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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
LISTOPAD: Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za 

Ojczyznę. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla Oj-

czyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje 

życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym nie-

kiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe 

lata. 

PRZYGOTOWANIE DO   

ŚWIĘTA PATRONALNEGO 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach for-

macyjnych przed uroczystością Chrystusa Króla 

Wszechświata. Odbędą się w pięciu miejscach. Podczas 

wspólnej modlitwy pragniemy Bogu polecać wszystkie 

sprawy Akcji Katolickiej, naszych rodzin oraz naszej 

ojczyzny. Spotkania odbywać się będą w łączności ze 

wspólnotą parafialną. W programie: Różaniec, Msza 

św. i konferencja.  

Miejsca spotkań: 

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.  

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

i higieny związanych z pandemią koronawirusa.    

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA  

NIEDZIELA 22 LISTOPADA  
 

Serdecznie zapraszamy w niedzielę, 22 listopada br.  

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

której przewodniczył będzie ks. abp Stanisław Gądecki 

metropolita poznański. Bezpośrednio po Eucharystii  

z okazji 90 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w 

Polsce i w Archidiecezji Poznańskiej zaplanowany jest 

wykład okolicznościowy.  

Przed Mszą św. delegacja Akcji Katolickiej złoży kwia-

ty pod tablicą upamiętniającą siedzibę pierwszych 

władz krajowych w Poznaniu przy ul. Marcinkowskie-

go 22. Na zakończenie uroczystości kwiaty zostaną 

złożone przy pomniku kard. A. Hlonda w katedrze.  

CURRENDA nr 11/223 
listopad 2020 

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

1. (…) uroczystość Wszystkich Świętych pobudza nas, 

byśmy ogarnęli spojrzeniem ogromną rzeszę tych, któ-

rzy już są w błogosławionej Ojczyźnie, i zarazem 

wskazuje prowadzącą do niej drogę.  

Nam, ziemskim pielgrzymom, święci i błogosławie-

ni w raju przypominają, że tym, co na co dzień nas 

umacnia, byśmy nigdy nie stracili z oczu tego naszego 

wiecznego przeznaczenia, jest przede wszystkim mo-

dlitwa. Dla wielu z nich szczególnie ważną pomocą  

w codziennym dialogu z Panem był różaniec – modli-

twa, której był poświęcony cały, zakończony wczoraj, 

rok. Różaniec prowadził ich do coraz bliższej zażyłości 

z Chrystusem i Najświętszą Dziewicą.  

2. Różaniec rzeczywiście może być prostą i dostęp-

ną dla wszystkich drogą do świętości, która jest powo-

łaniem każdego ochrzczonego, jak dobrze uwydatnia 

to dzisiejsza uroczystość.  

W Liście apostolskim Novo millennio ineunte przy-

pomniałem wszystkim wiernym, że świętość jest prio-

rytetowym wymogiem życia chrześcijańskiego (por. 

nn. 30-31).   

Niech Maryja, Królowa Wszystkich Świętych, już w 

pełni żyjąca w Bożej chwale, pomaga nam postępować 

z zapałem trudną drogą chrześcijańskiej doskonałości. 

Niech nam pozwoli zrozumieć i coraz bardziej cenić 

modlitwę różańcową jako ewangeliczną drogę kon-

templacji tajemnicy Chrystusa i wiernego pełnienia 

Jego woli.  

Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański".  

1 listopada 2003 r. 

NOWENNA MIESIĘCY  
 

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji Akcji Katolic-

kiej, szczególnie w intencji nowych powołań do nasze-

go stowarzyszenia. W listopadzie prosimy o szczególne 

wstawiennictwo św. Wojciecha, natomiast w grudniu 

naszym orędownikiem będzie bł. Edmund Bojanowski. 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy i refleksji. Tekst 

nowenny dołączony jest z wyprzedzeniem miesięcznym 

do currendy.  

MATERIAŁY FORMACYJNE 
 

 Prosimy o odebranie zamówionych materiałów forma-

cyjnych na 2021 rok Zgromadzeni na świętej wieczerzy. 

Akcja Katolicka szkołą wiary, 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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