
   

     Akcja Katolicka 

Archidiecezji Poznańskiej 
 

61-109 Poznań, Ostrów Tumski 4, tel. 61 851 28 69 

 diak@poznan.ak.org.pl              www.poznan.ak.org.pl 
 

▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

CZERWIEC: „Dzieci są niewinne, a przeto szczere, 

otwarte, czyli charakterem ich jest prostota – wyjawie-

nie się zupełne na zewnątrz tym, czym są wewnątrz.  

U nich nie ma więcej formy niż treści, ale zupełna rów-

nowaga obojga, nie ma pozoru (…). Zatem: prostota 

równa się Piękności”. 

MARSZ DLA ŻYCIA 

Niedziela, 12 czerwca 2022 
 

Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej 

wraz z rodzinami do udziału w Marszu dla Życia w 

niedzielę, 12 czerwca br. Marsz wyruszy z placu Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu o godz. 16:00. Wcześniej 

już od godz. 14:30 na placu Mickiewicza odbędzie się 

Festyn rodzinny. Marsz zakończy się mszą św. o godz. 

17:00 w katedrze poznańskiej.  Zapraszamy do licznego 

udziału z flagami AK i emblematami.  
 

ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD  

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  
 

Informujemy, że wyniki X Archidiecezjalnego Przeglą-

du Pieśni Patriotycznej zostaną podane na stronie inter-

netowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.   
 

 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 

AKCJI KATOLICKIEJ  

NA JASNĄ GÓRĘ 

Sobota, 18 czerwca 2022  
 

W sobotę, 18 czerwca br. udamy się do Częstochowy 

na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej pod 

hasłem Z zawierzeniem bł. Prymasa idziemy do Maryi.  

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 27 maja. 

Ramowy program pielgrzymki: 

09:30 Katedra Częstochowska – rozpoczęcie piel-

grzymki 

10:30 – przejście na Jasną Górę  

11:50 – powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego  

12:00 – msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod prze-

wodnictwem i z homilią abpa Wacława Depo, metropo-

lity częstochowskiego. 

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania członków 

i sympatyków Akcji Katolickiej. 

 CURRENDA   nr 6/242 
czerwiec 2022 

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

(…) Z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana 

Jezusa oraz poświęconego mu miesiąca czerwca za-

chęcałem często wiernych, aby wytrwale praktykowali 

ten kult, który «zawiera orędzie niezwykle aktualne w 

naszych czasach», ponieważ «z Serca Syna Bożego, 

umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło ży-

cia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca 

ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, 

odkupiona od grzechu. (…)  

(…) Także dzisiaj trzeba tak prowadzić wiernych, aby 

wpatrywali się z uwielbieniem w tajemnicę Chrystusa, 

Boga-Człowieka, a przez to stawali się ludźmi życia 

wewnętrznego, którzy słyszą i realizują powołanie do 

nowego życia, do świętości, do wynagradzania, które 

jest apostolskim współuczestnictwem w dziele zba-

wiania świata; ludźmi, którzy przygotowują się do no-

wej ewangelizacji, dostrzegając w Sercu Chrystusa 

serce Kościoła: świat musi koniecznie zrozumieć, że 

chrześcijaństwo jest religią miłości. (…)  

(…) Kontemplacja Serca Jezusa w Eucharystii skłoni 

wiernych do poszukiwania w tym Sercu niezgłębionej 

tajemnicy kapłaństwa Chrystusa i kapłaństwa Kościo-

ła. W komunii z braćmi pozwoli im zasmakować du-

chowej słodyczy miłości, czerpanej u samego źródła. 

Pomagając każdemu z nich w ponownym odkryciu 

sensu własnego chrztu, głębiej uświadomi im apostol-

ski wymiar ich życia, który należy realizować przez 

szerzenie miłości i przez misję ewangelizacyjną. Każ-

dy włączy się gorliwiej w modlitwę do Pana żniwa 

(por. Mt 9, 38), aby dał Kościołowi «pasterzy według 

swego serca» (por. Jr 3, 15), rozmiłowanych w Chry-

stusie Dobrym Pasterzu, którzy będą kształtować wła-

sne serca na wzór Jego Serca i gotowi będą iść droga-

mi świata, aby głosić wszystkim, że On jest Drogą, 

Prawdą i Życiem (por. Pastores dabo vobis, 82).  
 

Jan Paweł II, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Warszawa, 11 czerwca 1999 r. 

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA  

Z KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ  
 

6 sierpnia – pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiece-

zji Poznańskiej do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanow-

skiego w Luboniu.  

17 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie  

30 września – 2 października – rekolekcje Akcji Kato-

lickiej w Chludowie. Szczegóły w następnej currendzie. 
 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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