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▀ KOMUNIKATY 

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

WRZESIEŃ: Lepiej i właściwiej jest cierpieć z gorli-

wości o sprawę Bożą, niż uzyskać pochwałę roztropno-

ści od nieprzyjaciół Boga i Kościoła. 
    

OGÓLNOPOLSKIE  

FORUM DUSZPASTERSKIE  

 11 WRZEŚNIA 2021  
 

Serdecznie zapraszamy Członków Akcji Katolickiej do 

udziału w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim, które 

odbędzie się w sobotę, 11 września br. Rozpocznie się o 

godz. 9:30 Mszą św. koncelebrowaną w kościele pod 

wezwaniem św. Rocha w Poznaniu. Obrady odbywać 

się będą w Auli Centrum Konferencyjnego Politechniki 

Poznańskiej. Szczegółowy program został podany  

w currendzie sierpniowej.  

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony 

forum2021.pl  oraz w biurze. Wpisowe w wysokości  

20 zł należy wpłacić na konto Akcji Katolickiej.  

Z uwagi na utrzymującą się pandemię liczba uczestni-

ków jest ograniczona. Wszystkich uczestników obo-

wiązują maseczki oraz utrzymywanie dystansu. Zgło-

szenia przyjmujemy do 4 września, decyduje kolejność 

zgłoszeń.  
 

BEATYFIKACJA SŁUG BOŻYCH  

STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO  

I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ 

12 WRZEŚNIA 2021  
 

Zgodnie z komunikatem Komitetu Organizacyjnego  

ds. beatyfikacji informujemy, że bezpośrednio w War-

szawie zarówno w Świątyni Opatrzności Bożej jak i na 

placu przed w beatyfikacji będą mogły uczestniczyć 

tylko osoby posiadające karty wstępu.  
 

Wszyscy zaproszeni są do duchowej łączności poprzez 

media transmitujące uroczystość. Transmisję przepro-

wadzi Telewizja Publiczna. Będzie ona dostępna rów-

nież na innych kanałach telewizyjnych, kanałach ra-

diowych i w internecie. Istnieje możliwość wspólnoto-

wego przeżywania tych wydarzeń podczas transmisji 

telewizyjnej w dolnym kościele Nawiedzenia Najświęt-

szej Maryi Panny na poznańskich Ratajach. 
 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Bieżące 

informacje związane z beatyfikacją są zamieszczane na 

stronie internetowej https://beatyfikacja.info/ 

 

CURRENDA nr 9/233 
wrzesień 2021 

*********************************************** 
(…) Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swo-

ich dzieci pozostają zawsze na pierwszym miejscu rodzice. 

Rodzice mają też w tej dziedzinie pierwsze i podstawowe 

uprawnienia. Są wychowawcami, ponieważ są rodzicami. 

Jeśli zadanie to rodzice z kolei dzielą z innymi ludźmi,  

a także z instytucjami, na przykład z Kościołem i pań-

stwem, to zawiera się w tym prawidłowe odzwierciedlenie 

zasady pomocniczości. Rodzice nie są w stanie zaspokoić 

wszystkich zapotrzebowań całościowego procesu wycho-

wawczego, zwłaszcza gdy chodzi o wykształcenie, ale 

również, gdy chodzi o całą szeroką dziedzinę uspołecz-

nienia. W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie może sku-

tecznie działać sama, zasada pomocniczości wspiera mi-

łość rodzicielską, odpowiada dobru rodziny. Pomocni-

czość dopełnia w ten sposób miłość rodzicielską, a rów-

nocześnie potwierdza jej fundamentalny charakter. Wszy-

scy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają 

poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w 

pewnej mierze nawet ich zlecenie. (…) 

(…) Jedną z dziedzin, w której rodzina odgrywa niezastą-

pioną rolę, jest wychowanie religijne, dzięki któremu 

wzrasta ona jako „Kościół domowy”. Wychowanie reli-

gijne i katechizacja dzieci ustawia rodzinę w obrębie Ko-

ścioła jako prawdziwy podmiot ewangelizacji i apostol-

stwa. Chodzi tu o prawo ściśle związane z zasadą wolno-

ści religijnej. Rodziny, a konkretnie rodzice mają prawo 

wybrać dla swych dzieci taki sposób wychowania religij-

nego oraz moralnego, który odpowiada ich własnym prze-

konaniom. Nawet wówczas, kiedy powierzają oni te zada-

nia instytucjom kościelnym lub szkołom prowadzonym 

przez osoby zakonne, nadal i w sposób czynny powinni 

pełnić swoją rolę wychowawczą. 
Jan Paweł II, List do rodzin    

SPOTKANIA FORMACYJNE  

W OKRĘGACH 
 

 W pierwszej połowie października planujemy zorgani-

zowanie spotkań formacyjnych w poszczególnych 

Okręgach. W programie przewidziana jest modlitwa 

różańcowa, Eucharystia i konferencja. Pragniemy też 

podjęć refleksję nad wyzwaniami stojącymi przed Ak-

cją Katolicką w obecnym czasie.  Bardzo zależny nam 

na tym, aby w tych spotkaniach uczestniczyło jak naj-

więcej osób a nie tylko kilkuosobowe delegacje POAK.  

Szczegółowy program oraz miejsca spotkań zostaną 

podane po uzgodnieniu z Asystentami POAK.  
 

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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