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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

MAJ: Potrzeba naszemu Narodowi, aby rozkochał się w 

ideale Maryi! Nie wystarczy patrzeć w Jej czyste Obli-

cze, choćby zranione, ale trzeba w Jej oczach wyczytać 

wszystko, co potrzebne jest dla odnowy życia narodo-

wego. 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA  

PATRONA AKCJI KATOLICKIEJ  

W piątek, 23 kwietnia br. przypada uroczystość św. 

Wojciecha, głównego patrona Polski a także patrona 

Akcji Katolickiej. (…) „U progu trzeciego tysiącle-

cia świadectwo św. Wojciecha jest wciąż obecne w 

Kościele i wciąż wydaje owoce. Winniśmy jego 

dzieło ewangelizacji podjąć z nową mocą. Tym, któ-

rzy zapomnieli o Chrystusie i Jego nauce, pomóżmy 

odkryć Go na nowo. Stanie się tak wtedy, kiedy za-

stępy wiernych świadków Ewangelii znów zaczną 

przemierzać nasz kontynent; gdy dzieła architektury, 

literatury i sztuki będą w sposób porywający dla 

współczesnego człowieka ukazywać Tego, który jest 

«wczoraj, dziś, ten sam na wieki»; gdy w sprawo-

wanej przez Kościół liturgii ujrzą piękno oddawania 

Bogu chwały; gdy dostrzegą w naszym życiu świa-

dectwo chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia i świę-

tości. (por. Jan Paweł II, Gniezno 3 czerwca 1997 r.)”.  

Za wstawiennictwem św. Wojciecha módlmy się za 

naszą Ojczyznę i całą Akcję Katolicką.   
 

NOWENNA MIESIĘCY 
 

Od września trwamy na modlitwie w intencji Akcji 

Katolickiej. Za wstawiennictwem naszych świętych 

patronów i orędowników polecaliśmy Bogu wszyst-

kich członków i asystentów naszego stowarzyszenia.  

Nowennę Miesięcy kończymy w maju, w miesiącu 

szczególnie poświęconym Maryi, Matce Naszego 

Pana. Jej wstawiennictwu zawierzamy wszystkie 

sprawy naszego Stowarzyszenia.  

Bardzo prosimy członków, którzy z różnych powo-

dów nie mogli systematycznie włączyć się w modli-

twę Nowenny Miesięcy, aby uczynili to przed 24 

czerwca br. w ciągu dowolnych dziewięciu kolejnych 

dni. Teksty Nowenny Miesięcy były przesyłane z wy-

przedzeniem miesięcznym wraz z currendą. Dostępne 

są też w biurze Akcji Katolickiej w Poznaniu. Zainte-

resowanym możemy je ponownie przesłać mailem. 
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(…) Maryja jest nie tylko Matką – bliską, dyskretną i wy-

rozumiałą, lecz także najlepszą Nauczycielką, która uczy, 

jak dojść do poznania prawdy przez kontemplację. Dra-

matem współczesnej kultury jest brak życia duchowego, 

zanik kontemplacji. Bez duchowości kultura pozbawiona 

jest treści, niczym ciało, które jeszcze nie odnalazło swej 

duszy. Do czego zdolna jest ludzkość, która nie ma życia 

wewnętrznego? Niestety, odpowiedź znamy bardzo do-

brze. Kiedy brak ducha kontemplacyjnego, nie broni się 

życia i wszystko, co ludzkie, ulega zniekształceniu. Brak 

wewnętrznej głębi współczesnego człowieka zagraża je-

go integralności. (…) zachęcam was, abyście wstąpili do 

«szkoły Dziewicy Maryi». Jest Ona niedoścignionym 

wzorem kontemplacji i wspaniałym przykładem twórcze-

go, radosnego i ubogacającego życia wewnętrznego. Na-

uczy was Ona, że nie można nigdy oddzielać działania od 

kontemplacji, dzięki czemu lepiej przyczynicie się do 

realizacji wielkiego marzenia: narodzin nowej Europy 

ducha. Europy wiernej swym chrześcijańskim korzeniom, 

nie zamykającej się w sobie, lecz otwartej na dialog  

i współpracę z innymi narodami świata; Europy świado-

mej swego powołania do tego, by być dla świata świa-

tłem cywilizacji i impulsem do rozwoju, zdecydowanej 

łączyć swoje wysiłki i swoje zdolności twórcze ze służbą 

pokojowi i solidarności między narodami. (…) 
 

Św. Jan Paweł II do młodzieży, Hiszpania 3 maja 2003 r.   
 

25-LECIE REAKTYWOWANIA  

AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE  
  
2 maja 1996 roku przypada 25.rocznica odrodzenia 

Akcji Katolickiej w Polsce. Z uwagi na utrzymującą się 

pandemię nie odbędzie się zapowiadany kongres  

w Warszawie. Msza św. jubileuszowa zostanie odpra-

wiona 2 maja 2021 roku o godz. 11:00 w Archikatedrze 

Warszawskiej. Zachęcamy do duchowej łączności za 

pośrednictwem transmisji internetowej.  
 

GODZINY PRACY BIURA  
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00   
 

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

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.  

dr Jerzego Radojewskiego, pierwszego prezesa 

POAK przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Pozna-

niu i sekretarza Zarządu DIAK w latach 1999-2001.  

O radość życia wiecznego dla śp. Jurka modlić się 

będziemy w czwartek, 20 maja 2021 r. o godz. 18:00 

w kościele pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Poznaniu 

na Os. Orła Białego ½. Jest to msza św.  od członków 

Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.  
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