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▀ KOMUNIKATY 
 

       ZJAZD   REJONOWY   W   RAWICZU  
 

W sobotę, 10 października br. zapraszamy na Zjazd 

Rejonowy do Rawicza, do parafii pw. Chrystusa Kró-

la i Zwiastowania NMP. 
Zgłoszenia sms lub telefonicznie u prezesa POAK pod 

nr 502 773 810 do 3 października br. Koszt posiłku 

15zł.  

 

Program: 
10:00 – Msza św., przewodniczy ks. bp Damian Bryl  

11:30 – Kultura polska – kultura chrześcijańska –  

            ks. mgr Rafał Rybacki  

12:00 – Anioł Pański  

12:15 – Duszpasterstwo więzienne w Zakładzie Karnym  

             w Rawiczu – ks. proboszcz Wojciech Prostak  

14:15 – obiad  

14:45 – występy Scholki i zespołu młodzieżowego  

15:15 – przejście pod pomnik św. Jana Pawła II, różaniec  

             i złożenie kwiatów 

ok godz. 16 – zakończenie zjazdu. 

Serdecznie zapraszamy członków, sympatyków Akcji 

Katolickiej, księży Asystentów, przedstawicieli KSM – u 

z Rawicza, Sarnowej, Leszna, Kościana, Śmigla, Pako-

sławia, Przemętu oraz z innych parafii tego rejonu.  

 
 

►            KONKURS PLASTYCZNY DLA 

DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DLA RODZIN  
 

Przypominamy, że prace plastyczne, albumy lub prezenta-

cje multimedialne  – zgodnie z Regulaminem Konkursu 

Święty Jan Paweł II w pamięci mojej rodziny należy prze-

syłać do 25 września br. na adres biura DIAK.   

Zachęcamy do udziału w Konkursie.  

 
 

ROK JANA PAWŁA II  
 

Trwa Rok Jana Pawła II ogłoszony przez Sejm RP  

w grudniu 2015 r. Przed nami kolejny, XV Dzień Papie-

ski. Będzie on obchodzony 11 października br. pod ha-

słem „Jan Paweł II – patron rodziny”. Zgodnie z wcze-

śniejszymi zapowiedziami zachęcamy do zainicjowania i 

zorganizowania w parafii wystawy Moje – nasze spotka-

nie ze Świętym lub innego  wydarzenia poświęconego 

Papieżowi Polakowi.  

Natomiast 22  października przypada liturgiczne wspo-

mnienie św. Jana Pawła II. Niech ten dzień będzie na-

szym dziękczynieniem za dar odrodzonej Akcji Katolic-

kiej. Módlmy się też o rozwój naszego Stowarzyszenia 

oraz o wszelkie potrzebne łaski dla  członków i naszych 

asystentów.  

CURRENDA nr 10/162 
październik  2015 

 

  (…) Zgromadziliście się tutaj nie tylko jako jednostki, ale jako 

rodziny. Przybyliście do Rzymu z wszystkich części świata, 

przynosząc z sobą głębokie przekonanie, że rodzina jest wielkim 

darem Bożym, darem pierwotnym, naznaczonym przez Jego 

błogosławieństwo.  

Tak w istocie jest. Już o świcie stworzenia błogosławiące spoj-

rzenie Boga spoczęło na rodzinie. Bóg stworzył mężczyznę i 

kobietę na swój obraz i dał im szczególne zadanie, aby ludzka 

rodzina mogła się rozwijać: «błogosławił [im], mówiąc do nich: 

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię» 

(Rdz 1, 28).  

(…) drogie rodziny chrześcijańskie, przyjmujcie z ufnością 

łaskę jubileuszową, która tak obficie zostaje wam udzielona w 

tej Eucharystii. Przyjmujcie ją, biorąc przykład z rodziny z Na-

zaretu: choć była ona powołana do misji jedynej w swoim ro-

dzaju, szła tą samą co wy drogą, pośród radości i cierpień, mo-

dlitwy i pracy, nadziei i dręczących niepokojów, zawsze głębo-

ko wierna woli Bożej. Niech wasze rodziny stają się coraz bar-

dziej prawdziwymi «kościołami domowymi», które każdego 

dnia zanoszą do Boga modlitwę uwielbienia i promieniują na 

całe społeczeństwo dobroczynną i odradzającą miłością.  

«Niech nam błogosławi Bóg, źródło życia». Oby ten Jubileusz 

Rodzin stał się dla was wszystkich, którzy go przeżywacie, 

wielkim czasem łaski. Niech będzie także dla społeczeństwa 

wezwaniem do refleksji nad znaczeniem i wartością tego wiel-

kiego daru, jakim jest rodzina, ukształtowana wedle Serca Bo-

żego.  

Maryja, «Królowa Rodzin», niech was zawsze wspomaga swą 

macierzyńską dłonią.  
Z homilii papieża Jana Pawła II podczas Mszy św.   

z okazji Jubileuszu Rodzin  (Rzym, 15 X 2000)  
 

PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI 

CHRYSTUSA KRÓLA   
 

 Informujemy, że w grudniu gościć będziemy ks. prałata  

Józefa Niżnika, wieloletniego asystenta Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Przemyskiej. Ksiądz Asystent poprowadzi 

rekolekcje o Akcji Katolickiej dla członków, kandydatów, 

sympatyków i asystentów POAK. Rekolekcje odbędą się 

w Poznaniu od piątku wieczora do niedzieli południa,  

11-13 grudnia br. Dla osób spoza Poznania będzie możli-

wość zakwaterowania w Seminarium. W związku z reko-

lekcjami oraz spotkaniem Rady DIAK nie odbędą się 

wcześniej zaplanowane spotkania przed świętem patronal-

nym. 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 
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