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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

MAJ: Stoi przede mną krzyż, stoi i biała figurka Naj-

świętszej Panny, do nich się ucieknę i w modlitwie 

będę szukał pociechy. 

ARCHIDIECEZJALNY  

ZJAZD REJONOWYW ŚRODZIE WLKP 

Sobota, 14 maja 2022 
   

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Akcji 

Katolickiej w sobotę, 14 maja br. do Środy Wlkp. na 

Archidiecezjalny Zjazd Rejonowy. Spotkanie rozpocz-

niemy o godz. 10:00 w parafii pw. Najświętszego Serca 

Jezusa w Środzie Wlkp. ul. 17 Września 8  
 

W programie: 

Droga Światła, Msza św., konferencja, zwiedzanie ko-

legiaty średzkiej oraz Nabożeństwo Majowe.   

Przewidziany jest wspólny posiłek w cenie 30 zł od 

osoby. Zakończenie spotkania ok. godz. 15:30 

Mamy nadzieję, że po dłuższej przerwie będziemy mo-

gli spotkać się na kolejnym naszym Zjeździe. Zapra-

szamy!  
 

ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD  

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  
 

Do 15 maja br. czekamy na zgłoszenia do udziału  

w X Archidiecezjalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycz-

nej. Podobnie jak w roku ubiegłym jest to edycja onli-

ne. Szczegóły dotyczące zgłoszenia podane zostały  

w regulaminie. Serdecznie zapraszamy dzieci i mło-

dzież do udziału w tym wydarzeniu. Prosimy Państwa 

prezesów o przypomnienie w swoich środowiskach  

o Przeglądzie i zachęcenie do udziału.    
 

 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 

AKCJI KATOLICKIEJ  

NA JASNĄ GÓRĘ 

Sobota, 18 czerwca 2022  
 

Po dłuższej przerwie planujemy wyjazd autokarowy 

do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji 

Katolickiej. Wyjazd o godz. 4:30 sprzed Psałterii. 

Koszt 100 zł od osoby. Zgłoszenia (imię, nazwisko, 

adres, pesel) wraz z wpłatą na konto lub w biurze 

przyjmujemy do 20 maja br.  Zapraszamy do wspól-

nego pielgrzymowania członków i sympatyków Ak-

cji Katolickiej.  
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Maj – miesiąc ofiarowany Maryi.  

Bojanowski był zafascynowany tym szczególnym, 

wpisanym w polską rzeczywistość nabożeństwem, 

w którym tylu ludzi oddawało hołd Maryi. 

W Dzienniku zapisał znaczące wydarzenie: „O dzie-

wiątej wieczorem przybyły do mnie trzy z Grabonoga 

dziewczyny prosząc o świecę do majowego nabożeń-

stwa, które dziś rozpoczynają. Miła to była dla mnie 

niespodzianka, bo wprawdzie dawniej wspominałem 

im o tym nabożeństwie, ale nie wiedziałem, że dopro-

wadzą do skutku. Blisko do dziesiątej rozlegały się ich 

śpiewy o ciemnym wieczorze, wśród cicho roszącego 

deszczu i przy śpiewie słowików. Cóż to za cudnie siel-

ski wyraz ma to nabożeństwo majowe!” (Dz 1 V 1856).  

(…) Błogosławiony Edmund pogłębiając ducha po-

bożności maryjnej opracował schemat nabożeństwa 

majowego. Polecił, by składało się ono z czytanki ma-

jowej, litanii loretańskiej, pieśni do Matki Bożej, od-

mówienia Zdrowaś Mario i trzykrotnie Wieczny odpo-

czynek za dusze zmarłych. Najważniejszym jednak 

było dla niego pozwolenie abpa Przyłuskiego na „co-

dzienne w ciągu maja wystawienie i błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem” (Dz 9 V 1855). Fakt ten 

potwierdza, że duchowość bł. Edmunda była nade 

wszystko chrystocentryczna. Maryja zaś była dla niego 

Nauczycielką i wzorem w adoracji tajemnicy Chrystu-

sa Eucharystycznego. 

W dzisiejszych czasach, gdy nasza wiara tak często 

wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy 

człowieka dosięga zwątpienie, gdy gubi się na ścież-

kach życia i tak usilnie poszukuje pomocnej dłoni… 

z pomocą przychodzi Matka Boska. (…)  Nabożeństwo 

Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. 

To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej 

codzienności, jej troski i problemów. Wystarczy tylko 

przyjść… jak do swojej Mamy.  

tekst za: 

www.sluzebniczki.pl/news,slow_kilka_o_nabozenstwie_majo

wym,153.html 
 

ROCZNICE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
 

W maju kapłani przeżywać będą kolejne rocznice świę-

ceń kapłańskich. Pamiętajmy o nich w naszych modli-

twach.  

MARSZ DLA ŻYCIA 
 

W niedzielę, 12 czerwca br. odbędzie się w Poznaniu 

Marsz dla Życia. Szczegóły w następnej currendzie. 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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