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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

MARZEC: W Wielkim Poście podejmuje Kościół cięż-

ką walkę o dusze ludzkie, o powrót łaski uświęcającej, 

o nowe życie z Bogiem. Kościół pragnie "wprowadzić 

nas do ziemi mlekiem i miodem opływającej" (Wj 

13,5), pragnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chry-

stus zmartwychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha 

prowadzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej 

niedoli, przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grze-

chu, przez żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, 

przez modlitwę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót. 

ZEBRANIE RADY DIAK 

Na podstawie zebranych informacji Zarząd podjął de-

cyzję o zorganizowaniu sprawozdawczego zebrania 

Rady w formie online we wtorek, 16 marca br.  

o godz. 18:00. Przed zebraniem, 9 marca o godz. 

19:00 przewidziana jest próba połączenia się z człon-

kami Rady. Szczegółowa informacja w załączeniu.  

Proponowany program zebrania: 

Powitanie i modlitwa 

Wybór prezydium zebrania 

Ocena rocznych sprawozdań: 

Zarządu DIAK 

Komisji Rewizyjnej 

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi 

DIAK  

Przyjęcie Planu pracy, Kalendarium oraz Planu finan-

sowego na 2021  

Przyjęcie Regulaminów obrad Rady oraz Regulaminu 

przyznawania odznaczeń  

Sprawy bieżące 

Zakończenie zebrania  
 

NOWENNA MIESIĘCY 

 Trwamy na wspólnej modlitwie w ramach Nowenny 

miesięcy. W marcu towarzyszyć nam będzie bł. Al-

bert Marvelli – działacz Akcji Katolickiej, chrześci-

jański polityk. W kwietniu o wstawiennictwo prosić 

będziemy bł. Piotra Jerzego Frassatiego, dla którego 

Akcja Katolicka była prawdziwą szkołą formacji 

chrześcijańskiej i polem dla apostolatu.  

 

GODZINY PRACY BIURA  
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00   
 

CURRENDA nr /227 
marzec 2021 

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

(…) Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Je-

zusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami  

i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrze-

czenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranione-

go człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem 

(modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, 

żywą nadzieję i czynną miłość. (…) 

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga  

w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania”  

z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej 

egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od 

przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od 

dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca 

dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszyst-

kiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, 

Zbawiciela. (…) 

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby uży-

wać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, 

które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, 

drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by 

dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, 

który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić 

na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powie-

dzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić 

przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 

224). (…)  

W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając  

o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie 

lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz  

z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by 

bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko. (…) 

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.  

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 

12 MARCA 2021 
  
Z uwagi na utrzymującą się pandemię serdecznie zapra-

szamy na zdalny Wielkopostny Dzień Skupienia w pią-

tek, 12 marca br. do Sanktuarium św. Józefa w Po-

znaniu, ul. Działowa 25. 

W programie msza św. o godz. 18:00, Droga krzyżowa 

oraz konferencja o św. Józefie. Sakrament pokuty        

w Sanktuarium w godz. od 09.00–12.00 oraz od godz. 

15.00–18.30  
Link do transmisji:  

 https://www.youtube.com/channel/UC-

MWHY9eWZgOpskX_L_liuw/live 

Zgodnie z wytycznymi w Sanktuarium może przeby-

wać 58 osób. Zapraszamy do udziału bezpośrednio      

w Sanktuarium lub za pośrednictwem Internetu.  
 

  NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK 
 

 

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań    

  10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 
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