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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

 

lipiec: Ziemia w cudach swoich uczy nas poznawać 

Boga. 

 

MODLITWA W INTENCJI OJCZYZNY 

I KAPŁANÓW 

 

Wobec nasilających się ataków na wiarę katolicką, 

symbole religijne, ludzi wierzących, rodzinę oraz ka-

płanów jako członkowie Akcji Katolickiej Archidiece-

zji Poznańskiej podejmujemy modlitwę w intencji na-

szej Ojczyzny, aby pozostała wierna Bogu i trwała 

przy swoich chrześcijańskich korzeniach.  Przez wsta-

wiennictwo Maryi, Królowej Polski, która w kopii 

Cudownego Obrazu Jasnogórskiego nawiedza naszą 

archidiecezję po Apelu Jasnogórskim prosić będziemy 

w tych intencjach odmawiając dziesiątkę różańca św., 

Pod Twoją obronę oraz modlitwę św. Jana Pawła II:  

Boże, Stworzycielu świata, który każde stworzenie 

otaczasz swoją ojcowską troską i kierujesz biegiem 

historii, by osiągnęła swój cel - zbawienie - my wi-

dzimy Twoją ojcowską miłość, gdy łagodzisz zatwar-

działość człowieka i otwierasz rozdarty konfliktami  

i walką świat na pojednanie. Odnów dla nas cuda 

Twojego miłosierdzia: ześlij swojego Ducha, by dzia-

łał w głębi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli do 

dialogu, przeciwnicy uścisnęli sobie dłonie, a ludzie 

żyli w zgodzie. Pomóż nam poświęcić się szczeremu 

dążeniu do prawdziwego pokoju, który kładzie kres 

kłótniom; do miłości, która przezwycięża nienawiść; 

do wybaczenia, które rozbraja wszelką zemstę. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Pamiętajmy też, że uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa Stolica Apostolska ustanowiła dniem 

modlitw wiernych o świętość kapłanów.  
 

POSIEDZENIE RADY DIAK 
 

 

Najbliższe posiedzenie Rady DIAK odbędzie się w 

sobotę, 31 sierpnia br. w Poznaniu. Szczegółowy 

program podany zostanie w następnej currendzie.  

 
 

 

 

 

 

  CURRENDA    nr 7/207 

lipiec 2019 
********************************************** 

(…) Drodzy bracia i siostry, okres wakacji jest okazją nie 

tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycznych i psy-

chicznych, ale także do pobudzenia naszego życia du-

chowego i umocnienia więzi z Bogiem i z ludźmi. Niech 

to będzie czas pokoju, radości i kontemplacji piękna 

stworzeń i sztuki, które świadczy o dobroci Boga dla nas. 

Niech wam stale towarzyszy Jego błogosławieństwo!  

 Papież Franciszek, 2018 r.  

MARSZ DLA ŻYCIA                         

NOWY TERMIN                             

  Informujemy, że Marsz dla Życia odbędzie się  

w niedzielę, 15 września br. Szczegóły podamy  

w następnej currendzie.  
  

PIELGRZYMKA  

ŚLADAMI ŚW. FAUSTYNY 

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę śladami He-

leny Kowalskiej, św. Siostry Faustyny. W tym roku 

udajemy się do Sanktuarium Urodzin i Chrztu  

w Świnicach Warckich oraz miejsc Jej pobytu w Ło-

dzi. W Łodzi przejdziemy z parku do katedry drogą, 

którą przemierzył w 1987 r. Jan Paweł II.   

Wyjazd w poniedziałek, 5 sierpnia br. o godz. 7:00 

sprzed psałterii. Powrót ok. godz. 20:00. Koszt auto-

karu 70 zł (przy 40 uczestnikach) + 20 zł obiad. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lipca br. tel. 

698 522 295 wraz z wpłatą w biurze lub na konto.  
 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

Informujemy, że w dniach od 10 lipca do 27 sierpnia  

 biuro DIAK będzie nieczynne                     

  NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK  
 

 

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań    

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605    
 

OGÓLNOPOLSKIE  

FORUM DUSZPASTERSKIE 
 

W sobotę, 21 września br. odbędzie się kolejne 

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie wprowadzają-

ce nas w nowy program duszpasterski Kościoła  

w Polsce na lata 2019-2022 pod hasłem „Eucharystia 

daje życie”. W pierwszym roku pracy duszpaster-

skiej towarzyszyć będą słowa „Wielka Tajemnica 

Wiary”. Gościem specjalnym Forum będzie kard. 

Angelo Scola z Włoch. Szczegółowy program  

w następnej currendzie.  
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