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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

 LUTY: Od siebie trzeba wymagać najwięcej. 
********************************************** 

Jan Paweł II o kard. Stefanie Wyszyńskim  

Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że 

powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy 

Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bo-

jaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pon-

tyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się 

przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej 

nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Ko-

ścioła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego 

okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które 

związane są z Twoim biskupim i prymasowskim po-

sługiwaniem.  
(Watykan, 23 października 1978 r.) 

 

ZEBRANIE RADY DIAK 

SOBOTA, 15 LUTEGO 2020 ROKU 

 

Zgodnie z przyjętym Kalendarium zapraszam na zwy-

czajne zebranie Rady DIAK w sobotę 15 lutego br. 

Rozpocznie się o godz. 10:00 Mszą św. w kaplicy Wy-

działu Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 

2/4 budynek A. Po Eucharystii obrady w auli A2.  

 

Propozycja programu: 
 

1. Otwarcie obrad – prezes Zarządu DIAK 

2. Wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowa-

dzenia obrad Rady wybranemu przewodniczącemu 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Wybór komisji skrutacyjnej 

5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

Rady w dniu 11 stycznia 2020 r. 

6. Słowo Asystenta DIAK 

7. Wybory członków Zarządu DIAK, Komisji Rewizyj-

nej, Kapituły Odznaczeń oraz delegata do Rady KIAK: 

zgłaszanie kandydatów 

głosowanie  

ogłoszenie wyników 

8. Zmiany w Regulaminach Rady DIAK 

9. Propozycje Rady dla nowego Zarządu  

10. Komunikaty i sprawy bieżące  

11. Zakończenie obrad  

  CURRENDA   nr 2/214 
luty 2020 

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

(…) «Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, aby-

ście szli i owoc przynosili, by owoc wasz trwał»  

(J 15, 16). Jakże nie być wdzięcznym Bogu za bardzo 

wyraźną świadomość swej godności i odpowiedzialności 

jako osoby ochrzczone, jaką zyskali w latach po Soborze 

Watykańskim II wierni świeccy – mężczyźni i kobiety? 

Uczeń Chrystusa musi wciąż pogłębiać świadomość wła-

snej tożsamości. Na jej podstawie bowiem kształtuje się 

jego misja.  

Istnieją przecież istotne pytania, na które trzeba sobie 

nieustannie odpowiadać: Co zrobiłem z moim chrztem     

i bierzmowaniem? Czy Chrystus rzeczywiście zajmuje 

centralne miejsce w moim życiu? Czy w ciągu każdego 

dnia znajduję czas na modlitwę? Czy przeżywam moje 

życie jako powołanie i misję? 

(…) Na początku trzeciego tysiąclecia Bóg wzywa wie-

rzących, a w szczególności osoby świeckie, aby odnowili 

swój zapał misyjny. Misja nie jest jakimś «dodatkiem» 

do powołania chrześcijańskiego. Co więcej, jak potwier-

dza Sobór, powołanie chrześcijańskie jest ze swej natury 

powołaniem do apostolstwa (por. Apostolicam actuosita-

tem, 2).  

(…) Drodzy wierni świeccy, mężczyźni i kobiety, musi-

cie z wielkodusznością wziąć na siebie odpowiedzialność 

za życie wspólnot kościelnych, do których należycie. Wi-

zerunek parafii, miejsca spotkania i misji, zależy również 

od was. Mając udział w kapłańskim, prorockim i królew-

skim urzędzie Chrystusa (por. Lumen gentium, 34-36)     

i wzbogaceni darami Ducha Świętego, możecie wnieść 

swój wkład w liturgię i katechezę, w rozmaitego rodzaju 

inicjatywy misyjne i charytatywne. Nikt z ochrzczonych 

nie może pozostawać bezczynny!  

Nie traćcie ducha w obliczu złożonych sytuacji! W mo-

dlitwie szukajcie źródła wszelkiej siły apostolskiej;           

z Ewangelii czerpcie światło, które pokieruje waszymi 

krokami.                             
                                      Św. Jan Paweł II, 7 czerwca 2003 – Osijek 

MODLITWA PRZY RELIKWIACH 

ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

 

Kontynuujemy spotkania modlitewne POAK przy reli-

kwiach św. Jana Pawła II. Zgodnie z ustaleniami Prezes 

POAK przekazuje do biura DIAK uzgodnioną z Ks. Pro-

boszczem datę spotkania i jego przebieg.  

MATERIAŁY FORMACYJNE 
Uprzejmie prosimy o odebranie w biurze DIAK zamó-

wionych 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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