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▀ KOMUNIKATY   

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

LIPIEC: „Prostota jest owym klejnotem czystej wody, 

ową szczerością dziecięcą otwartą i przejrzystą, tym 

czym jest, a nie tym, czym nie jest”.  

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM  

BŁ. E. BOJANOWSKIEGO W LUBONIU 
 

Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej 

wraz z rodzinami w sobotę 6 sierpnia br. na piel-

grzymkę do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanow-

skiego do Lubonia. Pragniemy podziękować Bogu za 

25 lat działalności Akcji Katolickiej, w sposób szcze-

gólny za pierwsze powołane Oddziały oraz prosić Na-

szego Patrona, by wypraszał potrzebne łaski na kolejne 

lata apostolskiej działalności i rozwoju Stowarzyszenia.   

Program spotkania: 

godz. 17:00 spotkanie i modlitwa Akcji Katolickiej 

przy relikwiach Błogosławionego   

wspólnie z innymi pielgrzymami  

godz. 18:30 – fragmenty z Dziennika bł. Edmunda 

godz. 19:00 – uroczysta Eucharystia 

poczęstunek 

godz. 21:00 – Apel, nabożeństwo Pierwszej Soboty 

Miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!  

PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ  

DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA  

W KALISZU  
 

Podobnie jak w roku ubiegłym, w sobotę 27 sierpnia 

br. odbędzie się kolejna pielgrzymka Akcji Katolickiej 

w Polsce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Zachę-

camy parafialne oddziały do zorganizowania wyjazdu 

we własnym zakresie. Szczegółowy program podany 

zostanie na stronie krajowej  www.ak.org.pl 

OGÓLNOPOLSKIE FORUM 

DUSZPASTERSKIE 
 

Wzorem lat ubiegłych Zarząd DIAK przygotowuje 

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, którego tematem 

przewodnim będzie hasło nowego roku duszpasterskie-

go „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Odbędzie się ono 

w sobotę, 17 września br. w Poznaniu. W Forum 

udział wezmą m.in. bp Andrzej Czaja, o. prof. Andrzej 

Napiórkowski OSPPE, ks. prof. Jerzy Szymik, ks. prof. 

Robert Skrzypczak. Specjalne przesłanie do uczestni-

ków Forum wygłosi kard. Angelo Scola z Mediolanu. 

Szczegóły w następnej currendzie.  
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Wypowiedzi papieża Benedykta XVI o wakacjach: 

(…) Okres wakacji to Boży dar. Odpoczywając nabie-

rajmy sił na dalszą drogę życia. Tym, którzy muszą w 

tym czasie pracować – szczególnie rolnikom zbierają-

cym plony – życzę, by cieszyli się owocami swego 

trudu. Niech w tej pracy mają także chwile wytchnie-

nia i radości. (…)  

(…) drodzy przyjaciele, chciałbym wam dzisiaj zasu-

gerować, byście w okresie letnim bądź w chwilach od-

poczynku mieli w zasięgu ręki Biblię, by się nią delek-

tować w nowy sposób, czytając kolejno niektóre jej 

księgi, mniej i bardziej znane, jak Ewangelie, w sposób 

systematyczny. Dzięki temu chwile odprężenia mogą 

nie tylko stać się wzbogacające pod względem kultu-

ralnym, ale i dostarczyć pokarmu duchowi, pogłębić 

wiedzę o Bogu i dialog z Nim, modlitwę. Wydaje się, 

że jest to dobre zajęcie na wakacje: lektura Biblii, aby 

się odprężyć, a jednocześnie wejść w wielką przestrzeń 

Słowa Bożego i pogłębić kontakt z Odwiecznym, wła-

śnie jako cel wolnego czasu, który daje nam Pan. (…) 

Życzę, by czas wakacji był dla wszystkich dobrą oka-

zją do lektury Biblii, poznania głębi i piękna jej ksiąg. 

Niech ich rozważanie będzie dla was ożywczym po-

karmem duchowym, inspiracją do modlitwy i dialogu  

z Bogiem. (…)  

(…) W świecie, w którym żyjemy, wzmocnienie 

ciała i ducha jest niemal niezbędne, zwłaszcza dla tych, 

którzy mieszkają w mieście, gdzie warunki życia i jego 

nierzadko szaleńcze tempo pozostawiają mało miejsca 

na wyciszenie, refleksję, odprężający kontakt z przyro-

dą. Wakacje to również dni, kiedy można poświęcić 

więcej czasu modlitwie, lekturze i rozważaniom nad 

głębokim sensem życia, w pogodnej atmosferze, jaką 

stwarza życie rodzinne i przebywanie z najbliższymi. 

Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kon-

templować sugestywne piękno przyrody, wspaniałą 

«księgę» dostępną dla wszystkich, dużych i małych.  

W kontakcie z przyrodą człowiek widzi siebie we wła-

ściwych proporcjach, odkrywa, że jest stworzeniem, 

małym a zarazem wyjątkowym, «zdolnym odkryć Bo-

ga», ponieważ jego duch otwarty jest na Nieskończo-

ność. Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludz-

kie serce, dostrzega on w otaczającym go świecie ślad 

dobra, piękna i Bożej Opatrzności, i niemal sponta-

nicznie otwiera się na uwielbienie i modlitwę. 

 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

 

Informujemy, że w okresie wakacyjnym  

od 11 lipca do 20 sierpnia br. biuro DIAK  

będzie zamknięte.   

W sprawach pilnych prosimy o kontakt 668 385 356 

mailto:diak@poznan.ak.org.pl
http://www.poznan.ak.org.pl/
http://www.ak.org.pl/

