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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

 

LIPIEC: Apostolstwo świeckich nie jest tylko bierną 

obecnością wśród otoczenia, jest ono otwartym wyzna-

waniem Chrystusa przed ludźmi. W wyznawaniu tym 

zachowajcie zawsze pełny szacunek zarówno dla tych, 

którzy są poza wspólnotą Kościoła, a wiążą się z Chry-

stusem przez Chrzest św. i Słowo Ewangelii, jak i do 

tych, którzy szukają Boga w wielkiej męce, lub Go do-

tąd nie widzą i nie czują przy sobie.  
 

LITURGICZNE WSPOMNIENIE  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO  
 

W sobotę, 7 sierpnia br. przypada liturgiczne wspo-

mnienie bł. Edmunda Bojanowskiego, naszego Patro-

na. 150 lat temu, 7 sierpnia 1871 roku Edmund Boja-

nowski zakończył swoje doczesne życie na plebanii  

w Górce Duchownej. Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich Członków Akcji Katolickiej do udziału w uroczy-

stościach odpustowych w Sanktuarium bł. Edmunda  

w Luboniu.  

17.30 – „Płomień miłości” – Opowieść o bł. E. Boja-

nowskim (przedstawienie) 

19.00 – Uroczysta Msza św. odpustowa  

po niej poczęstunek dla wszystkich 

21.00 – Apel, Nabożeństwo pierwszo-sobotnie, cało-

nocna adoracja Najświętszego Sakramentu 

Można też uczestniczyć w uroczystościach przed połu-

dniem o godz. 11:00 Msza św. Po Eucharystii relacja 

M. Elżbiety Szkudłapskiej z ostatnich dni życia bł. Ed-

munda oraz modlitwa osobista w Sanktuarium.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i dzięk-

czynienia.  

OGÓLNOPOLSKIE FORUM 

DUSZPASTERSKIE  
 

Informujemy, że tegoroczne Forum Duszpasterskie 

odbędzie się w sobotę, 11 września br.  

Podobnie, jak w latach ubiegłych rozpocznie się 

Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył bę-

dzie kard. Willem Jacobus Eijk w kościele św. Rocha 

w Poznaniu o godz. 9:30.  

Od godz. 11:10 rozpoczną się obrady, podczas któ-

rych słowo wprowadzające wygłosi ks. abp Stanisław 

Gądecki metropolita poznański, przewodniczący 

KEP. Gościć będziemy m. in. ks. prof. Witolda Ka-

weckiego, ks. prof. Arkadiusza Wuwera oraz prof. 

Jana Węglarza. Szczegółowy program w następnej 

currendzie.  
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(…) Kościół głosi, że Słowo „stało się ciałem 

i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). To Słowo Boże, 

które ma upodobanie mieszkać pomiędzy ludźmi, 

w swoim niewyczerpanym bogactwie zostało przyjęte 

na całym świecie przez różne ludy, wzbudzając najszla-

chetniejsze aspiracje, w tym pragnienie Boga, godność 

życia każdego człowieka, równość ludzi i szacunek dla 

odmienności w jednej rodzinie ludzkiej, dialog jako 

narzędzie uczestnictwa, tęsknotę za pokojem, gościn-

ność jako wyraz braterstwa i solidarności, odpowie-

dzialną ochronę stworzenia.                                         

Jest zatem nie do pomyślenia, aby taka nowość, której 

rozprzestrzenianie się aż po krańce świata jest wciąż 

niedokończone, osłabła lub, co gorsza, zaniknęła. Aby 

Słowo Boże mogło być dalej głoszone, wspólnoty 

chrześcijańskie muszą dokonać decydującego wyboru 

misyjnego „zdolnego przemienić wszystko, aby zwy-

czaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury 

kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla 

ewangelizowania współczesnego świata, niż do zacho-

wania stanu rzeczy” (…). 

(…) Dla promowania fundamentalnej roli misyjnej 

wspólnoty chrześcijańskiej w świecie, ważne jest prze-

myślenie nie tylko nowego doświadczenia parafii, ale 

także posługi i misji kapłanów, którzy wraz z wiernymi 

świeckimi mają za zadanie być „solą i światłem świata” 

(por. Mt 5, 13-14), „lampą na świeczniku” (por. Mk 4, 

21), ukazującą oblicze wspólnoty ewangelizacyjnej, 

zdolnej do odpowiedniego odczytania znaków czasu 

i skłaniającej do dawania spójnego świadectwa życia 

ewangelicznego.  

                              Por. Instrukcja Nawrócenie duszpasterskie 

wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła 

CZAS WAKCJI  

Św. Jan Paweł II mówił, że wypoczynek oznacza odejście 

od zajęć powszednich, oderwanie się od zwyczajnych tru-

dów dnia, tygodnia i roku. (…) Chodzi o to, ażeby wypo-

czynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pust-

ką. (…) Chodzi o to, aby był wypełniony spotkaniem (…)  

z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Życząc Wszystkim 

dobrego wypoczynku zachęcam do lektury Adhortacji 

apostolskiej papieża Franciszka EVANGELII GAUDIUM 

O głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie.  

GODZINY PRACY BIURA  
 

        Od 23 lipca do 18 sierpnia biuro nieczynne 
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