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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

marzec: Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, 

sama się wypali, a drugim przyświeca.  
 

SPOTKANIA 

FORMACYJNO-INTEGRACYJNE 
 

 

Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej na 

spotkania formacyjno-integracyjne.  
 

27 lutego br., godz. 18:00 kościół pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, pl. Chopina.  

Okręg II (dekanaty: Lwówecki, Międzychodzki, 

Zbąszyński, Bukowski, Grodziski i Wolsztyński).  
 

2 marca br., godz. 10:00 kościół pw. MB Pocieszenia  

i św. Stanisława Bp. i M. w Szamotułach.  

Okręg I (dekanaty: Czarnkowski, Obornicki, Pniewski, 

Szamotulski, Wroniecki). 
 

 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 

SOBOTA, 9 MARCA 2019 
 

Serdecznie zapraszamy na Wielkopostny Dzień Skupienia 

w sobotę, 9 marca br., do parafii pw. św. Jana Kantego w 

Poznaniu. 

Program 

Godz. 10:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, oka-

zja do spowiedzi św.  

Godz. 10:30 – Msza św.  

Przerwa na kawę  

Godz. 12:00 – Modlitwa Anioł Pański i Droga Krzyżowa 

Godz. 12:45 – konferencja – Sługa Boży ks. Aleksander 

Woźny 

Godz. 13:45 – zakończenie spotkania  

  SPOTKANIE  

DLA ASYSTENTÓW POAK 

Informujemy, że spotkanie dla Księży Asystentów POAK 

odbędzie się w piątek, 15 marca br. o godz. 11:00 w 

Kurii Metropolitalnej. Gościem spotkania będzie ks. dr 

Jan Bartoszek, Asystent DIAK Diecezji Tarnowskiej.  

REKOLEKCJE DLA LIDERÓW AK 

W dniach od 15-17 marca br. w Poznaniu, w Domu 

Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Za-

granicznej odbędą się między diecezjalne rekolekcje dla 

liderów Akcji Katolickiej. Zainteresowanych udziałem 

prosimy o kontakt z biurem DIAK tel. 61/8512 869 

 

CURRENDA    nr 3/203 

marzec 2019 
********************************************** 
«Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz». Trady-

cyjny obrzęd posypania głów popiołem (…) ma zawsze głębo-

ką wymowę; przejmujące są słowa, które mu towarzyszą.       

W swej prostocie przypomina on o kruchości ziemskiego życia 

–wszystko przemija i skazane jest na obumarcie. Jesteśmy 

przechodniami na tym świecie; przechodniami, którzy nie po-

winni zapominać o swym prawdziwym i ostatecznym celu – o 

Niebie. Istotnie, jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, 

jednak na tym nie wszystko się kończy. Człowiek, stworzony 

na obraz i podobieństwo Boże, przeznaczony jest do życia 

wiecznego. Jezus otwarł dostęp do niego dla każdego człowie-

ka przez swą śmierć na krzyżu. (…) 

«Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch 

wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe» (Mt 26, 41). Pozwólmy, 

aby te słowa Pana prowadziły nas, pomagając w zdecydowa-

nym wysiłku nawrócenia i duchowej odnowy. (…) Wielki Post 

stanowi sprzyjającą okazję do rozbudzenia w sobie autentycz-

nej wiary i przywrócenia zbawiennego kontaktu z Bogiem oraz 

bardziej wielkodusznego życia Ewangelią. 

(…) «Czuwajcie i módlcie się». To polecenie Chrystusa jest 

aktualne w każdym okresie, ale wydaje się jeszcze bardziej 

wymowne i trafne na początku Wielkiego Postu. Przyjmijmy je 

z pokorną uległością. Starajmy się przekładać je na praktyczne 

gesty nawrócenia i pojednania z braćmi. Jedynie w ten sposób 

wiara i nadzieja umacniają się, a miłość staje się stylem życia 

wyróżniającym człowieka wierzącego. 

Watykan, Jan Paweł II – Audiencja generalna 28 lutego 2001 r.  

  KONKURSY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
  

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich 

typów szkół do udziału w konkursach przygotowanych 

przez Zarząd DIAK: 

VII Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patrio-

tycznej pt. Kocham moją Ojczyznę oraz Konkursie pla-

styczno-multimedialnym pt. Tyś naszą hetmanką i najlep-

szą Matką. Bardzo prosimy PT Prezesów o zaintereso-

wanie nauczycieli, rodziców oraz opiekunów a także 

bezpośrednio dzieci i młodzież tymi konkursami. Prze-

gląd w kategorii „pieśń” oraz Konkurs plastyczno-

multimedialny w kategorii „praca plastyczna” jest adre-

sowany do uczniów wszystkich typów szkół. Natomiast 

Przegląd w kategorii „poezja” oraz Konkurs w kategorii 

„prezentacja multimedialna” kierujemy do uczniów klas 

VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjalnych oraz 

uczniów szkół średnich.  

Informacje szczegółowe wraz z regulaminami konkursów 

znajdują się na stronie www.poznan.ak.org.pl 

Dodatkowych informacji udziela p. Maria Gliszczyńska 

668 385 356   

GODZINY PRACY BIURA DIAK  
 

wtorek        13:00 ÷ 16:00 

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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