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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

LIPIEC: Miłość świadczona innym jest największym 

dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy 

się na okazywanie miłości.  

CZAS PANDEMII 
 

Zgodnie z ostatnim zaleceniem Metropolity Poznań-

skiego – DEKRET dotyczący duszpasterstwa po 

zniesieniu limitów uczestników liturgii 

http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/dekret-

dotyczacy-duszpasterstwa-po-zniesieniu-limitow-

uczestnikow-liturgii punkt 9 Spotkania duszpasterskie 

można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz 

grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów.  

We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy 

przestrzegać limitu 150 osób. 
 

Wobec powyższego można powrócić do spotkań 

POAK z zachowaniem zaleceń zawartych w w/w De-

krecie.  

Jednocześnie prosimy o śledzenie i przestrzeganie wy-

tycznych władz państwowych i sanitarnych.  
 

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 Akcji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej 

i prosić o potrzebne łaski na kolejne lata.  
 

 

Bezpośrednio po Eucharystii (w katedrze) odbędzie się 

spotkanie Rady, podczas którego przekażemy informa-

cje związane z bieżącą działalnością Akcji Katolickiej. 

Spotkanie zakończymy nabożeństwem do Serca Pana 

Jezusa. Zapraszamy wszystkich, którzy z różnych przy-

czyn nie będą mogli przybyć do katedry do duchowej 

łączności poprzez transmisję 
 

https://www.youtube.com/channel/UCM9AwjxqPIhg2I

YfubH2IsA?view_as=subscriber 
 

Jednocześnie przypominamy, że obowiązkowe pozosta-

je zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników li-

turgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie 

bezpiecznego dystansu. 

CURRENDA   nr 7/219 
lipiec 2020 

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

(…) Jesteście ludem Bogu na własność przeznaczonym" 

– czyli "narodem świętym", "wybranym plemieniem". 

"Jesteście ludem Bożym, (...) jako ci, którzy dostąpili 

miłosierdzia" (por. 1 P 2,9-10). Bóg "was wezwał z 

ciemności do przedziwnego swojego światła" (1 P 2,9). 

Jesteście więc Ludem Bożym dzięki zbawczej inicjatywie 

Boga samego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jesteście 

Bożym Ludem przez tę miłość, jaką Ojciec przedwiecz-

nie was umiłował w Chrystusie, swym Jednorodzonym 

Synu: jesteście Ludem Bożym dlatego, że ten Syn, staw-

szy się człowiekiem, Synem Maryi Dziewicy, odkupił 

was za cenę hańbiącej śmierci na krzyżu, a z kolei uczy-

nił uczestnikami swego zmartwychwstania: "nowego ży-

cia" w Duchu Świętym. Jesteście Ludem Bożym za 

sprawą tego Ducha Prawdy, Parakleta. Został On wam 

dany przez miłość Bożą, która jako dar Ducha Świętego 

"rozlana jest w waszych sercach" (por. Rz 5,5). 

(…) Przynależność do Ludu Bożego urzeczywistnia 

się poprzez twórczy udział w misji i władzy samego 

Chrystusa. Mamy więc "głosić dzieła potęgi Tego, który 

nas wezwał" (por. 1 P 2,9), uczestnicząc w misji proroc-

kiej Chrystusa. Mamy jako "królewskie kapłaństwo" 

(por. tamże) uczestniczyć w Jego kapłaństwie: jedynym  

i niepowtarzalnym, jednocząc się w Jego Ofierze, która 

jest Ofiarą Krzyża i Eucharystii, a odnawia się stale przez 

kapłańską posługę ołtarza. Mamy wreszcie na podobień-

stwo tego Króla, którym jest Chrystus, spełniać wieloraką 

służbę dla odnowy całego doczesnego porządku wedle 

zbawczego zamysłu Boga samego - "Służyć bowiem, to 

właśnie znaczy królować" (por. Lumen gentium, 36).  

Drodzy bracia i siostry! Trzeba, abyście często odczy-

tywali i rozważali słowa apostoła Piotra w kontekście 

nauki Soboru, zwłaszcza zawartej w Konstytucji o Ko-

ściele, w Dekrecie o apostolstwie świeckich oraz we 

wszystkich innych dokumentach. Ta praca na ziemi pol-

skiej rozpoczęła się przed dwudziestu pięciu laty (wraz z 

zakończeniem Soboru) i trwa. Odnowa Kościoła w duchu 

Vaticanum II jest zadaniem na miarę pokoleń. 

(…) Być może świadomość, że Kościół jest naszym 

wielkim wspólnym dobrem, wystawiona jest obecnie na 

jakąś nową próbę.  

Tu i ówdzie wyraża się, w sposób niejednokrotnie su-

gestywny, obawy i lęki oraz krytyki Kościoła, jakoby 

dążył do panowania i zagrażał uprawnionej autonomii 

różnych dziedzin życia publicznego i państwowego. (…) 

(…) Kościół pragnie uczestniczyć w życiu społe-

czeństw tylko jako świadek Ewangelii, i obce mu są dzi-

siaj dążenia do zawładnięcia jakąkolwiek dziedziną życia 

publicznego, która do niego nie należy. (…) 

św. Jan Paweł II Olsztyn, 6 czerwca 1991 r. 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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