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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

 STYCZEŃ: Boże! Udziel tylko świętego błogosła-

wieństwa ludziom dobrej woli, a cuda Miłosierdzia 

Twego zakwitną wśród znękanej i cierpiącej ludzkości. 

ZEBRANIE RADY DIAK 

SOBOTA, 15 STYCZNIA 2022 
 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią serdecznie zapra-

szamy PT Członków Rady DIAK na zwyczajne zebra-

nie Rady DIAK w sobotę, 15 stycznia 2022 roku.  

Rozpoczniemy o godz. 10:00 Mszą św. pod przewod-

nictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity 

poznańskiego w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa 

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, 

ul. Panny Marii 4. Serdecznie zapraszamy Księży Asy-

stentów POAK do koncelebry.  

Bezpośrednio po Eucharystii przewidziane jest spotka-

nie kolędowe. Po przerwie ok. godz. 11:50 rozpocznie 

się zebranie Rady DIAK.  

Propozycja programu  
 

1. Otwarcie obrad – prezes Zarządu DIAK  

2. Wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowa-

dzenia obrad Rady wybranemu przewodniczącemu  

3. Przyjęcie porządku obrad  

4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady 

5. Słowo Asystenta DIAK 

6. Przedstawienie propozycji  

      6.1 Kierunków pracy i Kalendarium na 2022 rok  

      6.2 Planu finansowego na 2022 rok  

7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem przedstawio-

nych propozycji 

8. Akcja Katolicka w procesie synodalnym  

9. Komunikaty i sprawy bieżące  

10. Zakończenie posiedzenia   
 

Przypominając Wszystkim Członkom Rady o statuto-

wym obowiązku serdecznie zapraszamy do udziału  

w tym spotkaniu.  

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania uza-

leżniony będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.  
 

SPOTKANIA KOLĘDOWE 
   

Zachęcamy członków Akcji Katolickiej do śpiewania 

kolęd w rodzinach. Podtrzymujmy ten piękny zwyczaj 

śpiewania Maluśkiemu. Jeśli pozwolą na to warunku 

epidemiczne zorganizujmy też śpiewanie kolęd w ra-

mach POAK lub w łączności z innymi grupami duszpa-

sterskimi działającymi w parafii.  

 CURRENDA   nr 1/237 
styczeń 2022 

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

(…) Ukazała się łaska Boga. Tej nocy uświadamiamy 

sobie, że kiedy my nie dorastaliśmy, On stał się dla nas 

maleństwem; gdy zajmowaliśmy się swoimi sprawami, 

On przyszedł do nas. Boże Narodzenie przypomina 

nam, że Bóg stale kocha każdego człowieka, nawet 

najgorszego. Mnie, tobie, każdemu z nas dzisiaj mówi: 

«Kocham cię i zawsze będę cię kochał, jesteś cenny w 

moich oczach». Bóg kocha cię nie dlatego, że słusznie 

myślisz i dobrze postępujesz; po prostu cię kocha. Jego 

miłość jest bezwarunkowa, nie zależy od ciebie. Mo-

żesz mieć błędne wyobrażenia, może nie wiadomo jak 

nabroiłeś, ale Pan nie przestaje cię kochać. Jakże czę-

sto myślimy, że Bóg jest dobry, jeśli my jesteśmy do-

brzy, i że nas karze, jeśli jesteśmy źli. Tak nie jest. 

Pomimo naszych grzechów nadal nas miłuje. Jego mi-

łość się nie zmienia, nie jest drażliwa; jest wierna, jest 

cierpliwa. Oto dar, jaki znajdujemy w Boże Narodze-

nie – ze zdumieniem odkrywamy, że Pan jest wszelką 

możliwą bezinteresownością, wszelką możliwą czuło-

ścią. Jego chwała nas nie oślepia, Jego obecność nas 

nie przeraża. Rodzi się ubogi we wszystko, aby nas 

zdobyć bogactwem swojej miłości. 

Łaska jest synonimem piękna. Tej nocy w pięknie Bo-

żej miłości odkrywamy na nowo również nasze piękno, 

ponieważ jesteśmy miłowanymi przez Boga. Na dobre  

i na złe, w zdrowiu i w chorobie, szczęśliwi lub smut-

ni, w Jego oczach jawimy się piękni – nie z powodu 

tego, co robimy, ale powodu tego, kim jesteśmy. Jest  

w nas piękno nieusuwalne, nienaruszalne, nieznisz-

czalne piękno, które jest rdzeniem naszego bytu. Dzi-

siaj Bóg nam o tym przypomina, z miłością przyjmując 

nasze człowieczeństwo i czyniąc je swoim, «poślubia-

jąc» je na zawsze. (…) (…) jeśli twoje ręce zdają ci się 

puste, jeśli widzisz, że twoje serce jest ubogie w mi-

łość, ta noc jest dla ciebie. Ukazała się łaska Boga, aby 

zajaśnieć w twoim życiu. Przyjmij ją, a zajaśnieje  

w tobie światło Bożego Narodzenia.  

Z homilii papieża Franciszka, 24 grudnia 2019  

MODLITWA PRZY RELIKWIACH 

PATRONÓW AKCJI KATOLICKIEJ  

 

Zachęcamy POAK-i a także poszczególne rodziny do 

modlitwy przy relikwiach naszych patronów. Szcze-

gółowe informacje zostaną przedstawione na stycz-

niowym zebraniu Rady DIAK.   
 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

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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