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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

GRUDZIEŃ: Nie wystarczy radować się silną wiarą, 

trzeba zabiegać o rozumną wiarę. Nie dam sobie za-

siać wątpliwości – to wiele. Umiem się obronić prze-

ciwko pokusie – to bardzo wiele. Umiem innych po-

uczyć o wierze – to doskonała miara, do której nas 

prowadzi Duch Święty na modlitwie. 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POAK ZA 2020 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy o przygoto-

wanie sprawozdania z działalności POAK za 2020 r. W 

załączeniu wzór. Sprawozdanie należy przesłać do 15 

grudnia br. mailem lub pocztą na adres biura.   

Mimo ograniczeń, z którymi borykamy się od dłuższe-

go czasu, prosimy o sporządzenie sprawozdania i prze-

słanie do biura w wyznaczonym terminie.  

 

MATERIAŁY FORMACYJNE 
 

 Informujemy, że do odebrania pozostało jeszcze ok. 90 

szt.  zamówionych na 2021 rok materiałów formacyj-

nych Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Akcja Katolic-

ka szkołą wiary, świętości i apostolstw.  Jeśli ktoś z 

Państwa nie może odebrać materiałów osobiście (lub za 

pośrednictwem innej osoby w godzinach urzędowania 

biura) prosimy o kontakt z biurem DIAK tel. 

668 385 356 w sprawie ustalenia innej możliwości 

przekazania materiałów.  
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2020 

14-16 GRUDNIA 2020 

  

W dniach 14-16 grudnia br. planujemy zorganizować 

Rekolekcje adwentowe w Sanktuarium Najświętszej 

Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. Z uwagi na utrzymującą 

się pandemię będziemy w nich uczestniczyć za pośred-

nictwem transmisji korzystając ze strony Sanktuarium: 

https://trzyhostie.pl/multimedia/transmisje-on-line/  
 

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Rafał Rybacki, rektor 

sanktuarium. Każdego dnia spotykać się będziemy o 

godz. 18:00 na Mszy św. i konferencji. Przygotujmy  

się do udziału w tych rekolekcjach.  

 

 

CURRENDA nr 12/224 
grudzień 2020 

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

„Adwent jest synonimem nadziei: nie daremnym oczeki-

waniem na jakiegoś bezosobowego boga, lecz konkretną  

i niezawodną ufnością w powrót Tego, który już raz do 

nas przyszedł, «Oblubieńca», który swoją krwią przypie-

czętował zawarte z ludzkością wieczne przymierze. Jest 

to nadzieja, która pobudza do czujności, cnoty wyróżnia-

jącej ten szczególny okres liturgiczny. Do czujności w 

modlitwie, ożywianej pełnym miłości oczekiwaniem; 

czujności wyrażającej się w dynamice konkretnej miło-

ści, której towarzyszy. Z takimi uczuciami wspólnota 

chrześcijańska wchodzi w czas Adwentu, zachowując 

duchową czujność, aby lepiej przyswoić sobie przesłanie 

słowa Bożego”. (Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą 

«Anioł Pański», 2.12.2001 r.) 

„Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który 

przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe 

królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspomi-

nanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach 

wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym 

obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem 

nadziei, która przenika nasze najgłębsze doświadczenia 

osobiste i wspólnotowe. Każdy człowiek marzy o świecie 

bardziej sprawiedliwym i solidarnym, w którym godne 

warunki życia i pokojowe współistnienie przyczyniałyby 

się do kształtowania harmonijnych relacji pomiędzy 

ludźmi i narodami. Często bywa jednak inaczej. Prze-

szkody, konflikty i trudności różnej natury często poja-

wiają się w naszym życiu, a niekiedy niemal je wypełnia-

ją. Siła i odwaga potrzebne do zaangażowania się w to, 

co dobre, mogą ustąpić złu, niekiedy bowiem zdaje się, 

że zdobywa ono przewagę. W takich właśnie chwilach 

przychodzi nam z pomocą nadzieja. Tajemnica Bożego 

Narodzenia (…) daje nam pewność, że Bóg jest Emma-

nuelem – Bogiem z nami. Dlatego nigdy nie powinniśmy 

czuć się osamotnieni. On jest nam bliski, stał się jednym 

z nas, przyjmując ciało w dziewiczym łonie Maryi. Dzie-

ląc nasz pielgrzymi los na tej ziemi, sprawił, że możemy 

osiągnąć radość i pokój, których pragniemy w głębi na-

szego serca. Okres Adwentu przypomina inny jeszcze 

aspekt nadziei, który dotyczy sensu i wartości życia  

w sposób bardziej ogólny. Nierzadko stawiamy sobie dzi-

siaj pytania: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki sens 

ma to, co robimy na ziemi, co nas czeka po śmierci? 

Jan Paweł II, Audiencja generalna, grudzień 2003 r.   
 

NOWENNA MIESIĘCY  
 

W grudniu modlimy się za wstawiennictwem bł. Ed-

munda Bojanowskiego. Zachęcamy do wspólnej modli-

twy i refleksji. Tekst nowenny dołączony jest z wy-

przedzeniem miesięcznym do currendy.  

GODZINY PRACY BIURA  
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00   
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