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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

MARZEC: „Czym ranne wstanie i rychłe zasianie, tym 

też wczesne wychowanie. Tu więc zacząć się musi od-

rodzenie ludzkości (…) przede wszystkim w życiu ro-

dzinnym, domowym, w obrębie wczesnego wychowa-

nia.” 
 

WIELKOPOSTNE SPOTKANIE 

FORMACYJNE 

SOBOTA, 5 MARCA 2022 
 

Zapraszamy do udziału w Wielkopostnym spotkaniu 

formacyjnym, które odbędzie się w sobotę 5 marca br.  

Rozpocznie się Mszą św. o godz. 10:00 w kościele św. 

Rocha w Poznaniu w łączności ze wspólnotą parafialną.  

Po Eucharystii (w kościele) odbędzie się konferencja 

ascetyczna, a następnie Droga Krzyżowa. Spotkanie 

zakończymy ok. godz. 12:15 

Tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli 

uczestniczyć w spotkaniu zachęcamy do duchowej 

łączności za pośrednictwem transmisji online 
https://swroch.archpoznan.pl/  

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE  

RADY DIAK  

SOBOTA, 5 MARCA 2022 
   

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 5 marca br. na spra-

wozdawcze zebranie Rady DIAK połączone z wybora-

mi uzupełniającymi do organów Rady. Zebranie odbę-

dzie się w Centrum Duszpasterskim im. Jana Pawła II 

przy kościele św. Rocha w Poznaniu, po zakończonym 

Wielkopostnym spotkaniu formacyjnym ok. godz. 12:15  
 

Proponowany program zebrania:      

Powitanie i modlitwa  

Wybór prezydium zebrania 

Przyjęcie porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Rady DIAK  

Powołanie Komisji skrutacyjnej  

Ocena rocznych sprawozdań:  

        Zarządu DIAK – merytoryczne i finansowe 

        Komisji Rewizyjnej DIAK 

        Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami  

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi 

DIAK  

Słowo Księdza Asystenta  

Wybory uzupełniające do organów DIAK 

Komunikaty i sprawy bieżące  

Zakończenie zebrania  
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(…) W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy 

ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż, aby na nowo 

zrozumieć jego wymowę. Nie możemy widzieć w nim 

jedynie pamiątki wydarzeń, jakie miały miejsce przed 

około dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć na-

ukę Krzyża tak, jak on przemawia do naszych czasów, 

do dzisiejszego człowieka: "Jezus Chrystus wczoraj  

i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13, 8). W Krzyżu 

Jezusa Chrystusa wyraża się usilne wezwanie do meta-

noi, do nawrócenia: "Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię" (Mk 1, 15). I to wezwanie powinniśmy 

przyjąć jako skierowane do każdego z nas i do wszyst-

kich w sposób szczególny z okazji okresu Wielkiego 

Postu. Przeżywać Wielki Post – znaczy nawrócić się 

do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. 

Sam Chrystus wskazuje nam w Ewangelii bogaty pro-

gram nawrócenia. Chrystus, a po Nim Kościół, przed-

kłada nam również w czasie Wielkiego Postu środki, 

które służą do tego nawrócenia. Chodzi przede wszyst-

kim o modlitwę, potem o jałmużnę i post. (…) Modli-

twa pozostaje zawsze pierwszym i podstawowym wa-

runkiem zbliżenia się do Boga. W czasie Wielkiego 

Postu powinniśmy modlić się, powinniśmy usiłować 

modlić się więcej; szukać czasu i miejsca, aby się mo-

dlić. To modlitwa na pierwszym miejscu sprawi, że 

wydobędziemy się z obojętności i uczyni nas wrażli-

wymi na sprawy Boga i duszy. 

Jałmużna i post jako środki nawrócenia i pokuty 

chrześcijańskiej są ściśle połączone między sobą. Post 

oznacza panowanie nad sobą; oznacza postawę wyma-

gającą w odniesieniu do siebie, gotowość do wyrze-

czenia się rzeczy i nie tylko pokarmów – lecz także 

rozkoszy i różnych przyjemności. A jałmużna – w uję-

ciu szerszym i istotnym – oznacza gotowość do dziele-

nia z innymi radości i smutków, do wspomagania bliź-

niego, zwłaszcza potrzebującego; do dzielenia nie tyl-

ko dóbr materialnych, lecz także darów ducha. (…) 

Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1979 r.  

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 Kato-

lickiej.  

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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