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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

SIERPIEŃ: Nie ma prywatnej moralności; wszystko 

cokolwiek człowiek uczyni, choćby najbardziej skry-

cie, rzutuje na duchowe oblicze całego narodu. 

CZAS PANDEMII  

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP 
 

 W ostatnich dniach docierają do nas informacje  

o wzroście zakażeń koronawirusem – czytamy w apelu 

abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskie-

go, przewodniczącego KEP z 7 sierpnia br. o przestrze-

ganiu zaleceń sanitarnych. 

„W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie 

Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych  

o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych,  

a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabo-

żeństw religijnych. (…)  

 Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu 

i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić 

naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – 

w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej 

narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne sto-

sowanie zaleceń sanitarnych”.  

Stosujmy się do tych zaleceń i do wcześniejszych 
Dekretów Metropolity Poznańskiego.  
 

NOWENNA MIESIĘCY – 

PRZYGOTOWANIE DO 25 LECIA 

REAKTYWOWANIA                         

AKCJI KATOLICKIEJ 

ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 
  

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami od miesiąca 

września rozpoczniemy nowennę przygotowującą nas 

do świętowania jubileuszu 25-lecia reaktywowania Ak-

cji Katolickiej w naszej archidiecezji. Przez dziewięć 

miesięcy podczas spotkania formacyjnego będziemy 

modlić się za wstawiennictwem naszych patronów  

o łaski potrzebne dla rozwoju naszego stowarzyszenia, 

będziemy polecać Bogu wszystkich członków i asysten-

tów a także prosić o nowe powołania do Akcji Katolic-

kiej.  

Tekst nowenny na dany miesiąc będzie rozsyłany wraz 

z currendą. Jednocześnie przypominamy, że nowenna 

powinna stanowić tylko jeden z elementów spotkania 

formacyjnego. Nie zaniedbujmy więc stałej modlitwy, 

katechezy tematycznej i spraw bieżących.    
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(…) Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju,  

w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dla-

tego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku 

do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą  

i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. (…) Było to 

wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie 

dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dla-

tego zostało nazwane "Cudem nad Wisłą". To zwycię-

stwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Epi-

skopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały na-

ród Najświętszemu Sercu Jezusa i oddał go pod opiekę 

Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku 

tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu in-

nych miejscach tej historycznej bitwy oddali swoje życie, 

broniąc Ojczyzny i jej zagrożonej wolności. Myślimy  

o żołnierzach, oficerach. Myślimy o Wodzu, o wszyst-

kich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo po ludzku. 

Wspominamy, między innymi, bohaterskiego kapłana 

Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd, pod Os-

sowem. Dusze wszystkich poległych polecamy Miłosier-

dziu Bożemu. O wielkim “Cudzie nad Wisłą” przez całe 

lata trwała zmowa milczenia (…).  

Jan Paweł II, 13 czerwca 1999 rok, Warszawa Praga  
 

OGÓLNOPOLSKIE FORUM 

DUSZPASTERSKIE                       

SOBOTA, 19 WRZEŚNIA 2020  
 

 Informujemy, że w sobotę 19 września br. odbędzie się  

 Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie pod hasłem 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Rozpocznie się 

Mszą św. o godz. 9:30 w kościele pw. św. Rocha  

w Poznaniu pod przewodnictwem abpa Salvatore Pen-

nacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.   

Obrady odbywać się będą w auli Politechniki Poznań-

skiej. Wystąpienia wygłoszą również m. in. ks. abp 

Stanisław Gądecki, metropolita poznański, o. prof. 

Wojciech Giertych, teolog Domu Papieskiego w Waty-

kanie, ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Krakowa, 

prof. Kazimierz Ożóg z Rzeszowa, ks. dr Andrzej Du-

dek z Tarnowa oraz prof. Marek Gandecki z Poznania. 

Szczegółowy program w następnej currendzie. Podob-

nie jak w latach ubiegłych wpisowe wynosić będzie  

15 zł. Zgłoszenia przyjmowane będą przez stronę inter-

netową forum2020.pl oraz w biurze Akcji Katolickiej.  

Forum zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązują-

cymi w tym czasie wytycznymi władz sanitarnych  

i państwowych.  

GODZINY PRACY BIURA  
od 25 sierpnia 2020 r.  

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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