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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

CZERWIEC: Ostatnią nadzieją ludzkości – otwarte 

serce! Wzór dwojga serc: Najświętszego – Pana Jezusa 

i Najczystszego – Maryi. Wzór do kształtowania ładu 

serc ludzkich. Otwarte Serce Boga człowieka wobec 

oporu współczesnego świata stawianego Bogu. Jedyny 

ratunek w Sercu Miłującego Boga. 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  

19 czerwca 2021  

W sobotę, 19 czerwca br. odbędzie się Ogólnopolska 

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Gorę. W tym 

roku nie będzie tradycyjnego przemarszu. Spotkanie 

odbywać się będzie przed szczytem jasnogórskim.  

O godz. 10:00 rozpocznie się modlitwa przebłagalna,  

następnie o godz. 12:00 Msza św.    

W bieżącym roku Zarząd DIAK nie organizuje autoka-

rowego wyjazdu do Częstochowy.  Zachęcamy POAK-i 

do organizowania wyjazdu we współpracy z parafiami 

lub sąsiednimi Oddziałami. Mamy nadzieję, że człon-

kowie AKAP dołączą do wspólnej modlitwy.  

JUBILEUSZ AKCJI KATOLICKIEJ  

ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 

W czwartek, 24 czerwca br. w uroczystość św. Jana 

Chrzciciela przypada 25 rocznica reaktywowania Akcji 

Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej.  

Z tej okazji pragniemy wyrazić wdzięczność Bogu  

oraz ludziom, którym – po długiej przerwie – zawdzię-

czamy odrodzenie naszego Stowarzyszenia i jego dzia-

łanie. Z uwagi na utrzymującą się pandemię koronawi-

rusa i wynikające stąd obostrzenia musimy dostosować 

nasze świętowanie do obowiązujących wytycznych.  

Zgodnie z ostatnimi wskazaniami w katedrze poznań-

skiej może przebywać łącznie z osobami duchownymi 

120 osób.  Dlatego na Mszę św. dziękczynną w sobotę 

26 czerwca br. o godz. 10:00 zapraszamy członków 

Rady DIAK, Asystentów POAK oraz gości m.in. do-

tychczasowych Asystentów Diecezjalnych  i przedsta-

wicieli instytucji, z którymi na różnym etapie i w róż-

nej formie współpracowały kolejne Zarządy DIAK. 

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do du-

chowej łączności za pośrednictwem transmisji interne-

towej.  

transmisja z Katedry: https://www.youtube.com/watch 

ZEBRANIE RADY ONLINE 
 

W poniedziałek, 24 maja o godz. 18:00 odbędzie się 

zebranie Rady DIAK online. Program zebrania  

w załączeniu.  
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czerwiec 2021 

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

(…) Kościół nieustannie kontempluje miłość Bożą, ob-

jawioną we wzniosły i jedyny w swoim rodzaju sposób 

na Kalwarii, podczas męki Chrystusa – Ofiary, która zo-

staje sakramentalnie uobecniona w każdej Eucharystii. 

«Z przepełnionego miłością Serca Jezusa wypływają 

wszystkie sakramenty, przede wszystkim jednak ten naj-

większy ze wszystkich, sakrament miłości, poprzez który 

Jezus pragnął stać się uczestnikiem naszego życia, po-

karmem naszych dusz, ofiarą nieskończonej wartości» 

(św. Alfons Liguori, Medytacja II o miłującym Sercu Je-

zusa z okazji nowenny przed uroczystością Najświętszego 

Serca Pana Jezusa). Chrystus jest ogniem płonącym mi-

łością, która wzywa i zaspokaja: «Przyjdźcie do Mnie, 

(...) bo jestem cichy i pokorny sercem» (Mt 11, 28-29).  

Serce Wcielonego Słowa jest najdoskonalszym zna-

kiem miłości; dlatego pragnąłem osobiście podkreślić, 

jak wielkie znaczenie ma dla wiernych zgłębianie tajem-

nicy tego Serca przepełnionego miłością do ludzi i gło-

szącego niezwykle aktualne orędzie (por. encyklika Re-

demptor hominis, 8). Jak napisał św. Klaudiusz La Co-

lombičre: «Oto Serce, które tak umiłowało ludzi, że ni-

czego nie oszczędziło, ale samo wyczerpało się i spaliło 

do końca, aby dać świadectwo swej miłości» (Pisma du-

chowe). (…) 

(…) Wzywam zatem wszystkich wiernych, aby nadal 

gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Je-

zusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki 

temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych 

bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując 

Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę pojed-

nania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będą żyć peł-

nią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi (por. 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa). Również 

następnym pokoleniom należy zaszczepić pragnienie spo-

tkania Pana, wpatrywania się w Niego, aby potrafiły od-

powiedzieć na wezwanie do świętości i mogły odkryć 

swoją szczególną misję w Kościele i w świecie, realizu-

jąc w ten sposób swe powołanie chrzcielne (por. Lumen 

gentium, 10). Istotnie bowiem, «miłość Boża, bezcenny 

dar Serca Chrystusa i Jego Ducha» zostaje udzielona lu-

dziom, aby i oni z kolei stawali się świadkami miłości 

Boga (Pius XII, encyklika Haurietis aquas, III). 

Św. Jan Paweł II, Watykan 4 czerwca 1999 r.   
 

GODZINY PRACY BIURA  
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00   
*************************************************** 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

śp. prof. Krzysztofa Kozłowskiego, prezesa POAK 

przy parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Za śp. Prezesa 

K. Kozłowskiego modlić się będziemy 4 lipca br. o 

godz. 19:00 w katedrze poznańskiej. Jest to Msza św. 

od członków Akcji Katolickiej AP.  

mailto:diak@poznan.ak.org.pl
http://www.poznan.ak.org.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCM9AwjxqPIhg2IYfubH2IsA

