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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 

październik: Kiedyż o Boże, zdołamy Ci się  

wywdzięczyć naszymi ubogimi służbami za tak 

mnogie skarby Miłosierdzia Twego. 

 

REKOLEKCJE  

CHLUDOWO, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2019 

 
 

W dniach od 4 do 6 października br. przeżywać 

będziemy rekolekcje w Domu Misyjnym Świętego 

Stanisława Kostki w Chludowie. Tegoroczny temat 

rekolekcji „Czyńcie to na moją pamiątkę" (1 Kor. 

11,24) Eucharystia – Nawrócenie – Zmartwych-

wstanie podejmie ks. prof. Zbigniew Teinert oraz ks. 

Roman Dworacki, asystent DIAK.  
 

 

SPOTKANIE OKRĘGU II 

 
 

 

W czwartek, 17 października 2019 r. odbędzie się 

spotkanie Okręgu II, podczas którego będziemy świę-

tować 20 rocznicę utworzenia POAK w parafii pw. 

św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Opalenicy. 

Rozpocznie je Msza św. o godz. 17.00 w kościele św. 

Mateusza w Opalenicy, następnie udamy się do auli 

Szkoły Podstawowej. Serdecznie zapraszamy człon-

ków i sympatyków Akcji Katolickiej na to spotkanie.  
 

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY 

PAŹDZIERNIK 2019 
 

Miesiąc październik został ogłoszony przez papieża 

Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 

Wśród 25 świadków wiary znalazła się Polka, Pozna-

nianka, dr Wanda Błeńska. Z tej okazji zaplanowane 

zostały liczne misyjne wydarzenia w Archidiecezji 

Poznańskiej. Szczegóły podane są na stronie 

http://archpoznan.pl/pl/nadzwyczajny-miesiac-

misyjny-w-archidiecezji-poznanskiej 

Zachęcamy do włączenia się w te inicjatywy.   

Biskupi polscy z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca 

Misyjnego skierowali też do wiernych list pasterski.  
 
 

CURRENDA nr 10/210 

październik 2019 
******************************************** 

30 listopada 2019 r. będziemy obchodzili setną rocznicę 

ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud, którym 

Benedykt XV pragnął na nowo zdynamizować misyjną 

odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii. Był rok 

1919: pod koniec straszliwej wojny światowej, którą 

nazwał „bezsensowną rzezią”, Papież dostrzegał po-

trzebę ewangelicznego przekształcenia działalności 

misyjnej na świecie, tak aby została oczyszczona           

z wszelkiej kolonialnej spuścizny i trzymała się z dala 

od tych dążeń nacjonalistycznych i ekspansjonistycz-

nych, które spowodowały wiele katastrof. „Kościół 

Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi 

ani narodowi” – pisał, zachęcając także do odrzucenia 

wszelkich form interesowności, ponieważ tylko głosze-

nie i miłość Pana Jezusa, potwierdzone świętością życia 

i czynionym dobrem, są sensem misji. W ten sposób 

Benedykt XV dał więc szczególny impuls misji ad gen-

tes, starając się za pomocą narzędzi pojęciowych i ko-

munikacyjnych używanych w tamtym okresie rozbu-

dzić, szczególnie wśród duchowieństwa, świadomość 

obowiązku misyjnego. 

  Jest to odpowiedź na wciąż aktualne wezwanie Jezusa: 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu!” (Mk16,15). Posłuszeństwo temu poleceniu 

Pana nie jest dla Kościoła opcją: jest jego „niezbędnym 

zadaniem”, jak to przypomina Sobór Watykański II, 

ponieważ Kościół „z natury swojej jest misyjny”. „Ob-

owiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i wła-

ściwe powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziwszą 

jego właściwość. (…) 

  
Z Listu Ojca Świętego Franciszka z okazji setnej rocznicy    

ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud”                              

o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie 

 

UROCZYSTOŚĆ  

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 

 

Informujemy, że w niedzielę 24 listopada br. będziemy 

obchodzić swoje święto patronalne. Rozpoczniemy 

Mszą św. w katedrze poznańskiej o godz. 10:00.  

 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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