
   

          Akcja Katolicka 
Archidiecezji Poznańskiej 

61-109 Poznań, Ostrów Tumski 4, tel. 61 851 28 69 

 diak@poznan.ak.org.pl              www.poznan.ak.org.pl 
 

▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

KWIECIEŃ: Niech znamieniem naszego obcowania 

będzie radość Boża! Niech dom każdego z nas będzie 

domem radości Bożej, domem przyjaźni, życzliwo-

ści, dobroci i swojskości, gdzie nie pamięta się uraz   

i nie mówi się o doznanych krzywdach, bo panuje 

miłość, która wszystko zwycięża, zapomina i przeba-

cza. 

KONKURSY  

IX ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD 

POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
 

Kontynuując organizację Archidiecezjalnego Przeglądu 

Poezji i Pieśni Patriotycznej serdecznie zapraszamy 

dzieci i młodzież do udziału w IX edycji wydarzenia.  

Na zgłoszenia oczekujemy do końca kwietnia br. Do 

Przeglądu w kategorii pieśń mogą przystąpić soliści, 

zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne maksy-

malnie 12 osobowe. Natomiast w kategorii poezja wy-

konawcy indywidualni. Tegoroczny Przegląd przepro-

wadzony będzie w formie online. Zadaniem uczestni-

ków Przeglądu jest nagranie prezentowanych utworów. 

Szczegóły związane z przygotowaniem nagrania zostały 

podane w Regulaminie.  

Mamy nadzieję, że mimo panującej pandemii zachęci-

cie Państwo uczniów do wzięcia udziału w tym nieco-

dziennym występie.   

*** 
 

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie prac na 

konkurs plastyczno-fotograficzny ŚW. JÓZEF OPIE- 

KUN I PATRON. Na konkurs wpłynęły 474 prace. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przekazaniu in-

formacji o konkursie, a nauczycielom i opiekunom tak-

że za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu     

i przesłanie prac. Szczególne podziękowanie kierujemy 

do Autorów prac. Wyniki konkursu podane zostaną na   

stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji 

Poznańskiej.  
 

NOWENNA MIESIĘCY 

 Przed nami ósmy miesiąc naszej nowenny. W kwietniu 

o wstawiennictwo prosimy bł. Piotra Jerzego Frassa-

tiego, dla którego Akcja Katolicka była prawdziwą 

szkołą formacji chrześcijańskiej i polem dla apostola-

tu. Nowennę Miesięcy zakończymy w maju. Towa-

rzyszyć nam będzie Maryja, Królowa Apostołów. 

Tekst w załączeniu.  

CURRENDA nr 4/228 
kwiecień 2021 

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

(…) Grób jest miejscem, skąd ci, którzy tam wchodzą już 

nie wychodzą. Ale Jezus wyszedł dla nas, dla nas zmar-

twychwstał, aby wnieść życie tam, gdzie była śmierć, aby 

rozpocząć nową historię tam, gdzie na górze położono 

kamień. On, który odsunął kamień leżący u wejścia do 

grobu, może usunąć głazy, które zamykają serce. Nie 

poddawajmy się zatem rezygnacji, nie kładźmy kamienia 

na nadziei. Możemy i musimy żywić nadzieję, bo Bóg 

jest wierny. Nie zostawił nas samych, nawiedził nas: 

wszedł we wszystkie nasze sytuacje, w cierpienie, w 

udrękę, w śmierć. Jego światło oświetliło ciemności gro-

bu: dziś chce dotrzeć do najmroczniejszych zakątków 

życia. Siostro, bracie, nawet jeśli pogrzebałeś nadzieję w 

swoim sercu, nie poddawaj się: Bóg jest większy. Mrok i 

śmierć nie mają ostatniego słowa. Odwagi, z Bogiem nic 

nie jest stracone!  

Odwaga: to słowo w Ewangelii zawsze wypływa z ust 

Jezusa. Tylko raz wymawiają je inni, mówiąc do kogoś 

potrzebującego: „Odwagi, wstań, [Jezus] woła cię!” (Mk 

10, 49). To On, Zmartwychwstały, podnosi nas potrzebu-

jących. Jeśli jesteś słaby i kruchy w drodze, jeśli upad-

niesz, nie lękaj się, Bóg wyciąga do ciebie rękę i mówi 

ci: „Odwagi!”  

Papież Franciszek, z homilii podczas Wigilii Paschalnej, 2020  

 
 

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI  

14 KWIETNIA  
  

W 2019 r. ustanowiono dzień 14 kwietnia świętem 

państwowym, Świętem Chrztu Polski. Na podstawie 

badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień 

narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez 

Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat 

w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację 

naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowo-

ści. Bardzo prosimy o rozpropagowanie Święta 

Chrztu Polski wśród członków POAK a także wśród 

rodzin, przyjaciół, znajomych, nauczycieli. Zamie-

śćmy informację o tym święcie w gablocie, wywie-

śmy w tym dniu flagę państwową.  
 

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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