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▀ KOMUNIKATY   

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

WRZESIEŃ: Doznana w tej chwili niespodziewana 

pociecha, zabłysła mi przed oczyma jako wyraźna 

ręka Opatrzności Bożej, która podźwiga mnie znowu 

skołatanego przeciwnościami. 

OGÓLNOPOLSKIE FORUM 

DUSZPASTERSKIE  

Poznań, sobota 17 września 2022  
 

Serdecznie zapraszamy na XIV Ogólnopolskie Forum 

Duszpasterskie w sobotę, 17 września br. Rozpocznie 

się o godz. 9:30 Mszą św. koncelebrowaną w kościele 

pw. św. Rocha w Poznaniu. Od godz. 11:10 w auli Poli-

techniki Poznańskiej znani i cenieni prelegenci przybli-

żą treści hasła nowego programu Duszpasterskiego 

Kościoła w Polsce na lata 2022/2023.  

Podobnie jak w roku ubiegłym zgłoszenia należy doko-

nać elektronicznie za pośrednictwem strony interneto-

wej  forum2022.pl W wyjątkowych sytuacjach można 

dokonać zgłoszenia w biurze DIAK, ul. Ostrów Tumski 

4 w godzinach urzędowania (wtorek 13:00-16:00 oraz 

czwartek 13:00-17:00). Zgłoszenia przyjmowane będą 

do 9 września br. Ze względów organizacyjnych prosi-

my o nieodkładanie zgłoszenia na koniec terminu.  
 

DZIĘKCZYNIENIE  

ZA BŁ. E. BOJANOWSKIEGO  

Luboń, 24 września 2022  
 

Siostry Służebniczki NMP w Luboniu zapraszają 

członków Akcji Katolickiej na dziękczynienie za Rok 

Jubileuszowy, przeżywany przez Zgromadzenie z racji 

150. rocznicy śmierci swojego założyciela, bł. E. Boja-

nowskiego, w sobotę, 24 września br. na Plac bł. Ed-

munda Bojanowskiego do Lubonia.    
 

Program uroczystości: 

godz. 11:00 – „Śpiewająco z Edmundem”    

godz. 12:00 – Msza św. pod przewodnictwem abpa 

Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w 

Polsce  

poczęstunek, kiermasz 

godz. 15:00 – występ dzieci z ochronki i szkoły bł. E. 

Bojanowskiego 

godz. 16:00 – koncert Warszawskiej Orkiestry Sen-

tymentalnej  

godz. 19:00 – wieczór uwielbienia w Sanktuarium  

bł. Edmunda  

CURRENDA   nr 9/245 
wrzesień 2022 

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

(…) «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 

trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne»  

(J 3, 14-15), mówi Jezus. Co zatem widzimy, gdy 

kierujemy spojrzenie na krzyż, do którego został 

przybity Jezus (por. J 19, 37)? Kontemplujemy znak 

nieskończonej miłości Boga do ludzkości.  

O Crux, ave spes unica! Św. Paweł mówi o tym  

w Liście do Filipian (…). Jezus Chrystus nie tylko 

stał się człowiekiem, we wszystkim podobnym do 

ludzi, lecz przyjął kondycję sługi i jeszcze bardziej 

uniżył siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, 

 i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 6-8).  

Tak, «tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

swego jednorodzonego dał» (J 3, 16)! Podziwiajmy 

– w zdumieniu i pełni wdzięczności – szerokość, 

długość, wysokość i głębokość miłości Chrystusa, 

która przewyższa wszelką wiedzę (por. Ef 3, 18-19)!  

(…) W ogrodzie Eden pod drzewem stała kobieta, 

Ewa (por. Rdz 3). Zwiedziona przez szatana, sięga 

po to, co uważa za życie Boże. Tymczasem jest to 

zarodek śmierci, która się w niej zalęga (por. Jk 1, 

15; Rz 6, 23).  

Na Kalwarii, pod drzewem krzyża, stała inna ko-

bieta, Maryja (por. J 19, 25-27). Posłuszna zamy-

słowi Boga, uczestniczy Ona głęboko w ofierze, jaką 

Syn składa z samego siebie Ojcu za życie świata; a 

przyjmując powierzonego Jej przez Jezusa apostoła 

Jana, staje się Matką wszystkich ludzi. (…) 
 

Jan Paweł II, Bratysława, 14 września 2003  

 

REKOLEKCJE AKCJI KATOLICKIEJ 

Chludowo, 30 września-2 października 2022 
 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje do Chludowa.  

Rozważania rekolekcyjne w nawiązaniu do hasła 

nowego roku duszpasterskiego poprowadzi ks. prof. 

Jacek Hadryś z Wydziału Teologicznego UAM.    

Spotkanie rozpoczniemy o godz. 18:00 kolacją  

a zakończymy w niedzielę obiadem. Zgłoszenia 

wraz z wpłatą przyjmujemy do 24 września br. 

Koszt uczestnictwa 250 zł. Mamy nadzieję, że po 

dłuższej przerwie w licznym gronie zgromadzimy 

się na wspólnej modlitwie.  
 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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