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▀ KOMUNIKATY 
 

       POZNAŃSKIE DEBATY SPOŁECZNE  
 

W poniedziałek , 7 września br. o godz. 19.00 w Pałacu Dzia-

łyńskich w Poznaniu rozpocznie się debata na temat etyki  

w biznesie. W dyskusji panelowej wezmą udział: dr Tadeusz 

Zysk, założyciel i właściciel Wydawnictwa Zysk i S-ka,  

ks. kan. Tadeusz Magas, duszpasterz ludzi pracy oraz Maciej 

Heydel, przedsiębiorca, były wiceminister skarbu państwa. 

Spotkanie poprzedzi o godz. 18.00 Msza św. na Wzgórzu Prze-

mysła. Serdecznie zapraszamy! 
 

►            II KRAJOWY KONGRES  

   AKCJI KATOLICKIEJ W KRAKOWIE 
 

W dniach 17-20 września br. odbędzie się II Krajowy Kongres 

Akcji Katolickiej pt.  Nieśmy Ewangelię nadziei. Kongres roz-

pocznie się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia  

w Sanktuarium w Łagiewnikach. Obrady odbywać się będą  

w Filharmonii Krakowskiej. Szczegółowy program na stronie 

www.ak.org.pl .W niedzielę, na zakończenie Kongresu,  Mszy 

św. o godz. 13.00 transmitowanej przez Telewizję Polonia 

przewodniczył będzie ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita 

poznański, przewodniczący KEP.    

Zachęcamy do duchowej łączności z uczestnikami Kongresu 

oraz modlitwy z prośbą o umocnienie naszego zaangażowania w 

życie Kościoła i rozwój Akcji Katolickiej.   
 

 

▶             POZNAŃSKIE  

              FORUM  DUSZPASTERSKIE 

            SOBOTA, 26 WRZEŚNIA 2015  
 

 

Sesja pod hasłem Nowe życie w Chrystusie  

9.30 – Msza św. w kościele św. Rocha – przewodniczy  

i homilię głosi ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski  

Aula Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki 

Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.  
11.20 – Otwarcie Sesji 

11.30 – Słowo wprowadzające  – ks. abp Stanisław  Gądecki,  

              metropolita poznański, przewodniczący KEP    

11.45 – Tajemnica śmierci i zmartwychwstania – sakrament 

              chrztu świętego –  s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR,  

              prof. UPJPII Kraków                

12.10 – Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może  

              wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5) – ks. dr Adrian  

               Galbas SAC, Poznań   

12.30 – Wpływ chrztu Polski na dzieje Ojczyzny –   

             prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, UJ Kraków    

13.10 – Przerwa na kawę   

14.00 – Interludium muzyczne  

14.10 – Dyskusja panelowa – Żyjąc łaską chrztu świętego –   

             moderator ks. dr Mirosław Tykfer, redaktor  

             naczelny Przewodnika Katolickiego, Poznań  

             z udziałem: Wiesławy Stefańskiej,  s. Danuty Sakowicz 

             USJK, Jacka Dudzica , br. Mirosława  Kruka  

15.30 – Pytania do prelegentów  

16.00 – Zakończenie Sesji  

Zgłoszenia w biurze DIAK do 19 września br., wpisowe 10 zł.  

CURRENDA nr 9/161 
wrzesień  2015 

 

    (…) Chrześcijańscy małżonkowie nie są naiwni, znają pro-

blemy i niebezpieczeństwa życia. Ale nie boją się podjąć swojej 

odpowiedzialności przed Bogiem i społeczeństwem. Nie ucieka-

jąc, nie izolując się, nie rezygnując z misji tworzenia rodziny  

i rodzenia dzieci. - Ależ Ojcze, dzisiaj to trudne ... - . Pewnie, że 

to trudne. Dlatego potrzebujemy łaski sakramentu! Sakramenty 

nie są po to, żeby być dekoracją życia. Jaki piękny ślub, jakie 

wspaniałe wesele - to nie jest łaska sakramentu. To pewna deko-

racja. Łaska nie jest po to, żeby przyozdabiać życie. Jest po to, 

żeby dać nam moc, żebyśmy byli dzielni, żebyśmy mogli iść 

naprzód! Chrześcijanie zawierają sakrament małżeństwa, po-

nieważ są świadomi, że go potrzebują! Potrzebują go, żeby być 

zjednoczeni między sobą i żeby wypełniać misję rodziców.  

"W radości i smutku, w zdrowiu i chorobie". A w swoim mał-

żeństwie modlą się razem i we wspólnocie. Dlaczego? Tylko 

dlatego, że taki jest zwyczaj? Nie! Czynią tak, gdyż tego potrze-

bują dla długiej drogi, którą mają razem przebyć, długiej drogi, 

która nie jest w kawałkach, ale trwa całe życie. I potrzebują 

pomocy Jezusa, aby podążać razem z ufnością, aby przyjąć 

siebie nawzajem każdego dnia, żeby przebaczać sobie każdego 

dnia! To jest ważne w życiu rodzin: umieć sobie przebaczać. 

Każdy z nas ma wady. Czasami czynimy coś, co nie jest dobre, 

wyrządzając krzywdę innym. Trzeba mieć odwagę, by prosić  

o przebaczenie, kiedy w rodzinie popełnimy błąd. 
  

Z przemówienie papieża Franciszka podczas spotkania  

z rodzinami w Roku Wiary  (Rzym, 27 X 2013) 
 

KONKURS PLASTYCZNY  

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DLA RODZIN 
 

Przypominamy o Konkursie plastycznym dla dzieci, 

młodzieży i dla rodzin pt.  Święty Jan Paweł II w pamięci 

mojej rodziny. Prace przesyłać należy do 25 września br. 

na adres biura DIAK. Regulamin Konkursu dostępny na 

stronie www.poznan.ak.org.pl Prosimy o przekazanie 

informacji o konkursie w swoim środowisku.  
 

ZJAZD REJONOWY W RAWICZU  
 

W sobotę, 10 października br. zapraszamy na Zjazd 

Rejonowy do Rawicza, do parafii pw. Chrystusa Króla  

i Zwiastowania NMP. Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. 

o godz. 10.00. W programie m.in. wykład okolicznościo-

wy, zapoznanie się z duszpasterstwem więziennym, wy-

stęp zespołu młodzieżowego oraz wspólny posiłek.  
Zgłoszenia sms lub telefonicznie u prezesa POAK pod nr 

502 773 810 do 3 października br. Koszt posiłku 15zł.  

Szczegółowy program w następnej currendzie.   
Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

 

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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