
   

          Akcja Katolicka 
Archidiecezji Poznańskiej 

61-109 Poznań, Ostrów Tumski 4, tel. 61 851 28 69 

 diak@poznan.ak.org.pl              www.poznan.ak.org.pl 
 

▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
WRZESIEŃ: Nie można brnąć bezkrytycznie w tzw. 

nowoczesność, bo ona jest pełna fałszu i bierze ludzi 

w niewolę. 

OGÓLNOPOLSKIE FORUM 

DUSZPASTERSKIE                       

SOBOTA, 19 WRZEŚNIA 2020  

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie pod hasłem 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” odbędzie się  

w sobotę 19 września br. Rozpocznie się Mszą św.  

o godz. 9:30 w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu pod 

przewodnictwem abpa Salvatore Pennacchio, nuncjusza 

apostolskiego w Polsce.  Obrady odbywać się będą  

w auli Politechniki Poznańskiej.  

Z uwagi na panującą pandemię w tym roku w Forum 

może uczestniczyć zarówno w kościele jak i w auli Po-

litechniki Poznańskiej max.150 osób. Wszyscy obecni 

będą zobowiązani do zachowania dystansu oraz zasła-

niania ust i nosa.  

Bardzo prosimy osoby zainteresowane udziałem  

w Forum o dokonanie zgłoszenia najpóźniej do 12 

września br. drogą elektroniczną za pośrednictwem 

strony: forum2020.pl oraz wpłacenie wpisowego  

w wysokości 15 zł na konto w Banku PEKAO S.A. II 

O/Poznań nr   10 1240 1763 1111 0000 1812 9605. 

Chcemy, podobnie jak było w latach ubiegłych, przygo-

tować materiały i poczęstunek. Po dokonaniu przelewu 

uczestnik otrzyma wejściówkę, którą należy wydruko-

wać i okazać w dniu sesji przy wejściu. Prosimy rów-

nież o zabranie maseczki. Mamy nadzieję, że wśród 

uczestników Forum będą również przedstawiciele Akcji 

Katolickiej. Jednocześnie informujemy, że Msza św. 

oraz obrady będą transmitowane na żywo przez Inter-

net. Link do transmisji online zostanie udostępniony 

w dniu Forum na stronie Archidiecezji Poznańskiej 

oraz na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Po-

znańskiej . Wdzięczni będziemy za wydrukowanie 

załączonego plakatu i wywieszenie w gablocie parafii.  
  

NOWENNA MIESIĘCY  

MODLITWA CZŁONKÓW  

AKCJI KATOLICKIEJ  
  

Przypominamy o trwającej od września Nowennie mie-

sięcy. Bardzo prosimy o wspólną modlitwę w intencji 

naszego Stowarzyszenia. W załączeniu tekst na miesiąc 

październik.  

 

CURRENDA   nr 9/221 
wrzesień 2020 

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

(…) Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi 

problemami społecznymi, gospodarczymi, także poli-

tycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. 

Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje 

sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia 

każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego 

Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być 

człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w 

każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w 

sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymaga-

jący; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w 

sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, 

w myśl słów św. Pawła: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale 

zło dobrem zwyciężaj!" (Rz 12,21). Być człowiekiem 

sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z 

własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być 

człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w bu-

dowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, 

sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, 

w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyź-

nie; to znaczy także podejmować odważnie odpowie-

dzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro 

wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, 

w duchu ewangelicznej solidarności: "Jeden drugiego 

brzemiona noście" (Ga 6,2). Pamiętam, że powiedziałem 

te słowa w Gdańsku podczas odwiedzin w 1987 r. na Za-

spie.  

Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów za-

dawanych ludzkim sumieniom. W imię totalitarnych 

ideologii miliony ludzi zmuszano do działań niezgodnych 

z ich najgłębszymi przekonaniami. Wyjątkowo bolesne 

doświadczenia ma pod tym względem cała Europa Środ-

kowowschodnia. Pamiętamy ten okres zniewalania su-

mień, okres pogardy dla godności człowieka, cierpień 

tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom 

postanowili być wierni. Pamiętamy, jak doniosłą rolę 

odegrał w tamtych trudnych czasach Kościół jako obroń-

ca praw sumienia - i to nie tylko ludzi wierzących! (…)  

Jan Paweł II, 22 maja 1995 rok, Skoczów  
 

MATERIAŁY FORMACYJNE 
 

 Informujemy, że w biurze DIAK można odbierać za-

mówione materiały formacyjne na 2021 rok Zgroma-

dzeni na świętej wieczerzy. Akcja Katolicka szkołą wia-

ry, świętości i apostolstwa.  

GODZINY PRACY BIURA  
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
 

  NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK  
 

 

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań    

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605   
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