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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

wrzesień: Kto zabiera się do jakiego dzieła, zawsze 

musi coś ucierpieć. 

OGÓLNOPOLSKIE  

FORUM DUSZPASTERSKIE                

Poznań, 21 września 2019 
 

Od pierwszej niedzieli adwentu w Kościele w Polsce 

pochylać się będziemy nad Eucharystią, wielką tajem-

nicą naszej wiary. Nowy Program duszpasterski opra-

cowany przez Komisję Duszpasterstwa KEP ma na celu 

między innymi pogłębienie wiedzy o Eucharystii i 

świadomości jej wpływu na rozwój życia chrześcijań-

skiego. Z celami i założeniami nowego programu dusz-

pasterskiego zapoznać się będzie można podczas Ogól-

nopolskiego Forum Duszpasterskiego, w sobotę 21 

września br. Forum rozpocznie się Mszą św. koncele-

browaną o godz. 9:30 w kościele św. Rocha, której 

przewodniczyć będzie ks. abp Gintaras Grušas, metro-

polita wileński, przewodniczący KEL. 
Druga część spotkania odbędzie się w auli Politechniki 

Poznańskiej.  

Wpisowe na Forum wynosi 15 zł od osoby. Podobnie 

jak w roku ubiegłym zgłoszenia należy dokonać elek-

tronicznie za pośrednictwem strony forum2019.pl i 

dokonać wpłaty wpisowego na konto DIAK. Osoby, 

które z różnych przyczyn nie będą mogły zgłosić się za 

pośrednictwem strony, mogą dokonać zgłoszenia wraz 

z wpłatą w biurze DIAK (ul. Ostrów Tumski 4) w go-

dzinach urzędowania lub zgłosić się telefonicznie (61/ 

851 28 69 lub 668 385 356) po wpłaceniu wpisowego 

na konto DIAK. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 

września br. Ze względów organizacyjnych bardzo pro-

simy o wcześniejsze dokonanie zgłoszenia.   
 

MARSZ DLA ŻYCIA 

POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA 2019 
 

 

MARSZ pod hasłem Jestem tu!  wyruszy w niedzielę, 

15 września o 15:45 z pl. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w 

MARSZU, chcemy być widoczną grupą, więc zabiera-

my flagi Akcji Katolickiej. Idziemy razem! Zbiórka 

uczestników tak jak rok temu przy pomniku Adama 

Mickiewicza. Tam będzie czekać p. Marek z Zarządu 

DIAK. 
 
 

CURRENDA   nr 9/209 

wrzesień 2019 
******************************************** 

Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować lo-

sami narodów i całej ludzkości. 

 (…) Nikt nie może zacierać śladów odpowiedzialno-

ści za czyny, które tak straszliwie zaciążyły nad dziejami 

naszego Narodu i innych narodów Europy.               
Wspólna decyzja z sierpnia 1939 roku, podpis przedsta-

wicieli niemieckiej Rzeszy i Związku Radzieckiego, ska-

zujący na śmierć Polskę i inne państwa, nie był wydarze-

niem bez precedensu. Powtórzyło się to, co zostało już 

raz zadekretowane między naszymi sąsiadami na Zacho-

dzie i na Wschodzie przy końcu XVIII wieku. I co było 

podtrzymywane programowo aż do początków obecnego 

stulecia. Około połowy tego stulecia powtórzyła się ta 

sama decyzja zniszczenia i eksterminacji. O tym narody 

europejskie nie mogą zapominać. Zwłaszcza na tym kon-

tynencie, o którym powiedziano, że jest “Europą oj-

czyzn”, nie można zapominać o podstawowych prawach 

zarówno człowieka, jak i narodu. 

 (…)  Rozmiar strat poniesionych, a bardziej jeszcze 

rozmiar cierpień zadanych osobom, rodzinom, środowi-

skom, jest zaprawdę trudny do wyliczenia. Wiele faktów 

jest znanych, wiele pozostaje jeszcze do wyjaśnienia. 

Wojna toczyła się nie tylko na frontach, lecz jako wojna 

totalna uderzała ona w całe społeczeństwa. Deportowano 

całe środowiska. Tysiące osób stawały się ofiarą więzień, 

tortur i egzekucji. Ginęli ludzie pozostający poza zasię-

giem działań wojennych jako ofiary bombardowań oraz 

systematycznego terroru, którego zorganizowanym środ-

kiem były koncentracyjne obozy pracy, które zamieniały 

się w obozy śmierci. Szczególną zbrodnią drugiej wojny 

światowej pozostaje zbiorowa eksterminacja Żydów, 

przeznaczanych do komór gazowych z motywów samej 

tylko nienawiści rasowej. (…) 

Jan Paweł II, z okazji 50 rocznicy  

rozpoczęcia II wojny światowej 

REKOLEKCJE JESIENNE 

CHLUDOWO, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2019 
 

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Akcji 

Katolickiej na jesienne rekolekcje w dniach 4-6 paź-

dziernika br. Odbędą się one w Domu Misyjnym          

w Chludowie. Początek o godz. 18:00 

Koszt uczestnictwa 190 zł od osoby. Zgłoszenia wraz z 

wpłatą na konto lub w biurze przyjmujemy do 17 wrze-

śnia br. Szczegółowy program w następnej currendzie.  

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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