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▀ KOMUNIKATY 

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  
BŁ. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 

 

PAŹDZIERNIK: Może dlatego różaniec jest tak sku-

teczny, że jest aktem głębokiej pokory i jednocze-

śnie wyznaniem żywej wiary; że oddaje najgłębsze 

myśli i najprostsze słowa ludzkie dla uwielbienia 

Trójcy Świętej przez pośrednictwo Maryi. 

    

SPOTKANIA FORMACYJNE  

W OKRĘGACH 
 

Serdecznie zapraszamy Członków Akcji Katolickiej 

oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w jesien-

nych spotkaniach formacyjnych, które odbędą się w 

kilku miejscach naszej archidiecezji. 
 

4 października 17:30 – Nowy Tomyśl, kościół pw.  

Najświętszego Serca Pana Jezusa  
 

5 października 17:30 – Pniewy, kościół pw. św. 

Wawrzyńca  
 

11 października 17:30 – Śrem, kościół pw. bł. Mi-

chała Kozala Bpa i M  
 

12 października 17:30 – Leszno, kościół św. Anto-

niego  
 

18 października 17:30 – Poznań, kościół pw. Boże-

go Ciała. 
 

Spotkania odbywać się będą w kościele. Rozpocznie 

je modlitwa różańcowa, a po niej Eucharystia. Po 

Mszy św. konferencja na temat Eucharystii w życiu 

bł. Edmunda Bojanowskiego.   

Szczegółowy przebieg modlitwy ustalą opiekunowie 

Okręgu z prezesami miejsca.  
 

Bardzo prosimy o liczne uczestnictwo członków ze 

wszystkich POAK-ów należących do danego Okręgu.   
 

LITURGICZNE WSPOMNIENIE ŚW. 

JANA PAWŁA II  

W piątek, 22 października przypada liturgiczne wspo-

mnienie św. Jana Pawła II, który od 2017 roku jest 

głównym patronem Akcji Katolickiej. Zachęcamy 

wszystkich członków do podjęcia nowenny modlitew-

nej w intencji członków i asystentów Akcji Katolickiej 

oraz o nowe powołania do naszego stowarzyszenia. 

Niech każdy członek POAK odmawia przed dziewięć 

dni Modlitwę do św. Jana Pawła II patrona Akcji Kato-

lickiej w Polsce. Zadbajmy też o oprawę liturgiczną 

Mszy św. w tym dniu oraz okolicznościowy wystrój 

naszych gablot.   

CURRENDA nr 10/234 
październik 2021 

*********************************************** 
(…) Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem 

(…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem 

na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się 

przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Je-

zusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem 

przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same 

dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszyst-

kie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, 

narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach rado-

snych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przy-

jaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych roz-

ważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie 

cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odży-

wają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmar-

twychwstałym cały świat zmartwychwstaje"  
(Jan Paweł II, Rzym 7 XI 1983) 

(…) aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca, sto-

sowne byłoby uzupełnienie, które (…) - pozwoliłoby ob-

jąć także tajemnice życia publicznego Chrystusa między 

chrztem w Jordanie a męką. W tych właśnie tajemnicach 

kontemplujemy ważne aspekty Osoby Chrystusa jako 

Tego, kto definitywnie objawił Boga. On jest Tym, który - 

ogłoszony przy chrzcie umiłowanym Synem Ojca - zwia-

stuje nadejście Królestwa, świadczy o nim swymi czyna-

mi, obwieszcza jego wymogi. To w latach życia publicz-

nego misterium Chrystusa objawia się ze specjalnego 

tytułu jako tajemnica światła: «Jak długo jestem na świe-

cie, jestem światłością świata» (J 9, 5).  

(…) To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie 

szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego 

układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeży-

wana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zaintere-

sowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca 

Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwa-

ły. (List apostolski Rosarium Virginis Mariae) 

XXI DZIEŃ PAPIESKI   

NIE LEKAJCIE SIĘ 

10 PAŹDZIERNIKA 2021  
 

W niedzielę, 10 października br. obchodzić będziemy 

XXI Dzień Papieski pod hasłem Nie lękajcie się. Po-

dobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy do aktywne-

go włączenia się w przygotowanie i przeżywanie tego 

dnia w wymiarze intelektualnym, duchowym, arty-

stycznym i charytatywnym oraz wywieszenie flag  

i plakatów. Prosimy o przekazanie do biura DIAK in-

formacji o zrealizowanych inicjatywach 

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 

mailto:diak@poznan.ak.org.pl
http://www.poznan.ak.org.pl/
https://misyjne.pl/temat/maryja/

