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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

maj: Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. 
 

KONKURSY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia 

do VII Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni 

Patriotycznej pt. Kocham moją Ojczyznę przyjmujemy 

do 26 kwietnia br.; natomiast prace plastyczne  

i prezentacje multimedialne na konkurs pt. Tyś naszą 

hetmanką i najlepszą Matką nadsyłać można do 10 

maja 2019 r. Regulaminy konkursów znajdują się na 

stronie www.poznan.ak.org.pl Dodatkowych informacji 

udziela p. Maria Gliszczyńska 668 385 356   
 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA  

PATRONA AKCJI KATOLICKIEJ 

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

ści ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. W uroczystościach 

weźmie udział delegacja DIAK wraz z pocztem sztanda-

rowym. Osoby udające się do Gniezna prosimy o zgłosze-

nie się do p. Marka Bajona tel. 601 745 274  

METROPOLITALNY ZJAZD 

 AKCJI KATOLICKIEJ 11 MAJA 2019 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków 

Akcji Katolickiej wraz z rodzinami, poczty sztandarowe 

oraz czcigodnych Asystentów POAK na Zjazd, podczas 

którego przyjmiemy relikwie św. Jana Pawła II. 

Zjazd rozpoczniemy w katedrze poznańskiej o godz. 

10:00 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem JE Ks. 

Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskie-

go, przewodniczącego KEP.  

Po Eucharystii przejdziemy do auli Wydziału Teolo-

gicznego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 budynek B, 

gdzie wysłuchamy dwóch wystąpień:  

– Matka Boża w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II  

– Maryja przewodniczką do Boga.  

Naszymi gośćmi będą: ks. dr Adam Adamski filipin  

oraz o. Józef Stępień, paulin.    

Ostatnim punktem programu będzie krótkie spotkanie 

Rady DIAK.    

Mamy nadzieję, że licznie zgromadzimy się przy reli-

kwiach naszego Patrona, by prosić za Jego wstawien-

nictwem o umocnienie i rozwój Akcji Katolickiej AP.  

  CURRENDA    nr 5/205 

maj 2019 
********************************************** 
(…) „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, 

czuwam!” (…) Jakże bardzo słowa te odpowiadają wezwaniu, 

które tyle razy słyszymy w Ewangelii: czuwajcie! Odpowiada-

jąc na to wezwanie samego Chrystusa pragniemy dzisiaj i co 

wieczór w godzinie Apelu Jasnogórskiego, odpowiedzieć Jego 

Matce: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Słowa te w 

sposób prosty i mocny zarazem wyrażają, co to znaczy być 

chrześcijaninem – na ziemi polskiej – zawsze – ale w sposób 

szczególny w tej przełomowej „milenijnej” epoce dziejów Ko-

ścioła i Narodu. Być chrześcijaninem – to znaczy czuwać. Tak 

jak czuwa żołnierz na straży albo jak czuwa matka przy dziec-

ku, albo jak czuwa lekarz przy chorym. Czuwać – to znaczy 

strzec wielkiego dobra. Przy sposobności tysiąclecia chrztu 

uświadomiliśmy sobie z nową silą, jak wielkim dobrem jest 

nasza wiara i jak wielkim dobrem jest całe to dziedzictwo du-

cha, które z niej bierze początek w naszych dziejach. Czuwać – 

to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Mieć wyostrzoną świa-

domość wartości, jakie zawierają się w życiu każdego człowie-

ka po prostu przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem. 

Dlatego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga 

samego, dlatego, że został odkupiony Krwią Chrystusową. 

Czuwać – to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Pamiętać za 

siebie i bardzo często, z reguły, za drugich. Za Rodaków. Za 

bliźnich. Moi drodzy, trzeba tak czuwać, tak troszczyć się o 

każde dobro człowiecze, bo ono jest dla każdego z nas wielkim 

zadaniem. Nie można pozwolić na to, by marnowało się to, co 

ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie, na tej ziemi (…) 

Św. Jan Paweł II, z Apelu Jasnogórskiego 5 czerwca 1979 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 rozpoczyna-

jącą czas Nawiedzenia Kopii Cudownego Wizerunku 

Matki Boskiej Częstochowskiej.  

JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE 
 

W maju kolejne rocznice swoich święceń obchodzą kapła-

ni. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Szczególnie 

otoczmy nią Asystentów POAK oraz ks. Romana Dwo-

rackiego, Asystenta DIAK. 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 
Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do wspólnego 

pielgrzymowania do Naszej Królowej w Częstochowie. Tego-

rocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej towarzy-

szyć będzie hasło „Z Maryją idziemy w przyszłość”.  

O godz. 10:30 spotkanie w katedrze częstochowskiej, następnie 

uroczysty przemarsz pod Szczyt, gdzie o godz. 13:00 odprawio-

na zostanie Eucharystia.   

Wyjazd sprzed Psałterii o godz. 5:00 koszt 60 zł. Zgłoszenia 

wraz z wpłatą przyjmujemy do 25 maja br. Serdecznie zapra-

szamy! 

  GODZINY PRACY BIURA DIAK  
 

wtorek        13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00                     

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań    

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605    
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