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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

PAŹDZIERNIK: Współczesnemu światu potrzeba 

mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie 

zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. 
 

XX DZIEŃ PAPIESKI 

11 PAŹDZIERNIKA 2020 
 

Hasłem tegorocznego XX Dnia Papieskiego jest bi-

skupie zawołanie ks. Karola Wojtyły „Totus Tuus” 

(Cały Twój). Zawołanie Totus Tuus towarzyszyło 

Mu aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnięte zosta-

ło z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 

Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni mło-

dzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamienioło-

mach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są 

związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają 

Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji 

do człowieka i całego świata.  

Zachęcamy do lektury Listu Apostolskiego Rosarium 

Virginis Mariae o różańcu świętym z 2002 r.  

LITURGICZNE WSPOMNIENIE  

ŚW. JANA PAWŁA II  

 Zachęcamy do uczczenia Św. Jana Pawła II – 22 paź-

dziernika, czyli w liturgiczne wspomnienie Świętego. 

Niech ten dzień będzie dla nas dziękczynieniem za od-

rodzenie Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie. Pole-

cajmy Bogu za wstawiennictwem naszego Świętego 

Patrona wszystkich członków i asystentów oraz prośmy 

o nowe powołania do Akcji Katolickiej.   
 

NOWENNA MIESIĘCY – 

LISTOPAD 
 

Trwamy na modlitwie w intencji Akcji Katolickiej.  

W listopadzie modlimy się za wstawiennictwem  

św. Wojciecha. Tekst nowenny w załączeniu. 
 

ŚWIĘTO PATRONALNE   
 

 

 W tym roku przypada 90.rocznica utworzenia Akcji 

Katolickiej w Polsce. Wydarzenie to upamiętnimy pod-

czas święta patronalnego, w niedzielę 22 listopada  

w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  

Szczegóły w następnej currendzie.  

CURRENDA nr 10/222 
październik 2020 

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

Jan Paweł II o różańcu:  

„Pragnę skupić waszą uwagę na różańcu… Różaniec 

jest moją umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną! Cu-

downą w swojej prostocie i w swojej głębi… W te same 

dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszyst-

kie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodzi-

ny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy 

naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, 

tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób 

ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem 

ludzkim.” (29 października 1978) 

   „My wszyscy, którzy odmawiamy święty różaniec, 

błogosławimy wiarę Maryi w każdej jego tajemnicy. Mo-

dlimy się do Niej. Równocześnie modlimy się z Nią.” (28 

października 1984) 

„Różaniec jest modlitwą prostą i skutecznie służącą 

temu, by stawać się z Maryją uczniem Jezusa Chrystusa.” 
(4 października 1986) 

„Weźmy znowu do rąk, najdrożsi bracia i siostry, ró-

żaniec, aby wyrazić naszą cześć dla Maryi, aby nauczyć 

się od Niej, jak być pilnym uczniem Boskiego Mistrza, 

aby wyprosić Jej niebieską opiekę tak w naszych co-

dziennych potrzebach, jak i przy wielkich problemach, 

które nękają Kościół i całą ludzkość.” (25 października 

1987) 
 

MATERIAŁY FORMACYJNE 
 

 Prosimy o odebranie zamówionych materiałów forma-

cyjnych na 2021 rok Zgromadzeni na świętej wieczerzy. 

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.  
 

SPOTKANIA FORMACYJNE 

Z uwagi na panująca pandemię nie organizujemy reko-

lekcji. Odbędą się tylko spotkania formacyjne w pięciu 

miejscach naszej archidiecezji w łączności ze wspólnotą 

parafialną. W programie Różaniec (przed lub po Mszy 

św.), Msza św., konferencja oraz komunikaty. Nie bę-

dzie spotkań przy herbacie. Serdecznie zapraszamy do 

wspólnej modlitwy i refleksji.   

20 października godz. 18:00 – bazylika kolegiacka  

św. Mikołaja w Lesznie 

21 października godz. 17:30 – kościół pw. NMP Nieu-

stającej Pomocy w Nowym Tomyślu  

26 października godz. 18:00 – kościół pw. NMP Wnie-

bowziętej w Śremie 

27 października godz. 17:30 – kościół pw. NMP Wnie-

bowziętej w Obornikach 

28 października godz. 18:00 – kościół pw. św. Rocha  

w Poznaniu 

GODZINY PRACY BIURA  
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00   

mailto:diak@poznan.ak.org.pl
http://www.poznan.ak.org.pl/

