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▀ KOMUNIKATY 
  

►            REKOLEKCJE ADWENTOWE  

                       11-13 GRUDNIA 2015   
 

Zgodnie z zapowiedzią Rekolekcje adwentowe popro-

wadzi ks. prałat Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny  

Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Zapra-

szamy również ks. Asystentów POAK. 

Ramowy program:  

Piątek 

 Kaplica Wydziału Teologicznego w Poznaniu,  

ul. Wieżowa 2/4                                                                    

godz. 18.00 Msza św., konferencja   

 

Sobota  

Dom Główny Towarzystwa Chrystusowego  

w Poznaniu, ul. Panny Marii 4   

godz. 9.00-13.00 modlitwa i konferencje  

godz. 13.30 – obiad  

godz. 14.15-16.00 – Posiedzenie Rady DIAK (człon-

kowie) 
 

Dla pozostałych uczestników rekolekcji  

Kaplica Wydziału Teologicznego, ul. Wieżowa 2/4  

godz. 14.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, 

Koronka do Bożego Miłosierdzia, Sakrament Pokuty 

 

Dla wszystkich uczestników  rekolekcji   

 godz. 16.30 – konferencja, Msza św.  
 

Niedziela  

Dom Główny Towarzystwa Chrystusowego  
godz. 9.00 – Msza św.   

 godz. 10-12.15 modlitwa i konferencje   

godz. 12.30 – obiad (zakończenie rekolekcji)    
 
 

POSIEDZENIE RADY DIAK  
 

 

Serdecznie zapraszamy PT Członków Rady DIAK: 

Prezesów POAK oraz osoby nominowane przez Me-

tropolitę Poznańskiego na spotkanie w sobotę,  

12 grudnia br. o godz. 14.15 w auli Domu Towarzy-

stwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Po-

znaniu, ul. Panny Marii 4.  

W programie: przyjęcie Programu działania, Planu 

finansowego i Kalendarium, na 2016 rok  oraz wybory 

kandydatów na Prezesa DIAK. Bardzo prosimy 

wszystkich Członków Rady o udział w tym spotkaniu.  

 
 

CURRENDA nr 12/164 
grudzień  2015 

 

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok 

liturgiczny, to znaczy nową drogę Ludu Bożego z Jezu-

sem Chrystusem, naszym Pasterzem, który prowadzi nas 

w dziejach, ku wypełnieniu Królestwa Bożego. (…) Od-

krywamy na nowo piękno tego, że wszyscy jesteśmy w 

drodze: Kościół, ze swoim powołaniem i misją, i cała 

ludzkość, narody, cywilizacje, kultury - wszyscy w dro-

dze na drogach czasu.  

(…)Ta podróż nigdy się nie kończy. Tak jak w życiu 

każdego z nas zawsze trzeba wyruszać na nowo, podnieść 

się, odnajdywać na nowo poczucie celu naszego istnienia, 

tak też wielka rodzina ludzka musi zawsze odnawiać 

wspólną perspektywę, ku której zdążamy. Perspektywę 

nadziei, by dokonać dobrej podróży! Okres Adwentu, 

który dziś na nowo rozpoczynamy przywraca nam per-

spektywę nadziei, nadziei, która nie zawodzi, ponieważ 

opiera się na Słowie Bożym. Nadzieja ta nie zawodzi, bo 

Pan nigdy nie zawodzi!(…) Wzorem takiej postawy du-

chowej, tego sposobu bycia i podążania drogą życia jest 

Maryja Panna. Prosta wiejska dziewczyna, która nosi w 

sercu całą nadzieję Boga! W jej łonie, nadzieja Boga 

przyjęła ciało, stała się człowiekiem, stała się historią: 

Jezusem Chrystusem. Jej Magnificat jest kantykiem wę-

drującego Ludu Bożego, wszystkich ludzi, którzy pokła-

dają nadzieję w Bogu, w moc Jego miłosierdzia. Dajmy 

się Jej prowadzić w tym czasie oczekiwania  

i aktywnego czuwania, bo Ona jest matką, wie jak nas 

prowadzić! 

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański  

Rzym, 1grudnia 2013 roku  
 

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI 

POAK  
  

Bardzo prosimy o złożenie do dnia 12 stycznia 2016 roku 

sprawozdania z działalności POAK wg załączonego wzo-

ru.  
 

BAL KARNAWAŁOWY 

 

 XIV BAL KARNAWAŁOWY odbędzie się w sobotę,  

 30 stycznia 2016 r. o godz. 19.30 w sali Domu Żołnierza    

w Poznaniu. Koszt 300 zł od pary. Serdecznie zapraszamy 

członków, sympatyków i przyjaciół Akcji Katolickiej. 

Zaproszenia do nabycia w biurze DIAK.  
 

   

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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