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▀ KOMUNIKATY 

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

SIERPIEŃ: To mało mierzyć czas pieniądzem. Darowany 

czas trzeba mierzyć miłością. Darowany przez Boga czas 

trzeba zamieniać na miłość. Jeżeli Bóg przymnaża nam lat 

życia, to znaczy, że zaprasza nas do mnożenia czynów 

miłości. 
    

LITURGICZNE WSPOMNIENIE  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO  

SOBOTA, 7 SIERPNIA  

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Akcji Kato-

lickiej do udziału w uroczystościach odpustowych  

w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu  

w sobotę, 7 sierpnia br. W uroczystości można uczestni-

czyć przed południem o godz. 11:00 lub po południu od 

godz. 17:00.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za wsta-

wiennictwem naszego Patrona w 150.rocznicę Jego śmier-

ci.  

OGÓLNOPOLSKIE FORUM 

DUSZPASTERSKIE – 11 WRZEŚNIA 
 

W sobotę, 11 września br. o godz. 9:30 Mszą św. koncele-

browaną w kościele pod wezwaniem św. Rocha w Pozna-

niu rozpoczniemy XIII Ogólnopolskie Forum Duszpaster-

skie. Obrady odbywać się będą w Auli Centrum Konfe-

rencyjnego Politechniki Poznańskiej:   

Godz. 11:10 – Otwarcie Sesji  

Słowo wprowadzające – abp Stanisław Gądecki metropo-

lita poznański, przewodniczący KEP  

Eucharystia jako świadectwo wiary wobec współcze-

snego społeczeństwa – kard. Willem Jacobus Eijk, Utrecht 

Posłani w pokoju Chrystusa. Założenia Programu Dusz-

pasterskiego Kościoła w Polsce na 2021-2022 –  

abp Wiktor Skworc metropolita katowicki  

Kierunki zmian świętowania niedzieli w Polsce –  

ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, ISKK Warszawa 
 

Godz. 13:00 – przerwa na kawę  
 

Godz. 14:00 – Posłani do świata w codzienności  

Ewangelizacja życia społeczno-politycznego i gospo-

darczego – ks. dr hab. prof. UŚ Arkadiusz Wuwer, UŚ 

Katowice   

Ewangelizacja poprzez kulturę i media – 

ks. prof. Witold Kawecki, UKSW Warszawa    
Ewangelizacja w nauce – czy to możliwe? – prof. dr hab. 

inż. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska  

Pytania do prelegentów        

Godz. 16:00 – zamknięcie Sesji 
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*********************************************** 
(…) w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi,  

w Ewangelii Święta Dziewica modli się słowami: «Wielbi 

dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim 

Zbawcy» (Łk 1, 46-47). Przyjrzyjmy się czasownikom  

z tej modlitwy: wielbi i raduje się. Dwa czasowniki: 

«wielbi» i «raduje się». Radujemy się, kiedy wydarza się 

coś tak wspaniałego, że nie wystarcza cieszyć się we-

wnętrznie, w duchu, lecz pragnie się wyrażać radość ca-

łym ciałem – wtedy człowiek się raduje. Maryja raduje się 

z powodu Boga. Kto wie, czy i nam zdarzyło się radować 

z powodu Pana; cieszymy się z jakiegoś uzyskanego re-

zultatu, z dobrej wiadomości, a dzisiaj Maryja uczy nas 

radować się w Bogu. Dlaczego? Bo On – Bóg – czyni 

«wielkie rzeczy» (w. 49).  

Do wielkich rzeczy nawiązuje inny czasownik: wielbić. 

«Wielbi dusza moja». Wielbić. W rzeczywistości wielbie-

nie oznacza wychwalanie jakiejś rzeczywistości za jej 

wielkość, za jej piękno... Maryja wychwala wielkość Pa-

na, wysławia Go, mówiąc, że On jest naprawdę wielki.  

W życiu ważne jest, by dążyć do rzeczy wielkich, w prze-

ciwnym razie gubimy się w pogoni za licznymi błahost-

kami. Maryja pokazuje nam, że jeśli chcemy, aby nasze 

życie było szczęśliwe, na pierwszym miejscu trzeba po-

stawić Boga, bowiem tylko On jest wielki. Jakże często 

natomiast w życiu zajmujemy się rzeczami, które mają 

niewielkie znaczenie – uprzedzeniami, urazami, rywaliza-

cjami, zawiściami, iluzjami, zbytecznymi dobrami mate-

rialnymi... Ileż jest małostkowości w życiu! Wiemy o tym. 

Maryja dzisiaj zachęca, abyśmy podnieśli spojrzenie ku 

«rzeczom wielkim», które Pan uczynił w Niej. Również  

w nas, w każdym z nas Pan dokonuje tylu wielkich rzeczy. 

Trzeba je rozpoznać i się radować, wielbić Boga za te 

wielkie rzeczy.  
  Papież Franciszek Rozważanie przed modlitwą  

„Anioł Pański" 15 sierpnia 2019  

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 

AKCJI KATOLICKIEJ  

DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA  

W KALISZU 
 

W sobotę, 28 sierpnia br. w Roku Świętego Józefa człon-

kowie Akcji Katolickiej w Polsce pielgrzymować będą do 

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Serdecznie zaprasza-

my do wspólnej modlitwy szczególnie tych, którzy jeszcze 

nie pielgrzymowali do Sanktuarium w Kaliszu. Zachęca-

my POAK-i do zorganizowania wyjazdu autokarem lub 

pociągiem Szczegóły dotyczące programu zostaną podane 

na stronie www.ak.org.pl oraz na stronie 

www.poznan.ak.org.pl a także przesłane mailem po 15 

sierpnia br.    

GODZINY PRACY BIURA  
 

Do 18 sierpnia br. biuro DIAK NIECZYNNE. 
 

Zgłoszenia na Forum – podobnie jak w roku ubiegłym – 

będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej. 

Wpisowe 20 zł.  
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