
   

        AKCJA KATOLICKA 
ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 

61-109 Poznań, Ostrów Tumski 4, tel. 61 851 28 69   
         diak@poznan.ak.org.pl          www.poznan.ak.org.pl 
 

 

▀ KOMUNIKATY 

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  
BŁ. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 

 

LISTOPAD: Człowiek odizolowany, zamknięty  

w sobie nie ma możności przejawiać swych najroz-

maitszych właściwości i dążeń, nie może ich reali-

zować. Może to czynić tylko we wspólnocie, tylko w 

stosunku do innych ludzi. Tylko wtedy człowiek jest 

osobowością pełną, gdy jest w otoczeniu innych. 
    

11 LISTOPADA 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
 

Zachęcamy Członków POAK do zorganizowania wie-

czornicy ze śpiewem pieśni patriotycznych, wieczoru 

poezji, koncertu, prelekcji lub innej formy spotkania  

z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-

skę. Zaprośmy do współpracy KSM i inne wspólnoty 

parafialne, szkołę lub Samorząd Pomocniczy.   

Prosimy o przekazanie informacji o podjętych inicjaty-

wach do biura AK. Podejmując działania stosujmy się   

do aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych.   
 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

ŚWIĘTO PATRONALNE 

POZNAŃ, 21 LISTOPADA 2021  
 

 

W liście pasterskim o Akcji Katolickiej kard. Hlond 

napisał: Do całej dziedziny Akcji Katolickiej odnosi się 

przestroga Zbawicielowa, że bez Niego nic, zgoła nic 

działać nie możemy. Apostolstwu musi przeto towarzy-

szyć korna modlitwa, aby nie było bezowocne i próżne. 

"Przyjdź Królestwo Twoje" powinno być naszym ulu-

bionym i serdecznym westchnieniem w całej tej pracy.  

A znamienną cechą pobożności apostołów Akcji Kato-

lickiej niech będzie życie eucharystyczne, połączone z 

mocnym nabożeństwem do Chrystusa Króla (…) 

Serdecznie zapraszamy w niedzielę, 21 listopada br. do 

katedry poznańskiej na Eucharystię, podczas której 

będziemy dziękować Bogu za kolejny rok naszej pracy 

formacyjnej i apostolskiego zaangażowania oraz prosić  

o potrzebne łaski na czas, który przed nami. Nasze 

świętowanie – wspólnie z KSM-em – rozpoczniemy  

o godz. 10:00.  Uroczystej Mszy św. przewodniczył 

będzie ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznań-

ski. Po Eucharystii, o ile warunki sanitarne na to po-

zwolą, odbędzie się druga część spotkania w Sali Mu-

zeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ze względu na 

obecną sytuację epidemiczną nie przewidujemy kawy.  

 

CURRENDA nr 11/235 
listopad 2021 

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

W pobożności ludowej listopad jest miesiącem po-

święconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich 

modlimy się z ufnością, wiedząc, że – jak mówi Jezus 

– «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38). On do-

chowuje wierności przymierzu zawartemu z człowie-

kiem, przymierzu, którego nie może zerwać nawet 

śmierć.  

Ta umowa, przypieczętowana Paschą Chrystusa, jest 

nieustannie odnawiana w sakramencie Eucharystii. W 

niej zatem znajduje swój najwyższy wyraz modlitwa 

za zmarłych. Ofiarując za nich Mszę św., wierni po-

magają im w ostatecznym oczyszczeniu. Z wiarą przy-

stępując do komunii św., umacniają więź duchowej 

miłości, jaka ich łączy z nimi.  

  Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia 

się za wszystkich naszych bliskich zmarłych i umacnia 

w nas, ziemskich pielgrzymach, wiarę w ostateczne 

zmartwychwstanie, którego zadatek daje nam sakra-

ment Eucharystii.  

Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, listopad 2004 

13 LISTOPADA 

KONCERT NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 
 

W sobotę, 13 listopada po raz kolejny na Zamku Kró-

lewskim w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kon-

cert Patriotyczny organizowany przez Zarząd KIAK w 

Polsce. Archidiecezję poznańską będzie reprezentował 

zespół Cynamon z Grzebieniska.    

Pragniemy poinformować, że całość Koncertu zosta-

nie wyemitowana następnego dnia. Link będzie do-

stępny na stronie www.ak.org.pl 
 

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH  
 

W listopadzie, w sposób szczególny nasze myśli kieru-

jemy ku tym, którzy już opuścili ten świat. Pamiętajmy 

w naszych modlitwach o pierwszym Asystencie Diece-

zjalnym, zmarłych Asystentach Parafialnych, Człon-

kach Akcji Katolickiej oraz naszych Dobrodziejach. 

Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem 

nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być 

może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by 

dostąpić radości nieba (por. Katechizm Kościoła Katolic-

kiego, n. 1030). 

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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