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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

LUTY: „Jeśli staniesz się towarzyszką cierpienia 

Chrystusa, chwały także towarzystwa dostąpisz.” 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
 

11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 

na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień 

Chorego. Ustanowił go papież Jan Paweł II w dniu 13 

maja 1992 roku. Miało to miejsce w 75 rocznicę ob-

jawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego 

życie. „Coroczne obchodzenie Światowego Dnia 

Chorego ma więc na celu uwrażliwienie Ludu Boże-

go i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji 

działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczno-

ści świeckiej na konieczność zapewnienia jak najlep-

szej opieki chorym; pomagania chorym w dostrzeże-

niu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej,  

a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzo-

nej; włączenia w duszpasterstwo służby zdrowia die-

cezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych; 

popierania coraz bardziej owocnej służby wolontaria-

tu; przypominania o potrzebie duchowej i moralnej 

formacji pracowników służby zdrowia; ukazywania 

znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony 

kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również 

tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok cierpią-

cych” (List Jana Pawła II ustanawiający obchody Świa-

towego Dnia Chorego).  

Pamiętajmy szczególnie w tym dniu o modlitwie  

w intencji chorych i cierpiących z różnych powodów 

oraz wszystkich, którzy się nimi opiekują i spieszą  

z pomocą.  
 

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE  

RADY DIAK 5 MARCA 2022 
   

Informujemy, że w sobotę, 5 marca br. odbędzie się 

sprawozdawcze zebranie Rady DIAK połączone z wy-

borami uzupełniającymi do organów Rady. Szczegóło-

wy program w następnej currendzie.  

MODLITWA PRZY RELIKWIACH 

PATRONÓW AKCJI KATOLICKIEJ  

 

Zachęcamy POAK-i a także poszczególne rodziny do 

modlitwy przy relikwiach naszych patronów. Osoby 

zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Akcji 

Katolickiej.  
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(…) Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” 

(Łk 6, 36), skłania nas przede wszystkim do zwrócenia 

naszego spojrzenia na Boga „bogatego w miłosierdzie” 

(Ef 2, 4), który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcow-

ską miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego oddalają 

się. Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest par excellence 

imieniem Boga, które wyraża Jego naturę nie na spo-

sób okazjonalnego uczucia, ale jako siłę obecną we 

wszystkim, co On czyni. Jest to siła i czułość razem. 

Dlatego możemy powiedzieć z zachwytem i wdzięcz-

nością, że miłosierdzie Boże ma w sobie zarówno wy-

miar ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15), 

ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością 

matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie w Duchu 

Świętym. 

Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do 

chorych jest Jego jednorodzony Syn. Ileż to razy 

Ewangelie opowiadają nam o spotkaniach Jezusa  

z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On „chodził 

po całej Galilei, nauczając w ich synagogach, głosząc 

Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby  

i dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy zadać 

sobie pytanie: skąd ta szczególna uwaga Jezusa wobec 

chorych, do tego stopnia, że staje się ona również 

głównym dziełem w misji apostołów, posłanych przez 

Mistrza, by głosić Ewangelię i uzdrawiać chorych? 

(por. Łk 9, 2). 

(…) Kiedy człowiek doświadcza słabości i cierpienia 

we własnym ciele z powodu choroby, jego serce staje 

się cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz bar-

dziej palące staje się pytanie o sens wszystkiego, co się 

dzieje. Jakże nie wspomnieć w tym kontekście o wielu 

chorych, którzy w czasie pandemii przeżyli ostatni etap 

swojego życia w samotności na oddziale intensywnej 

terapii, z pewnością pod opieką wspaniałych pracow-

ników służby zdrowia, ale z dala od najbliższych  

i najważniejszych osób w ich ziemskim życiu? Dlatego 

tak ważne jest, by mieć u swego boku świadków Bo-

żego miłosierdzia, którzy za przykładem Jezu-

sa, miłosierdzia Ojca, wylewają na rany chorych olej 

pocieszenia i wino nadziei (…). 

Z Orędzia Ojca Świętego na XXX Światowy Dzień Chorego 

 

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    
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