawła 

II.  
 

Konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i rodzin  Święty 

Jan Paweł II w pamięci mojej rodziny (wrze-

sień/październik) 
 

 

 

GODZINY PRACY BIURA DIAK  
W WAKACJE 

 

W lipcu i w sierpniu biuro nieczynne.  

W sprawach ważnych kontakt telefoniczny 

 604 434 885 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK  
 
 

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań 

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 
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