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▀ KOMUNIKATY 
 

►             KONKURS PLASTYCZNY  

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DLA RODZIN  
 

Informujemy, że na konkurs plastyczny Święty Jan Paweł 

II w pamięci mojej rodziny wpłynęło 436 prac. Bardzo 

serdecznie dziękujemy wszystkim autorom prac oraz ich 

opiekunom. Uhonorowanie autorów nagrodzonych prac 

nastąpi podczas okolicznościowego spotkania z okazji 

naszego święta patronalnego, w uroczystość  Chrystusa 

Króla Wszechświata, w niedzielę 22 listopada br.  

Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie 

www.poznan.ak.org.pl 
 

   

►            ŚWIĘTO PATRONALNE 

                         UROCZYSTOŚĆ  

    CHRYSTUSA KRÓLA  WSZECHŚWIATA 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych w niedzielę, 22 listopada 

br. zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej 

na wspólne świętowanie z KSM-em. Rozpoczniemy je 

Mszą św. o godz. 15.00 w Bazylice Archikatedralnej  

w Poznaniu.  

Po Eucharystii okolicznościowe spotkanie w auli Wydzia-

łu Teologicznego w Poznaniu.  
 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE  

O AKCJI DLA AKCJI  
 

 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje adwentowe  

w dniach 11-13 grudnia br., które poprowadzi ks. prałat 

Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Przemyskiej. Ks. Józef należał do grona 

kapłanów, którzy od początku pracowali nad reaktywo-

waniem Akcji Katolickiej w Polsce po wizycie biskupów 

ad limina w 1993 roku w Rzymie.  
 

Bardzo prosimy PT Państwa Prezesów, przedstawicieli 

Zarządów POAK oraz księży Proboszczów o udział w tym 

ważnym spotkaniu. Rozpoczniemy je w piątek, 11 grudnia 

br. o godz. 19.00 Mszą św. a zakończymy obiadem  

w niedzielę, 13 grudnia br. W sobotę przewidziane jest  

spotkanie Rady DIAK, podczas którego dokonamy wybo-

ru kandydatów na prezesa DIAK. Dla 30 osób z dalszych 

rejonów naszej archidiecezji mamy zarezerwowane nocle-

gi wraz z wyżywieniem (koszt 135 zł) w Seminarium Du-

chownym. Rekolekcje odbywać się będą w budynku Se-

minarium Duchownego oraz na Wydziale Teologicznym. 

Dla osób z Poznania i okolic będzie możliwość zamówie-

nia posiłków w cenie: obiad 20 zł, śniadanie 8 zł, kolacja  

8 zł. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy  

o zgłaszanie uczestników w biurze DIAK do 10 listopa-

da br. 

CURRENDA nr 11/163 
listopad  2015 

 

  Ojciec Święty Franciszek, w drugą rocznicę swego wyboru 

na Stolicę Piotrową ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 

2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.   

(…) Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym,  

w jaki sposób uczynić bardziej czytelną misję Kościoła 

jako świadka miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna 

się od duchowego nawrócenia. Z tej racji zdecydowałem 

się ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w którego centrum 

znalazłoby się Boże miłosierdzie. Będzie to Rok Święty 

Miłosierdzia. Pragniemy go przeżywać w świetle słów 

Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” (por. Łk 

6,36). Szczególnie spowiednicy, powinni okazywać dużo 

miłosierdzia. 

Ten Rok Święty rozpocznie się w najbliższą uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP i zakończy się 20 listopada 

2016 r., w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata i ży-

wego oblicza Ojcowskiego miłosierdzia. Powierzam orga-

nizację tego Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia 

Nowej Ewangelizacji, aby zechciała go animować jako 

nowy etap drogi Kościoła w jego misji zanoszenia każdej 

osobie Ewangelii miłosierdzia. 

(…) Jestem przekonany, że cały Kościół – który ma wiel-

ką potrzebę miłosierdzia, ponieważ jesteśmy grzesznikami 

– zdoła odnaleźć w tym jubileuszu radość odkrywania na 

nowo i czynienia owocnym miłosierdzia Bożego, poprzez 

które wszyscy jesteśmy wezwani do świadczenia pociechy 

każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie naszych czasów. 

Nie zapominajmy, że Bóg wybacza wszystko i że Bóg 

wybacza zawsze. Nie ustawajmy w proszeniu o przeba-

czenie. 
Z homilii papieża Franciszka wygłoszonej podczas  

Nabożeństwa Pokutnego,  Rzym 13 marca 2015 roku  
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

11 LISTOPADA  
 

Zachęcamy członków POAK do zorganizowania – wspól-

nie z innymi grupami duszpasterskimi oraz szkołą   

i Samorządem Pomocniczym – wieczornicy patriotycznej 

ze śpiewem pieśni patriotycznych . 
 

SPOTKANIE RADY DIAK                             
12 grudnia 2015 r. 

 

Informujemy, że posiedzenie Rady DIAK odbędzie się  

w sobotę, 12 grudnia br. i będzie połączone z rekolekcja-

mi. Szczegółowy program 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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