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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 

CZERWIEC: Drobne i nieznaczne dokonania mogą 

nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas 

upodlić, jeśli są źle wykonane. 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zain-

teresowali się konkursem plastyczno-literackim. Decy-

zje jury zamieszczone zostaną na stronie internetowej.   
 

CZAS PANDEMII 
 

 W dalszym ciągu stosujemy się do wytycznych władz 

państwowych i sanitarnych oraz dekretów metropolity 

poznańskiego. Informujemy – po konsultacji z Kurią 

Metropolitalną, na podstawie uchwały Zarządu DIAK, 

że wszyscy prezesi, którym skończyła się lub skończy 

się kadencja w czasie trwającej pandemii pełnić będą 

swoją funkcję do czasu zniesienia obostrzeń. Jednocze-

śnie prosimy, by jak tylko pojawi się możliwość zwoła-

nia zebrania POAK niezwłocznie przeprowadzić wybo-

ry dwóch kandydatów na prezesa i stosowną dokumen-

tację przesłać do biura Akcji Katolickiej. 
    

Zapraszamy też do codziennej modlitwy w intencji po-

wstrzymania epidemii koronawirusa w Polsce, Europie 

i na całym świecie oraz za wszystkich, którzy angażują 

się w te działania.  
 
 

Pamiętajmy również o materialnym wsparciu naszych 

parafii oraz wsparciu wydawnictw katolickich. 

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 

AKCJI KATOLICKIEJ  
  

Zaplanowana w dniach 19-20.06.2020 Ogólnopol-

ska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 

zostaje odwołana w tradycyjnej formie. 
 

Akcyjne spotkanie na Jasnej Górze z udziałem nie-

wielkiej reprezentacji odbędzie się tylko wieczorem 

w piątek, 19.06.2020 r. Rozpocznie je o godz. 20:00 

Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Mirosława 

Milewskiego a po niej Apel Jasnogórski z rozważa-

niem Asystenta Krajowego. Wszystkich członków 

Akcji Katolickiej zapraszamy w tym czasie do du-

chowej łączności poprzez transmisję w TV Trwam. 

CURRENDA   nr 6/218 
czerwiec 2020 

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

(…) Kościół w Polsce miał wielki wkład w starania  

o wprowadzenie uroczystości Najświętszego Serca Pana 

Jezusa do kalendarza liturgicznego. Był to wyraz głębo-

kiego pragnienia, aby wspaniałe owoce, jakie przynosiła 

ta pobożność, pomnażały się w życiu wiernych w całym 

Kościele. I tak się też dzieje. Jakże winniśmy wdzięczni 

być Bogu za wszystkie łaski, których doznajemy za 

sprawą Serca Jego Syna! (…) Miłość zawsze kojarzy się 

z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym Sercem, 

które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika.  

W Nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec od-

wieczny umiłował świat. Umiłował tak, że «Syna swego 

Jednorodzonego dał» (J 3, 16). W tym przebitym Sercu 

znalazł zewnętrzny wyraz ten wymiar miłości, który jest 

większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W Nim 

objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza. Ojciec – jak 

czytamy – «swego Syna (...) dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (por. J 3, 16). 

I dlatego św. Paweł pisze: «zginam moje kolana przed 

Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na 

niebie i ziemi» (por. Ef 3, 14) – zginam, ażeby wyrazić 

wdzięczność za objawienie miłości Ojca w odkupieńczej 

śmierci Syna. Zginam kolana zarazem, ażeby Bóg «we-

dług bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha 

swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka» (Ef 

3, 16). Bo serce to właśnie «człowiek wewnętrzny». Ser-

ce Syna Bożego staje się dla Apostoła źródłem mocy 

wszystkich ludzkich serc. To wszystko zostało wspaniale 

oddane w wielu wezwaniach Litanii do Serca Pana Jezu-

sa. 

św. Jan Paweł II Zakopane, 6 czerwca 1997 r. 

DZIĘKCZYNIENIE  

W 24 ROCZNICĘ REAKTYWOWANIA 

AKCJI KATOLICKIEJ 

ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 
  

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 27 czerwca br.  

o godz. 10:00 do katedry poznańskiej na Mszę św., 

podczas której będziemy dziękować Bogu za reakty-

wowanie (24 czerwca 1996 r.) Akcji Katolickiej w na-

szej Archidiecezji. Po Eucharystii odbędzie się zebranie 

Rady DIAK (jeśli nie będą zniesione obostrzenia pozo-

staniemy w katedrze).  Spotkanie zakończymy nabo-

żeństwem do Serca Pana Jezusa.   Zapraszamy do du-

chowej łączności członków Akcji Katolickiej poprzez 

transmisję  

 na żywo z Katedry na www.youtube.com 

Zgodnie z ostatnimi zaleceniami w Mszy św. w kate-

drze może uczestniczyć 175 osób.  

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
 

Zalecany kontakt telefoniczny     668 385 356 
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