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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

kwiecień: Ufność w nieprzebranym miłosierdziu 

Bożym to cała nasza nadzieja.  
 

KONKURSY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich 

typów szkół do udziału w konkursach DIAK: 

VII Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni 

Patriotycznej pt. Kocham moją Ojczyznę oraz 

Konkursie plastyczno-multimedialnym pt. Tyś naszą 

hetmanką i najlepszą Matką. 

Regulaminy konkursów znajdują się na stronie 

www.poznan.ak.org.pl  Dodatkowych informacji 

udziela p. Maria Gliszczyńska 668 385 356   

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia 

do Przeglądu przyjmujemy do 26 kwietnia br.; 

natomiast prace plastyczne i prezentacje nadsyłać 

można do 10 maja 2019 r.  

  SPOTKANIE ASYSTENTÓW POAK 

Bardzo serdecznie dziękujemy Kapłanom, Asystentom 

POAK za udział w spotkaniu 15 marca br. Bóg zapłać 

za poświęcony czas! 

SPOTKANIE RADY DIAK 

Informujemy, że zaplanowane na sobotę, 27 kwietnia 

br. spotkanie Rady DIAK ze względów organizacyj-

nych zostaje odwołane. Będzie ono połączone z Metro-

politalnym Zjazdem Akcji Katolickiej w sobotę,  

11 maja br. Program w następnej currendzie.  
 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA  

PATRONA AKCJI KATOLICKIEJ 

W niedzielę, 28 kwietnia br. odbędą się główne uroczy-

stości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. W uroczysto-

ściach weźmie udział delegacja DIAK wraz z pocztem 

sztandarowym. Bardzo prosimy o zgłoszenie do 17 

kwietnia br. w biurze DIAK osób mogących uczestni-

czyć w tej uroczystości.  

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 

CURRENDA    nr 4/204 

kwiecień 2019 
********************************************** 
(…) „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z mar-

twych, szukajcie tego, co w górze, [...] a nie .. tego, co na 

ziemi" (Kol 3,1-2). Patrzcie w niebo, patrzcie na perspekty-

wę, poszerzcie swój horyzont. To jest nasza wiara, to jest 

nasze usprawiedliwianie. To jest stan łaski. Przez chrzest 

bowiem zmartwychwstaliśmy z Jezusem i umarliśmy dla 

rzeczy i dla logiki świata; odrodziliśmy się jako nowe stwo-

rzenia: jako taka rzeczywistość, która domaga się, aby sta-

wać się konkretnym życiem dzień po dniu. (…)  

(…) przygotujmy się na dobre przeżycie … Triduum Sa-

crum, aby być coraz bardziej włączonymi w tajemnicę 

Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Niech 

nam w tej duchowej podróży towarzyszy Najświętsza Mary-

ja Panna, która podążała za Jezusem w Jego męce, była 

obecna i zjednoczona z Nim pod Jego krzyżem, ale nie 

wstydziła się swego Syna i przyjęła w swoim matczynym 

sercu ogromną radość zmartwychwstania. Niech Ona wy-

jedna nam łaskę bycia wewnętrznie zaangażowanymi w ce-

lebrację nadchodzących dni, aby nasze serce i nasze życie 

były nimi prawdziwie przekształcone. 

 Papież Franciszek – Audiencja generalna 28 marca 2018 r.  

  Z MARYJĄ W NOWE CZASY  
 

  Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków 

Akcji Katolickiej w sobotę, 18 maja br. o godz. 12:00 

na plac przy kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Poznaniu na uroczystą Eucharystię 

rozpoczynającą czas Nawiedzenia Kopii Cudownego 

Wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Módlmy 

się o owocny czas Nawiedzenia w naszych parafiach:  
 

     Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko!  
Prosimy, abyś przybyła – w świętym znaku Ikony Na-
wiedzenia – do naszej parafii. Czekamy na Ciebie, bo 
wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna.  
    Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. Ka-
płanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę 
w gorliwym wypełnianiu ich powołania. Obdarz Boży-
mi darami rodziny. Małżonków wspieraj w wiernym 
kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim kryzy-
som. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane 
więzi międzyludzkie. 
    Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpa-
czonych, wątpiącym przynieś blask Prawdy, obojętnym 
uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością, noszącym 
w sobie uraz do Kościoła wyproś ukojenie, a do tych, 
którzy od Boga i Kościoła odeszli, przyjdź z łaską 
opamiętania. 
    Wierzymy, Jasnogórska Pani, że wszystko możesz 
nam wyprosić u Syna. Popatrz więc z miłością na lud, 
który potrzebuje Twojego matczynego spojrzenia, nio-
sącego błogosławieństwo Chrystusa. Obejmij swoim 
wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w pode-
szłym wieku. Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orę-
downictwem, stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei 
i miłości. Amen. 
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