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▀ KOMUNIKATY 
 

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  
BŁ. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 

GRUDZIEŃ: Sercem nie można służyć za pieniądze, 

sercem służy się za darmo, bezinteresownie. 
    

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

ŚWIĘTO PATRONALNE 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych w Uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata podczas Mszy św. dzię-

kowaliśmy Bogu za kolejny rok naszej formacji i apo-

stolskiego zaangażowania. Obecny rok to czas szcze-

gólnej wdzięczności za 25 lat działalności odrodzonego 

po długiej przerwie naszego stowarzyszenia. Po Eucha-

rystii została odsłonięta i poświęcona tablica pamiąt-

kowa, która jest widomym znakiem tej wdzięczności. 

Podczas akademii, w sali Muzeum Archidiecezjalnego 

wysłuchaliśmy wystąpienia ks. dra Mirosława Tykfera 

na temat synodu.  

Uhonorowano także pięciu członków Akcji Katolickiej. 

Tytuł „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji 

Poznańskiej otrzymali:  

Danuta Dąbrowska-Orlik oraz Teresa i Zenon Krzysz-

toń z POAK przy parafii pw. św. Józefa Oblubieńca 

NMP w Obornikach, Anna Gulcz z POAK przy parafii 

pw. MB Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu oraz 

Adrian Zając z POAK przy parafii pw. Wniebowstąpie-

nia Pańskiego w Poznaniu. Wszystkim uhonorowanym 

gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w życie 

Kościoła.  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POAK ZA 2021 

 

 

W załączeniu przesyłamy uaktualniony druk sprawoz-

dania. Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy o wy-

pełnienie i przesłanie go do 17 grudnia br. mailem 

(skan) lub pocztą na adres biura.   

Bardzo prosimy Państwa Prezesów o dotrzymanie ter-

minu.  
 

POSIEDZENIE RADY DIAK 

 

Informujemy, że zaplanowane na sobotę, 11 grudnia br. 

posiedzenie Rady DIAK zostaje przełożone na sobotę, 

15 stycznia 2022 roku. Szczegóły w kolejnej curren-

dzie.   

 CURRENDA nr 12/236 
grudzień 2021 

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

Adventus to łacińskie słowo, które można tłumaczyć 

jako «przyjście», «przybycie», «obecność». W języku 

starożytnego świata był to termin techniczny, odnoszą-

cy się do przybycia osoby sprawującej odpowiedzialny 

urząd, w szczególności wizyty króla lub cesarza w 

prowincji, ale stosowano go również w odniesieniu do 

istoty boskiej, która wychodziła ze swojego ukrycia  

i okazywała w ten sposób swoją boską moc, a tej 

obecności odpowiadało uroczyste sprawowanie kultu. 

Przejmując termin Adwent, chrześcijanie chcieli wyra-

zić szczególny stosunek, jaki łączył ich z ukrzyżowa-

nym i zmartwychwstałym Chrystusem. On jest Kró-

lem, który zechciał nas nawiedzić, przybywając do 

ubogiej krainy zwanej ziemią, a po swoim zmar-

twychwstaniu oraz wniebowstąpieniu zapragnął pozo-

stać z nami nadal; tę Jego tajemniczą obecność odczu-

wamy w zgromadzeniu liturgicznym. Sprawując Eu-

charystię, głosimy bowiem, że On nie oddalił się od 

świata, nie pozostawił nas samych, i choć nie możemy 

Go zobaczyć ani dotknąć, jak dzieje się z rzeczami ma-

terialnymi i namacalnymi, to On jest z nami i pośród 

nas, a wręcz w nas, gdyż może przyciągnąć do siebie  

i dać udział w swoim życiu każdemu wierzącemu, któ-

ry otworzy przed Nim serce. Adwent to zatem uczcze-

nie pamiątki pierwszego przyjścia wcielonego Pana z 

myślą o Jego ostatecznym powrocie, a jednocześnie 

uznanie, że obecny pośród nas Chrystus jest naszym 

towarzyszem drogi w życiu Kościoła, który sprawuje 

tę tajemnicę. Ta świadomość (…), umacniana słucha-

niem Słowa Bożego, powinna pomóc nam widzieć 

świat innymi oczami, odczytywać poszczególne wyda-

rzenia życiowe i dziejowe jako słowa, które kieruje do 

nas Bóg jako znaki swojej miłości, zapewniające nas o 

Jego bliskości w każdej sytuacji. Ta świadomość po-

winna nas zwłaszcza przygotować na Jego przyjęcie, 

gdy «ponownie przyjdzie w chwale sądzić żywych  

i umarłych, a Jego królestwu nie będzie końca», jak 

powtórzymy za chwilę w Credo. W tej perspektywie 

Adwent staje się dla wszystkich chrześcijan czasem 

oczekiwania i nadziei, uprzywilejowanym czasem słu-

chania i refleksji, pod warunkiem, że damy się popro-

wadzić liturgii, wzywającej nas do wyjścia na spotka-

nie Panu, który nadchodzi. (…)  
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GODZINY PRACY BIURA  
 

 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00   
 

NUMER KONTA BANKOWEGO 
 

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań    

  10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 
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