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▀ KOMUNIKATY   

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

LISTOPAD: Gdzieś nas posadził Boże, tam wyrasta-

my i w proch się rozsypujemy po upałach życia na-

szego. Daj nam, abyśmy cichymi byli jak te zboża 

nasze, cierpliwymi, czy je grady tłuką, czy upały pa-

lą. Daj nam czystość i niewinność. 

11 LISTOPADA 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
 

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy oddziały parafialne 

do zorganizowania spotkania patriotycznego z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości, np.  wieczornicy 

ze śpiewem pieśni patriotycznych, wieczoru poezji pa-

triotycznej, koncertu lub okolicznościowej prelekcji. 

Zaprośmy do współpracy wspólnoty parafialne, szkołę 

lub Samorząd Pomocniczy.    

Prosimy o przekazanie informacji o podjętych inicjaty-

wach do biura AK. 

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

ŚWIĘTO PATRONALNE 

POZNAŃ, 20 LISTOPADA 2022  
 

W niedzielę, 20 listopada br. obchodzić będziemy świę-

to patronalne. Z tej okazji serdecznie zapraszamy 

wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej 

do katedry poznańskiej na uroczystą Mszę św. o godz. 

10:00, której przewodniczył będzie ks. abp Stanisław 

Gądecki, metropolita poznański. Pragniemy dziękować 

Bogu za kolejny rok naszej pracy formacyjnej i apostol-

skiego zaangażowania oraz za 25 lat pracy pierwszych 

oddziałów parafialnych. Dlatego w sposób szczególny 

zapraszamy prezesów, którzy 23 listopada 1997 roku 

otrzymali w katedrze poznańskiej legitymacje Akcji 

Katolickiej oraz członków tych Oddziałów i Księży 

Asystentów. Będziemy też prosić Boga za wstawiennic-

twem naszych Patronów o potrzebne łaski na czas, któ-

ry przed nami i o nowe powołania do naszego Stowa-

rzyszenia. Po Eucharystii przejdziemy do auli Arcybi-

skupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ul. 

Wieżowa 2/4 na okolicznościowe spotkanie.  Księży 

Asystentów POAK prosimy do koncelebry.  
 

MATERIAŁY FORMACYJNE NA 2023 
 

Informujemy, że w biurze DIAK można odbierać 

zamówione materiały formacyjne na 2023 rok.  

CURRENDA  nr 11/247 

listopad 2022 
******************************************** 

(…) wiele osób odwiedza cmentarze, które są, jak mówi 

o tym samo to słowo – „miejscem odpoczynku”, w ocze-

kiwaniu na ostateczne przebudzenie. Miło jest pomyśleć, 

że to sam Jezus nas obudzi. Sam Jezus objawił, że śmierć 

ciała jest jakby sen, z którego On nas wybudzi. Z tą wiarą 

zatrzymujemy się – również duchowo – przy grobach 

naszych bliskich, tych, którzy nas kochali i czynili nam 

dobro. Ale dzisiaj jesteśmy wezwani, aby pamiętać  

o wszystkich – pamiętać o wszystkich – także tych, o któ-

rych nikt nie pamięta. Pamiętajmy o ofiarach wojen  

i przemocy; o tak wielu „maluczkich” świata unicestwio-

nych przez głód i nędzę. Pamiętajmy o tych bezimien-

nych, którzy spoczywają we wspólnych grobach. Wspo-

minamy braci i siostry, zabitych dlatego, że byli chrześci-

janami oraz tych którzy poświęcili swoje życie, aby słu-

żyć innym. Powierzmy Panu szczególnie tych, którzy nas 

opuścili w minionym roku.  

Tradycja Kościoła zawsze zachęcała do modlitwy za 

zmarłych, w szczególności przez ofiarowanie za nich ce-

lebry eucharystycznej: jest ona najlepszą pomocą ducho-

wą, jaką możemy dać ich duszom, zwłaszcza tym najbar-

dziej opuszczonym. Podstawą modlitwy za zmarłych jest 

komunia Ciała Mistycznego. Jak podkreśla Sobór Waty-

kański II, „uznając w pełni tę komunię całego Mistycz-

nego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymujący od 

zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem 

pamięć zmarłych” (Lumen gentium, 50). 

Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy  

w intencji zmarłych są świadectwem ufnej nadziei, zako-

rzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest ostatnim sło-

wem o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest przezna-

czony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znaj-

dującego swoje wypełnienie w Bogu. 
Papież Franciszek o modlitwie za zmarłych 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH 

ASYSTENTÓW I CZŁONKÓW  

AKCJI KATOLICKIEJ 

Zachęcamy, by podczas listopadowych spotkań for-

macyjnych polecać w modlitwie zmarłych członków  

i asystentów Akcji Katolickiej, a także – jeśli to moż-

liwe nawiedzić ich groby.   

Niech przywołanie w pamięci, Tych którzy odeszli  

z naszych Oddziałów będzie czasem wyrażenia Bogu 

wdzięczności za dar Ich życia oraz za wszelkie do-

bro, które uczynili dla wspólnoty i Kościoła.  
 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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