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▀ KOMUNIKATY   

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

PAŹDZIERNIK: Pokora i prostota są bez sterczących 

wyniosłości otwartą niziną, na jakiej Duch Święty rad 

się zwykł rozlewać. 
 

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 uroczy-

stości został podany w currendzie wrześniowej.  Zachę-

camy do udziału.  

 

REKOLEKCJE AKCJI KATOLICKIEJ 

Chludowo, 30 września-2 października 2022 
 

W nawiązaniu do podanej już wcześniej informacji 

serdecznie zapraszamy na rekolekcje do Chludowa.  

Rozważania rekolekcyjne zatytułowane „Pan Bóg 

przychodzi przez Kościół. Rekolekcje z bł. Stefanem 

Wyszyńskim” 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. Jednocześnie pragniemy 

poinformować, że rekolekcje są naszym przygoto-

waniem do zbliżającej się Uroczystości Chrystusa 

Króla Wszechświata, czyli naszego święta patronal-

nego. Nie przewidujemy w tym roku już spotkań 

formacyjnych w Okręgach przed świętem patronal-

nym.  

Mając na uwadze osłabienie ducha apostolskiego 

zaangażowania w czasie pandemii prosimy Państwa 

Prezesów o zachęcenie członków POAK do udziału 

w rekolekcjach. Dom rekolekcyjny w Chludowie 

jest pięknie położony, sprzyja modlitwie, spacerom 

oraz budowaniu więzi wspólnoty w ramach stowa-

rzyszenia. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach.  

CURRENDA  nr 10/246 

październik 2022 
******************************************** 

(…) O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, 

który łączysz nas z Bogiem! 

 (…) obszerne jest bogactwo tej tradycyjnej modli-

twy, która ma prostotę modlitwy ludowej, ale także 

teologiczną głębię modlitwy odpowiedniej dla tych, 

którzy odczuwają potrzebę dojrzalszej kontemplacji.  

Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej 

modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, 

stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy.  

W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożo-

ne, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie 

przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową 

czczono jako Tę, która wyjednywała wybawienie.  

Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam (…) sprawę 

pokoju w świecie i sprawę rodziny. 

Por. Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae 
 

XXII DZIEŃ PAPIESKI 

16 października 2022 

XXII Dzień Papieski będziemy obchodzić pod ha-

słem „Blask prawdy” (Veritatis splendor). Materiały 

duszpasterskie można pobrać ze strony 

https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-

2022/do-pobrania/ 

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygo-

towanie i przeżywanie tego dnia w wymiarze inte-

lektualnym, duchowym, artystycznym i charytatyw-

nym oraz wywieszenie flag i plakatów. Prosimy  

o poinformowanie biura DIAK do końca września 

br. o inicjatywach podjętych przez POAK w związ-

ku z XXII Dniem Papieskim.  

LITURGICZNE WSPOMNIENIE  

ŚW. JANA PAWŁA II  

 Zachęcamy do uczczenia Św. Jana Pawła II –  

22 października, czyli w liturgiczne wspomnienie 

Świętego. Niech ten dzień będzie dla nas dziękczy-

nieniem za odrodzenie Akcji Katolickiej w naszej 

Ojczyźnie. Polecajmy Bogu za wstawiennictwem 

naszego Świętego Patrona wszystkich członków  

i asystentów oraz prośmy o nowe powołania do Akcji 

Katolickiej.   

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK 
                

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań 

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 

mailto:diak@poznan.ak.org.pl
http://www.poznan.ak.org.pl/
https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2022/do-pobrania/
https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2022/do-pobrania/

