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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

 STYCZEŃ: We wszystkim tym, co zdarzy się w życiu 

człowieka trzeba odczytać ślady miłości Boga. 

Wtedy do serca wkroczy radość.  
 

7 czerwca 2020 r. w Warszawie na Pl. Piłsudskiego zosta-

nie wyniesiony do chwały ołtarzy Sługa Boży kard. Stefan 

Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.  

Do duchowego przygotowania się do tej podniosłej uro-

czystości zachęcamy członków Akcji Katolickiej słowami 

papieża Jana Pawła II skierowanymi do Polaków w dniu 

śmierci Prymasa, 28 maja 1981 roku  

Szczególnym przedmiotem [...] medytacji uczyńcie postać 

niezapomnianego Prymasa, śp. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże 

trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie 

przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne 

dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na któ-

rym on, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, 

wycisnął trwałe, niezatarte piętno. 
 

SPOTKANIA KOLĘDOWE 
   

Zachęcamy oddziały parafialne do organizowania spo-

tkań kolędowych w ramach POAK lub w łączności  

z innymi grupami duszpasterskimi działającymi w para-

fii a także w ramach Okręgu. Pielęgnujmy ten piękny 

zwyczaj śpiewania kolęd również w naszych rodzinach.  

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

ZEBRANIE RADY DIAK 

SOBOTA, 11 STYCZNIA 2020  

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią serdecznie zapra-

szamy PT Członków Rady DIAK – Prezesów POAK 

oraz Osoby z nominacji Metropolity Poznańskiego na 

sprawozdawczo-wyborcze zebranie Rady DIAK w so-

botę, 11 stycznia 2020 roku.  

Rozpoczniemy o godz. 10:00 Mszą św. pod przewod-

nictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity 

poznańskiego w kaplicy Wydziału Teologicznego  

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

W pierwszej części przewidziane jest spotkanie kolę-

dowe. Po przerwie ok. godz. 11:50 zebranie Rady 

DIAK. Szczegółowy program został przesłany wraz  

z currendą grudniową.  

Przypominając Wszystkim Członkom Rady o statuto-

wym obowiązku serdecznie zapraszamy do udziału  

w tym spotkaniu.  

 CURRENDA   nr 1/213 
styczeń 2020 

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

«Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś 

Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w tych osta-

tecznych dniach przemówił do nas przez Syna»  

(Hbr 1, 1-2).  

Te słowa, które rozpoczynają List do Hebrajczyków, na-

bierają szczególnej wymowy w okresie Bożego Narodze-

nia. W świętą noc Bóg skierował do ludzi wszystkich 

epok i zakątków świata swoje ostateczne Słowo zbawie-

nia. Jednorodzony Syn Ojca stał się człowiekiem i za-

mieszkał pośród nas. W ten sposób zakończyło się ocze-

kiwanie na zapowiedzianego przez proroków Mesjasza. 

Liturgia tego okresu poświęcona jest w całości medytacji 

i zgłębianiu tajemnicy Wcielenia.  

Zatrzymajmy się przed szopką! W tym tradycyjnym ob-

razie Bożego Narodzenia «odwieczny i wszechmocny 

Stwórca» przemawia do nas przez Syna, Pana wszech-

świata, który stał się dzieckiem, by spotkać człowieka. 

Jako pierwsza przyjęła Je i ukazała światu Dziewica Ma-

ryja. Obok Niej stoi Józef, powołany, by jak ojciec być 

opiekunem Odkupiciela.  

Scenę dopełniają rozradowani aniołowie, którzy głoszą 

«chwałę Boga» i «pokój ludziom» (Łk 2, 14), oraz paste-

rze – przedstawiciele prostych i ubogich mieszkańców 

ziemi. Za kilka dni dołączą do nich Trzej Królowie przy-

byli z daleka, by oddać pokłon Królowi wszechświata.  

Liturgia okresu Bożego Narodzenia zachęca nas, byśmy 

pełni radości spieszyli do groty betlejemskiej na spotka-

nie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela: «Pójdźcie, 

wierni! Pójdźcie, oddajmy pokłon Panu Jezusowi!» 

Otwórzmy Mu bramy naszych serc, by nam towarzyszył 

teraz i przez cały rok, który wkrótce się rozpocznie.  

Św. Jan Paweł II, 29 XII 2004, Audiencja generalna 

 

MODLITWA PRZY RELIKWIACH 

ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

 

Trwają spotkania modlitewne POAK przy relikwiach 

św. Jana Pawła II. Zgodnie z zapowiedzią datę spo-

tkania i jego przebieg, po uzgodnieniu z Ks. Probosz-

czem, Prezes POAK przekaże opiekunowi Okręgu.  
 

MATERIAŁY FORMACYJNE 
 

 Prosimy o odebranie w biurze DIAK zamówionych 

materiałów formacyjnych. 
 

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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