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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

listopad: ... ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło 

raczy Jego łaska najświętsza wspierać. 
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

11 LISTOPADA  
 

Wychowanie patriotyczne jest jednym z ważnych dzia-

łań podejmowanych przez Akcję Katolicką. Podobnie 

jak w latach ubiegłych zachęcamy PT Państwa Preze-

sów do zorganizowania w Oddziale lub we współpracy 

z innymi grupami duszpasterskimi, szkołą czy samo-

rządem pomocniczym wieczornicy ze śpiewem pieśni 

patriotycznych, koncertu lub innego patriotycznego 

wydarzenia.   
 

 

UROCZYSTOŚĆ  

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 

 

 

W niedzielę, 24 listopada br. obchodzimy Uroczy-

stość Chrystusa Króla Wszechświata. To wyjątkowy 

dzień dla członków Akcji Katolickiej, to nasze święto 

patronalne. Tradycyjnie zapraszamy na wspólną mo-

dlitwę z KSM do Katedry Poznańskiej i świętowanie 

w auli Wydziału Teologicznego. Spotkanie rozpocz-

niemy Mszą św. w Katedrze Poznańskiej o godz. 

10:00 

Po Eucharystii przejdziemy do auli Wydziału Teolo-

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

drugą część spotkania. Bądźmy w tym dniu razem! 
   

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA 

7 GRUDNIA  2019 
 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków 

i sympatyków Akcji Katolickiej na Adwentowy 

Dzień Skupienia w sobotę, 7 grudnia br. Rozpocznie 

się on o godz. 10:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny  

w Poznaniu, ul. Promienista 131 (os. Kopernika).  

W programie:  

Adoracja Najświętszego Sakramentu,  

możliwość spowiedzi św., Msza św., 

konferencja, sprawy bieżące i komunikaty.  

Zakończenie spotkania do godz. 13:00  

Dojazd autobusami linii 150,164,169,179. 

 

 CURRENDA nr 11/211 
listopad 2019 

******************************************** 

W pobożności ludowej listopad jest miesiącem po-

święconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za 

nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że «Bóg nie 

jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bo-

wiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38). On dochowuje 

wierności przymierzu zawartemu z człowiekiem, 

przymierzu, którego nie może zerwać nawet śmierć. 

Ta umowa, przypieczętowana Paschą Chrystusa, jest 

nieustannie odnawiana w sakramencie Eucharystii.  

W niej zatem znajduje swój najwyższy wyraz modli-

twa za zmarłych. Ofiarując za nich Mszę św., wierni 

pomagają im w ostatecznym oczyszczeniu. Z wiarą 

przystępując do komunii św., umacniają więź du-

chowej miłości, jaka ich łączy z nimi. Niech Naj-

świętsza Maryja Panna w niebie wstawia się za 

wszystkich naszych bliskich zmarłych i umacnia      

w nas, ziemskich pielgrzymach, wiarę w ostateczne 

zmartwychwstanie, którego zadatek daje nam sakra-

ment Eucharystii.  
 

Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański,  

7 listopada 2004  

 

 

POSIEDZENIE RADY DIAK 

 

 

Informujemy, że najbliższe spotkanie Rady DIAK   

odbędzie się w sobotę, 11 stycznia 2020. Będzie połą-

czone ze spotkaniem kolędowym. Szczegóły w następ-

nej currendzie.  
 

SPOTKANIE Z JANEM PAWŁEM II 

MODLITWA PRZY RELIKWIACH 

ŚWIĘTEGO  

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grudniu 

rozpoczniemy spotkania modlitewne POAK przy 

relikwiach św. Jana Pawła II. Datę spotkania i jego 

przebieg (w załączeniu propozycja) po uzgodnieniu  

z Ks. Proboszczem Prezes POAK przekaże opieku-

nowi Okręgu.  
 

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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