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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

LUTY: Największą mądrością jest umieć jednoczyć, 

nie rozbijać. 
 

ZEBRANIE RADY DIAK 

Zgodnie z propozycją podaną w Kalendarium na 2021 

r. planujemy w marcu zorganizować sprawozdawcze 

zebranie Rady DIAK. Szczegółowe informacje doty-

czące programu, formy oraz miejsca podamy w następ-

nej currendzie.  
 

NOWENNA MIESIĘCY 

 Trwamy na wspólnej modlitwie w ramach Nowenny 

miesięcy. W lutym towarzyszyć nam będzie bł. Albert 

Marvelli – działacz Akcji Katolickiej, chrześcijański 

polityk. Tekst nowenny w załączeniu.  
 

ROK ŚW. JÓZEFA 
  
Ogłoszony przez ojca świętego Franciszka 8 grudnia 

br. „Rok Świętego Józefa” stwarza okazję do włącze-

nia się w inicjatywy duszpasterskie, które zapropo-

nowane zostaną w naszych wspólnotach parafialnych. 

Jako Akcja Katolicka planujemy Wielkopostny Dzień 

Skupienia w sposób szczególny przeżyć ze św. Józe-

fem. Każdego z członków naszego Stowarzyszenia 

zachęcamy do osobistego zawierzenia Opiekunowi 

Świętej Rodziny siebie, najbliższych oraz wykony-

wanej pracy.  
 

Modlitwa do św. Józefa  

Witaj, opiekunie Odkupiciela, 

i oblubieńcze Maryi Dziewicy. 

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 

Tobie zaufała Maryja; 

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 

i prowadź nas na drodze życia. 

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.  

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 

 

CURRENDA nr 2/226 
luty 2021 

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

Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, które odbędą 

się 11 lutego 2021 r., we wspomnienie Najświętszej Ma-

ryi Panny z Lourdes, to odpowiedni moment, by zwrócić 

szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi 

opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich 

pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze 

myśli kierujemy w szczególności do tych, którzy na ca-

łym świecie cierpią z powodu skutków pandemii koro-

nawirusa. (…)  Temat tego dnia czerpie inspirację z 

fragmentu Ewangelii, w którym Jezus krytykuje obłudę 

tych, którzy mówią, ale nie czynią (por. Mt 23, 1-12). 

Kiedy wiara sprowadza się do pustej retoryki, nie anga-

żując się w historię i potrzeby drugiego, wówczas brakuje 

spójności między wyznawaną wiarą a prawdziwym ży-

ciem. Jest to poważne zagrożenie. Dlatego Jezus używa 

mocnych wyrażeń, aby ostrzec przed niebezpieczeń-

stwem popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie  

i stwierdza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 

braćmi jesteście” (w. 8).  

(…) Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy na-

szą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę dru-

giego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż 

jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy 

naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepew-

ność, strach a niekiedy przerażenie przenikają bowiem 

nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsil-

ności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych 

zdolności ani od naszego „zatroskania” (por. Mt 6, 27). 

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2021 r.  
 

100.ROCZNICA POŚWIĘCENIA 

POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 

PANA JEZUSA 

 3 czerwca 1921 roku pasterze Kościoła katolickiego w 

 Polsce, przy udziale licznych wiernych ze wszystkich  

 stron naszej ojczyzny, dokonali w Krakowie poświęce- 

 nia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezu- 

 sa. W 100. rocznicę tego wydarzenia, w uroczystość 

 Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca 2021 r. 

 podczas Mszy św. o 18.00 w bazylice NSPJ w Krako- 

 wie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP,  

 wraz z całym episkopatem dokona aktu poświęcenia  

 narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.  

 W łączności z tym wydarzeniem tego samego dnia  

 poświęcenie to zostanie również dokonane w każdej  

 polskiej parafii. Włączając się w przygotowanie do  

 tego wydarzenia proponujemy, by w każdy piątek od-  

 mówić „Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa” 

 oraz „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa” (Modlitwa papieża Leona XIII) 
 

 O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wej- 

 rzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją  

 jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. (…) 
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