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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

STYCZEŃ: Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się        

w wyniku wypełnienia woli Bożej, do której mamy 

pełne zaufanie. 
 

SPOTKANIA FORMACYJNO-KOLĘDOWE 

Zachęcamy do zorganizowania (w uzgodnieniu z Księ-

dzem Proboszczem) spotkania kolędowego POAK bez-

pośrednio przed lub po Mszy św. w kościele. Pamię-

tajmy o zachowaniu obowiązujących wytycznych 

sanitarnych.   
 

NOWENNA MIESIĘCY 

 Trwamy na wspólnej modlitwie w ramach Nowenny 

miesięcy. W styczniu wpatrujemy się w postać bł. Sta-

nisława Starowieyskiego, działacza Akcji Katolickiej. 

W lutym towarzyszyć nam będzie lekarka, członkini 

włoskiej Akcji Katolickiej św. Joanna Beretta Molla. 

Tekst nowenny w załączeniu.  
 

ROK ŚW. JÓZEFA 
  
8 grudnia papież Franciszek listem apostolskim „Patris 

corde” (Ojcowskim sercem) ogłosił rok 2021 Rokiem 

św. Józefa. „Po Maryi, Matce Bożej – czytamy         

w liście papieskim – żaden święty nie zajmuje w Ma-

gisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblu-

bieniec. (…) aby wyraźniej podkreślić jego centralną 

rolę w historii zbawienia: błogosławiony Pius IX 

ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego», czci-

godny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robot-

ników» a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawi-

ciela». Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej 

śmierci»” (…). 

Z Rokiem św. Józefa, który trwał będzie 12 miesięcy, 

związany jest dar specjalnych Odpustów. Dar Odpu-

stu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi wa-

runkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, 

komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach 

Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie 

upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wyda-

rzeniach związanych z Rokiem św. Józefa przy oka-

zjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apo-

stolską.  

Zachęcamy do zapoznania się z listem papieża Fran-

ciszka i wytycznymi Penitencjarii Apostolskiej.    

 

CURRENDA nr 1/225 
styczeń 2021 

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

Rok 2020 upłynął pod znakiem wielkiego kryzysu sani-

tarnego Covid-19, który stał się zjawiskiem wielopłasz-

czyznowym i globalnym, pogłębiając silnie ze sobą po-

wiązane kryzysy, takie jak kryzys klimatyczny, żywno-

ściowy, gospodarczy i migracyjny, oraz sprawiając 

ogromne cierpienia i trudności. Myślę przede wszystkim 

o tych, którzy stracili członka rodziny lub bliską osobę, 

ale także o tych, którzy znaleźli się bez pracy. Szczegól-

nie należy wspomnieć lekarzy, pielęgniarzy, farmaceu-

tów, naukowców, wolontariuszy, kapelanów oraz pra-

cowników szpitali i ośrodków zdrowia, którzy robili, co 

w ich mocy, i nadal to czynią z wielkim wysiłkiem i po-

święceniem, do tego stopnia, że niektórzy z nich zmarli, 

starając się być u boku chorych, ulżyć ich cierpieniu lub 

uratować im życie. Oddając cześć tym osobom, pona-

wiam apel do decydentów politycznych i sektora prywat-

nego o podjęcie odpowiednich środków w celu zapew-

nienia dostępu do szczepionek przeciw Covid-19 i pod-

stawowych technologii potrzebnych do pomocy chorym i 

tym wszystkim, którzy są najubożsi i najbardziej wrażli-

wi. 

Te i inne wydarzenia, które w minionym roku naznaczyły 

drogę ludzkości, uczą nas, jak ważna jest troska o siebie 

nawzajem i o stworzenie, aby budować społeczeństwo 

oparte na relacjach braterstwa. (…) 

(…) Każdy aspekt życia społecznego, politycznego i go-

spodarczego znajduje swoje wypełnienie, gdy służy do-

bru wspólnemu, to znaczy: gdy „suma warunków życia 

społeczeństwa pozwala bądź to grupom, bądź poszcze-

gólnym jego członkom, pełniej i szybciej osiągnąć ich 

własną doskonałość”. Dlatego nasze plany i wysiłki mu-

szą zawsze uwzględniać skutki dla całej rodziny ludzkiej, 

rozważając możliwe konsekwencje w chwili obecnej i dla 

przyszłych pokoleń. Pandemia Covid-19 pokazuje nam, 

jak bardzo jest to prawdziwe i aktualne. W jej obliczu 

„zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy w jednej 

łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie 

ważni i niezbędni, wszyscy wezwani by wiosłować ra-

zem”, bo „nikt nie ratuje się sam” i żadne odizolowane 

państwo narodowe nie może zapewnić swoim mieszkań-

com dobra wspólnego. 

Solidarność wyraża w konkretny sposób miłość drugiego 

człowieka, nie jako mgliste uczucie, ale jako „mocną i 

trwałą wolę angażowania się na rzecz dobra wspólnego, 

czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jeste-

śmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich” (…).  

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2021 r.  
 

GODZINY PRACY BIURA  
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00   

  NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK 
 

 

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań    
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