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▀ KOMUNIKATY
ZAMYŚLENIA WIELKOPOSTNE
Informujemy, że zaplanowane Zamyślenia Wiekopostne
z uwagi na brak zgłoszeń zostają odwołane.

SPRAWOZDAWCZE POSIEDZENIE
RADY DIAK
Sobota, 3 marca 2018 roku
Informujemy, że sprawozdawcze posiedzenie Rady DIAK
odbędzie się w sobotę, 3 marca 2018 r. Składać się będzie z dwóch części:
Część I
godz. 10:00 – Msza św. w kościele św. Małgorzaty na
Śródce w Poznaniu
Droga Krzyżowa, nawiedzenie Katedry Poznańskiej celem
uzyskania odpustu zupełnego w związku z jubileuszem
1050-lecia pierwszego biskupstwa.
Wykład formacyjny
UWAGA: Do udziału w części I zapraszamy wszystkich
członków Akcji Katolickiej.
Część II
Ok. godz. 12:30 – sala Archiwum Archidiecezjalnego
Obrady Rady DIAK (projekt programu)
1. Otwarcie obrad
2. Wybór prezydium Rady
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
DIAK
6. Ocena rocznych sprawozdań:
Zarządu DIAK
Komisji Rewizyjnej DIAK
Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu
DIAK
9. Komunikaty i sprawy bieżące
10. Wolne głosy
11. Zakończenie obrad

REKOLEKCJE DLA LIDERÓW AK
W dniach od 9-11 marca br. w Gnieźnie odbędą się międzydiecezjalne rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej.
Koszt udziału 140 zł. Zgłoszenia tel. 668 385 356 do
10 lutego br.

CURRENDA nr 2/190
luty 2018
(…) To, że dziś w wielu krajach wzrasta liczba ludzi starych i że obniża się granica wieku emerytalnego, otwiera
przed ludźmi starszymi nowe możliwości kontynuowania
przez nich pracy apostolskiej, którą winni oni odważnie
podejmować, pokonując w zdecydowany sposób pokusy
nostalgicznego zamykania się we wspomnieniach z przeszłości, która już nie wróci, lub wycofania się z zaangażowania w teraźniejszość z powodu nowych trudności
napotykanych w świecie; przeciwnie, winni coraz jaśniej
sobie uświadamiać, że ich rola w Kościele i w społeczeństwie nie kończy się z wiekiem, lecz jedynie przybiera
nową formę. Jak mówi Psalmista: „Wydadzą owoc nawet
i w starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy” (Ps 92, 15-16). Pragnę
powtórzyć tutaj to, co powiedziałem podczas Jubileuszu
ludzi starszych: „Wejście w tak zwany «trzeci wiek» należy uznać za przywilej nie tylko dlatego, że nie wszyscy
mają szczęście przekroczyć ten próg, ale także i przede
wszystkim dlatego, że jest to okres, w którym można lepiej przemyśleć i ocenić przeszłość, głębiej poznać
i przeżyć tajemnicę paschalną, stać się w Kościele wzorem dla całego Ludu Bożego (...). Pomimo, że musicie
rozwiązywać wiele złożonych problemów, że stopniowo
ubywa Wam sił, mimo niewystarczalności organizacji
społecznych, zapóźnienia ustawodawstwa, niezrozumienia ze strony egoistycznie nastawionego społeczeństwa,
nie jesteście i nie powinniście uważać się za ludzi żyjących na marginesie Kościoła, bierny element świata, który żyje w zbyt szybkim tempie, ale za czynne podmioty
przeżywające płodny pod względem duchowym i Judzkim etap ludzkiego życia. Macie jeszcze misję do spełnienia, macie jeszcze wiele do ofiarowania. Wedle Bożego planu każda ludzka istota jest życiem, które stale
wzrasta, począwszy od pierwszej iskierki istnienia, aż do
ostatniego tchnienia.
Jan Paweł II, Christifideles laici

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM
ŚW. JÓZEFA W KALISZU
W związku z trwającym Nadzwyczajnym Rokiem św.
Józefa Kaliskiego, ogłoszonym przez papieża Franciszka, serdecznie zapraszamy w sobotę, 17 marca br. na
pielgrzymkę do Kalisza. Przypominamy, że wierni
przybywający do kaliskiej bazyliki mogą uzyskać odpust zupełny. Wyjazd o 7:15 powrót ok. 18:00. Koszt
wyjazdu z posiłkiem 60 zł. Zgłoszenia tel. 668 385 356
do 2 marca br. Szczegółowy program w następnej
currendzie.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek
czwartek

13.00 ÷ 16.00
13.00 ÷ 17.00

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

