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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

KWIECIEŃ: „Z odradzającą się wiosną łączą się ta-

jemnice Stworzenia – Wcielenia i Zmartwychwstania.” 

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI  

14 KWIETNIA 2022 
   

Od 2019 roku dzień 14 kwietnia jest świętem państwo-

wym, Świętem Chrztu Polski. Bardzo prosimy o wy-

wieszenie flagi państwowej oraz zamieszczenie infor-

macji o tym wydarzeniu w gablocie. Materiały można 

znaleźć na stronie http://swietochrztu.pl/ 

Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana 

jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia 

przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych 

dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację 

naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.  

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA  

23 KWIETNIA 2022 
 

W sobotę, 23 kwietnia obchodzimy uroczystość św. 

Wojciecha, patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej w 

Polsce. Zachęcamy wszystkich członków Akcji Kato-

lickiej do modlitwy za wstawiennictwem św. Wojcie-

cha.  Zachęcamy także do udziału w głównych uroczy-

stościach ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie  

w niedzielę, 24 kwietnia.  

POST i MODLITWA W INTENCJI 

POKOJU  
 

Trwa modlitwa sztafetowa wraz z indywidualnym pos-

tem w intencji pokoju na Ukrainie i na świecie. Przez 

cały okres Wielkiego Postu odmawiamy modlitwę Jana 

Pawła II o dar pokoju, natomiast wyznaczone w danym 

dniu osoby lub POAK-i podejmują też w tej intencji 

indywidualnie post, np. o chlebie i wodzie lub post ści-

sły. Do końca marca zbieramy też kosmetyki i środki 

higieny (nowe) dla kobiet i dzieci ukraińskich (zamiast 

darów rzeczowych można przekazać na ten cel pienią-

dze na konto AK z dopiskiem Ukraina).  

 ZJAZD REJONOWY  

AKCJI KATOLICKIEJ 
 

 

Informujemy, że planujemy zorganizowanie Zjazdu 

Rejonowego w sobotę, 14 maja br. w parafii pw. Naj-

świętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. Szczegóły  

w następnej currendzie.  

CURRENDA   nr 4/240 
kwiecień 2022 

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

Paschalne Triduum męki i zmartwychwstania Chrystusa   

W dniach Wielkiego Tygodnia liturgia ze szczególną 

mocą podkreśla kontrast między światłem i ciemnościa-

mi, między życiem i śmiercią, ale nie pozwala nam wąt-

pić w końcowy rezultat: chwałę Chrystusa zmartwych-

wstałego. (…)  

Msza św. Krzyżma, stanowiąca poranne preludium Wiel-

kiego Czwartku, zgromadzi (…) prezbiterów wokół ich 

biskupa. Podczas wymownej celebracji eucharystycznej, 

która zwykle odbywa się w katedrze diecezjalnej, zosta-

nie pobłogosławiony olej chorych oraz olej katechume-

nów, a także poświęcony olej krzyżma. Obrzędy te sym-

bolicznie ukazują pełnię kapłaństwa Chrystusowego oraz 

komunię kościelną, która powinna umacniać lud chrze-

ścijański zgromadzony na ofierze eucharystycznej i oży-

wiany w jedności przez dar Ducha Świętego. 

(…) po południu z wdzięcznym sercem obchodzić bę-

dziemy pamiątkę ustanowienia Eucharystii. Podczas 

Ostatniej Wieczerzy Jezus «umiłowawszy swoich na 

świecie, do końca ich umiłował» (J 13, 1), i właśnie w 

momencie, kiedy Judasz przygotowywał się, by Go zdra-

dzić i jego serce ogarnęły ciemności, miłosierdzie Boże 

triumfowało nad nienawiścią, a życie nad śmiercią (…) 

Wielki Piątek jest dniem czytania opisu Męki i kontem-

placji Krzyża. W nim objawiło się w całej pełni miłosier-

dzie Ojca. (…) po odczytaniu opisu Męki Pana, Kościół 

stawia w centrum liturgii Wielkiego Piątku adorację 

Krzyża, nie jako symbolu śmierci, lecz jako źródła auten-

tycznego życia. W tym dniu, pełnym duchowego wzru-

szenia, dominuje nad światem krzyż Chrystusa, sztandar 

nadziei dla wszystkich, którzy z wiarą przyjmują jego 

tajemnicę we własnym życiu. 

Rozważając tę nadprzyrodzoną rzeczywistość, wkroczy-

my w ciszę Wielkiej Soboty, by oczekiwać na chwalebny 

triumf Chrystusa w zmartwychwstaniu. Patrząc na grób 

możemy zastanowić się nad tragedią ludzkości, która bez 

swego Pana musi doświadczać samotności i zniechęce-

nia. Człowiek wpatrzony w samego siebie czuje się odar-

ty z wszelkiej nadziei w obliczu bólu, klęsk życiowych,  

a zwłaszcza wobec śmierci. Co mamy czynić? Trzeba 

czekać na zmartwychwstanie. Jak głosi stara tradycja lu-

dowa, będzie wówczas z nami Maryja, Panna Bolesna  

i Matka złożonego w ofierze Chrystusa. 

(…) w wielkosobotnią noc, podczas uroczystej wigilii 

paschalnej, «matki wszystkich wigilii», radosny śpiew 

przerwie milczenie: Exsultet. Jeszcze raz zostanie ogło-

szone zwycięstwo Światła nad ciemnościami, Życia nad 

śmiercią, a Kościół radować się będzie ze spotkania ze 

swym Panem. 

Jan Paweł II, Wielka Środa, 8.04.1998 r.  

 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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