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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

sierpień: Po ciężkiej próbie użycza Pan Bóg swego 

błogosławieństwa. 

POSIEDZENIE RADY DIAK                  

sobota, 31 sierpnia 2019 
 

Serdecznie zapraszamy na kolejne zwyczajne posie-

dzenie Rady DIAK, w sobotę 31 sierpnia br. Rozpocz-

niemy je o godz. 10:00 Mszą św. w Kaplicy Najświęt-

szego Sakramentu w katedrze poznańskiej. Po Eucha-

rystii obrady w Sali Archiwum Archidiecezjalnego w 

Poznaniu.  
Propozycja programu: 

1. Powitanie i modlitwa 

2. Wykład formacyjny Kult relikwii w Kościele – 

ks. dr Marcin Czujek, sędzia MSD 

3. Powołanie prezydium posiedzenia 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Ra-

dy DIAK 

6. Słowo ks. Romana Dworackiego, asystenta 

DIAK 

7. Nowelizacja Statutu Akcji Katolickiej w Polsce 

8. Informacja nt. bieżących inicjatyw 

9. Kondycja Akcji Katolickiej Archidiecezji Po-

znańskiej  

10. Inne sprawy bieżące 

11. Modlitwa i zakończenie spotkania 

OGÓLNOPOLSKIE  

FORUM DUSZPASTERSKIE                

Poznań, 21 września 2019 
 

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 21 września br. na 

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.  Mszy św. koncele-

browanej o godz. 9:30 w kościele św. Rocha przewodni-

czyć będzie ks. abp Gintaras Grušas, metropolita wileński, 

przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy. 
Sesja, której towarzyszyć będą słowa „Wielka tajemnica 

wiary” rozpocznie się o 11:20 w auli Centrum Wykłado-

wego Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.    

W pierwszej części, po słowie wprowadzającym abpa 

Stanisława Gądeckiego metropolity poznańskiego, wykład 

okolicznościowy wygłosi abp Gintaras Grušas, metropoli-

ta wileński, następnie założenia Programu duszpasterskie-

go przedstawi abp Wiktor Skworc metropolita katowicki. 

Po przerwie zgłębiać będziemy tajemnice Eucharystii. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się będą liturgiści 

o. dr Dominik Jurczak OP, ks. prof. Daniel Brzeziński  

z UMK. Obrady zakończymy o godz. 16:00. 

  CURRENDA    nr 8/208 

sierpień 2019 
********************************************** 

Niech wakacje będą czasem takiego spotkania,        

w którym znajduje się najlepszą cząstkę: cząstkę, 

której nikt nas już nie może pozbawić 

(…) Wypoczynek oznacza odejście od zajęć powszed-

nich, oderwanie się od zwyczajnych trudów dnia, ty-

godnia i roku. Odejście i oderwanie od tego wszystkie-

go, co można wyrazić symbolem «Marta». Chodzi       

o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, 

aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę 

wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony 

spotkaniem. Mam na myśli - i owszem - spotkanie       

z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek         

w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spo-

kój, ucisza się wewnętrznie. Ale to jeszcze nie wszyst-

ko, co można powiedzieć o odpoczynku. Trzeba, ażeby 

został on wypełniony nową treścią - ową treścią, jaką 

wyraża się w symbolu «Maria». «Maria» oznacza spo-

tkanie z Chrystusem, spotkanie z Bogiem. Oznacza 

otwarcie wewnętrznego wzroku duszy na Jego obec-

ność w świecie, otwarcie wewnętrznego słuchu na 

Słowa Jego Prawdy. (…)  

Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 20 lipca 1980 r.   

 

FORUM DUSZPASTERSKIE 

ZGŁOSZENIA 

 

Wpisowe na Forum wynosi 15 zł od osoby. Podobnie jak 

w roku ubiegłym zgłoszenia należy dokonać elektronicz-

nie za pośrednictwem strony forum2019.pl i dokonać 

wpłaty wpisowego na konto DIAK. Osoby, które z róż-

nych przyczyn nie będą mogły zgłosić się za pośrednic-

twem strony, mogą dokonać zgłoszenia wraz z wpłatą w 

biurze DIAK (ul. Ostrów Tumski 4) w godzinach urzędo-

wania lub zgłosić się telefonicznie (61/ 851 28 69 lub 

668 385 356) po wpłaceniu wpisowego na konto DIAK. 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 16 sierpnia br. do 13 

września br. Ze względów organizacyjnych bardzo prosi-

my o wcześniejsze dokonanie zgłoszenia.   
 

 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

 

 

od 29 sierpnia 2019 r. biuro DIAK czynne 

 

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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