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▀ KOMUNIKATY 
    

ROZWAŻANIA I MODLITWA 

Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM 
 grudzień: Tylko słabe drzewa wiatr potrafi za-

chwiać i wywrócić, ale dobrze zakorzenione drze-

wa stać będą. 

UROCZYSTOŚĆ  

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 

Święto Patronalne, które przeżywamy każdego roku w 

uroczystość Chrystusa Króla jest szczególną okazją wyra-

żenia Bogu naszej wdzięczności za wszelkie dary, które 

otrzymaliśmy. Uczyniliśmy to podczas Eucharystii w ka-

tedrze poznańskiej. Podczas spotkania w auli Wydziału 

Teologicznego podziękowano też wszystkim członkom i 

asystentom Stowarzyszenia, a najbardziej zasłużonych 

uhonorowano. Tytuł „Zasłużony dla Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Poznańskiej” otrzymali: 

Gabriela Kmiecik i Jadwiga Nowakowska z POAK przy 

parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu oraz Irena 

Łoza i Franciszek Szymański z POAK przy parafii pw. 

św. Mateusza w Opalenicy. 

Medal AD REGNUM DEI AUGENDUM odebrali: 

Ewa Jerszyńska – POAK przy parafii pw. św. Jerzego w 

Poznaniu 

Tadeusz Kieliszewski – POAK przy parafii pw. św. Stani-

sława Bpa i M. w Poznaniu 

Piotr Olejniczak – POAK przy parafii pw. św. Brata Al-

berta w Koziegłowach  

Jan Stefanek – parafia pw. Chrystusa Króla w Poznaniu  

Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym i wszystkim 

uczestnikom uroczystości. 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA 

7 GRUDNIA  2019 
   

W sobotę, 7 grudnia br. o godz. 10:00 w Kościele pw. 

Świętej Rodziny w Poznaniu, ul. Promienista 131 (os. 

Kopernika) rozpoczniemy Adwentowy Dzień Skupienia. W 

programie Adoracja Najświętszego Sakramentu, możli-

wość spowiedzi św., Msza św. Po Eucharystii – w ramach 

przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskie-

go, prymasa tysiąclecia – wysłuchamy konferencji, którą 

wygłosi ks. prof. Paweł Bortkiewicz, TChr. Bardzo ser-

decznie zapraszamy członków i sympatyków Akcji Kato-

lickiej na modlitwę i refleksję. 
 

Dojazd autobusami linii 150,164,169,179. 

MATERIAŁY FORMACYJNE 

Prosimy o odebranie zamówionych materiałów formacyj-

nych w biurze DIAK (w godzinach urzędowania).  

 CURRENDA nr 12/212 
grudzień 2019 

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

(…) W Adwencie żyjemy nie tylko w oczekiwaniu na 

Boże Narodzenie; jesteśmy również zachęcani do rozbu-

dzenia oczekiwania na powrót Chrystusa w chwale – kie-

dy przyjdzie na końcu czasów – i przygotowania się na 

ostateczne spotkanie z Nim poprzez konsekwentne i od-

ważne decyzje. Upamiętniamy Boże Narodzenie, oczeku-

jemy na powrót Chrystusa w chwale, a także na nasze 

osobiste spotkanie w dniu, kiedy wezwie nas Pan. W ciągu 

tych czterech tygodni mamy wyrwać się z życia w sposób 

zrezygnowany i rutynowy, umacniając nadzieje i snując 

marzenia na nową przyszłość. (…) byśmy nie dali się 

zdominować przez egocentryczny styl życia i gorączkowy 

rytm dni. Szczególnie wyraziście brzmią słowa Jezusa: 

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 

wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 

dzień nie przypadł na was znienacka. (...) Czuwajcie więc 

i módlcie się w każdym czasie» (ww. 34. 36).  

Czujność i modlitwa: tak właśnie należy przeżywać ten 

okres (...) do świąt Bożego Narodzenia. 
Papież Franciszek, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański,  

2 grudnia 2018  

POSIEDZENIE RADY DIAK 

11 STYCZNIA 2020  
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Rady DIAK 

na sprawozdawczo-wyborcze spotkanie w sobotę, 11 

stycznia 2020 r. Rozpoczniemy je o godz. 10:00 Mszą św. 

pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, 

metropolity poznańskiego w kaplicy Wydziału Teologicz-

nego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, budynek A. Następnie 

spotkanie kolędowe i obrady w auli A2. Szczegółowy 

program w załączeniu.  
 

MODLITWA PRZY RELIKWIACH 

ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

 

W ramach przygotowania do 100.rocznicy urodzin Karola 

Wojtyły – św. Jana Pawła II, zbliżającego się 90.lecia 

powołania przez kard. Augusta Hlonda Akcji Katolickiej 

w Polsce oraz przypadającej w 2021 roku 25.rocznicy 

reaktywowania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Poznań-

skiej rozpoczynamy modlitwę przy relikwiach naszego 

Świętego Patrona. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 

pragniemy wraz z wspólnotą parafialną wypraszać wszel-

kie łaski Boże dla członków AK, asystentów parafialnych 

i całego Kościoła świętego. Ufamy, że obecność Świętego 

Jana Pawła II w znaku relikwii przyczyni się do duchowe-

go wzrostu członków Akcji Katolickiej, rozwoju Stowa-

rzyszenia, oraz podejmowania systematycznej refleksji 

nad nauczaniem Wielkiego Papieża.  

SPRAWOZDANIA Z PRACY POAK 

 Przypominamy o złożeniu sprawozdań z pracy  

 POAK za 2019 r. najpóźniej do 7 grudnia br.  

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00       
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