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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

MAJ: Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cier-

pienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka 

czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to 

w ręku Boga może działać ku dobremu. 
 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej 

ponawia zaproszenie skierowane do dzieci i młodzieży 

ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 

udziału w Konkursie plastyczno-literackim pt. „Jan 

Paweł II w Poznaniu”. Zachęcamy do refleksji i przy-

pomnienia w domach wizyty Papieża Polaka w Pozna-

niu. Wielu z nas uczestniczyło w papieskich pielgrzym-

kach osobiście. Przekażmy młodym ludziom nie tylko 

wiedzę o Janie Pawle II, ale podzielmy się też przeży-

ciami. Zachęćmy do udziału w konkursie. Szczegóły 

znajdziemy w Regulaminie konkursu zamieszczonym 

na stronie www.poznan.ak.org.pl 

CZAS PANDEMII 
 

 W tym trudnym dla nas wszystkich czasie jednoczymy 

się na codziennej modlitwie w intencji powstrzymania 

epidemii koronawirusa w Polsce, Europie i na całym 

świecie. Modlimy się za wszystkich, którzy angażują 

się w te działania.  

 
 

Panie Jezu, Zbawicielu świata, Nadziejo, która nigdy 

nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od 

wszelkiego zła! 

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się 
rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym, zacho-

wał zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia 

wszystkich. 

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w 

swojej wielkiej miłości. 

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki 
Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas, a także 

przez wstawiennictwo św. Józefa, Twojego przybra-

nego Ojca, a naszego Opiekuna. 

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wie-

ków. Amen. 

 

Pamiętajmy również o materialnym wsparciu na-

szych parafii oraz wsparciu prasy katolickiej m.in. 

poprzez prenumeratę czasopism lub ich zakup  

w wersji elektronicznej.  
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W maju Lud Boży poczuwa się do wyrażenia w szczególny 

sposób swego nabożeństwa do Maryi, której macierzyńska 

obecność jest wsparciem dla chrześcijan i dla całego świata.   

Od chwili, kiedy Panna z Nazaretu wypowiedziała swoje 

fiat, Jej «dziewicze i macierzyńskie zarazem serce pod 

szczególnym działaniem Ducha Świętego podąża stale za 

dziełem własnego Syna i rozprzestrzenia się ku wszystkim, 

których Jezus Chrystus objął i stale obejmuje swą niewy-

czerpaną miłością» (Redemptor hominis, 22). Skoro zatem 

niewyczerpane jest miłosierdzie Chrystusa, również Niepo-

kalane Serce Jego Matki jest «po macierzyńsku niewyczer-

pane» (por. tamże).  

Jezus na krzyżu zapragnął rozszerzyć i uczynić łatwo do-

stępnym dla wszystkich duchowe macierzyństwo Maryi, 

dając Jej za syna umiłowanego ucznia (por. J 19, 26). Od 

tamtej pory wzywają Ją kolejne pokolenia wierzących i do 

Niej się uciekają z miłością i nadzieją. A Matka Boża daje 

wyraz swej macierzyńskiej miłości «w szczególnej bliskości 

względem człowieka i wszystkich jego spraw» (Redemptor 

hominis, 22).  

Gdybyż ludzie dostrzegali ten nadzwyczajny dar!  

O ileż łatwiej przychodziłoby im czuć się braćmi i wyrzekać 

się nienawiści i przemocy, by z otwartym sercem przeba-

czać doznane zniewagi i szanować bez zastrzeżeń godność 

każdej osoby. (…) 

św. Jan Paweł II przed modlitwą "Anioł Pański" 9 maja 2004 

ROCZNICE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
 

 

 W maju kolejne rocznice swoich święceń obchodzą  

 kapłani. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.  

 Otoczmy nią w sposób szczególny Asystentów POAK  

 oraz ks. Romana Dworackiego, Asystenta DIAK. 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
 

Zalecany kontakt telefoniczny     668 385 356 

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚW. 

JANA PAWŁA II  
  

W ramach obchodów Roku Jana Pawła II zamiast za-

planowanej na sobotę, 9 maja br. konferencji, w tym 

dniu Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej będzie 

dziękować Bogu za dar św. Jana Pawła II, naszego Pa-

trona. O godz. 10:00 w katedrze poznańskiej zostanie 

odprawiona Msza św., po niej konferencja i nabożeń-

stwo majowe. Zapraszamy  do  duchowej  łączności po- 

przez transmisję  

 na żywo z Katedry na www.youtube.com 

Chętne osoby mogą uczestniczyć w liturgii w katedrze 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Nie możemy 

jednak zagwarantować wejścia do katedry.   

Zachęcamy także do indywidualnej modlitwy, lektury 

dokumentów Papieża oraz obejrzenia filmu o św. Janie 

Pawle II.  
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