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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  
BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 

 STYCZEŃ: Kościół Boży, to nie tylko hierarchia: 

biskupi i kapłani. Jednego mamy Wodza, Jezusa 

Chrystusa. On jest Głową społeczności nadprzyro-

dzonej, do której należymy, a my członkami Jego 

przez chrzest, który nas obmył i zjednoczył. On zro-

dził w nas nową siłę. Łaskę nadprzyrodzoną, czyli 

życie w miłości. I oczekuje od nas owoców swego 

siewu. Macie więc odpowiedzialność za Kościół! 
  

SPOTKANIA KOLĘDOWE 
   

Zachęcamy członków Akcji Katolickiej do organizo-

wania spotkań kolędowych w oddziałach lub w Okrę-

gach. Jeśli to możliwe to zorganizujmy wieczór kolę-

dowy w łączności z innymi grupami duszpasterskimi 

działającymi w parafii. Podtrzymujmy również piękną 

tradycję śpiewania kolęd w naszych rodzinach.  

PRZYGOTOWANIE DO KORONACJI 

CUDOWNEGO WIZERUNKU MATKI 

BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH  

W SMOLICACH  
W ramach przygotowania do koronacji podczas spo-

tkań formacyjnych w oddziałach od grudnia do 

sierpnia odmawiamy modlitwę do Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych w Smolicach 
 

Boże, Ty okazujesz nam  

nieskończone miłosierdzie  

w znakach i cudach  

dokonanych przez wstawiennictwo  

Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.  

Pokornie Cię prosimy,  

abyśmy za Jej przyczyną  

cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała 

oraz osiągnęli chwałę przygotowaną 

dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim.  

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

W miarę możliwości wykorzystujmy też rozważania  

z nowenny miesięcy.  
 

MODLITWA PRZY RELIKWIACH 

PATRONÓW AKCJI KATOLICKIEJ  
 

Zachęcamy POAK-i a także rodziny członków AK 

do modlitwy przy relikwiach naszych patronów. Za-

interesowane oddziały prosimy o kontakt z biurem 

DIAK.  
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(…) wydarzenie Betlejem należy rozważać w świetle 

Jego (Jezusa) tajemnicy paschalnej: jedna i druga sta-

nowią część odkupieńczego dzieła Chrystusa. Wciele-

nie i narodzenie Jezusa zachęcają nas już do skierowa-

nia spojrzenia ku Jego śmierci i zmartwychwstaniu: 

zarówno Boże Narodzenie jak i Pascha są świętami 

odkupienia. Pascha świętuje je jako zwycięstwo nad 

grzechem i śmiercią: wyznacza moment finalny, kiedy 

chwała Boga-Człowieka jaśnieje jak światło dnia; Bo-

że Narodzenie celebruje je jako wejście Boga w histo-

rię stawszy się człowiekiem, aby doprowadzić czło-

wieka do Boga: oznacza, jeśli tak można powiedzieć 

chwilę początkową, kiedy zaledwie się przeczuwa po-

światę jutrzenki. Ale właśnie tak jak jutrzenka poprze-

dza i już zapowiada światło dnia, tak Boże Narodzenie 

już zapowiada krzyż i chwałę zmartwychwstania. Tak 

więc również te dwa okresy roku, w których umiesz-

czone są dwa wielkie święta, przynajmniej w niektó-

rych rejonach świata, mogą pomóc w zrozumieniu tego 

aspektu. Rzeczywiście, podczas gdy Wielkanoc wy-

pada na początku wiosny, gdy słońce przezwycięża 

gęste i zimne mgły i odnawia oblicze ziemi, to Boże 

Narodzenie przypada właśnie na początku zimy, 

kiedy światło i ciepło słońca nie mogą rozbudzić 

przyrody, spowitej zimnem, pod którego jednakże 

pokrywą pulsuje życie i rozpoczyna się na nowo 

zwycięstwo słońca, ciepła. 

Ojcowie Kościoła nigdy nie oddzielali narodzenia 

Chrystusa od całego dzieła odkupienia, które znajduje 

swój szczyt w tajemnicy paschalnej. Wcielenie Syna 

Bożego jawi się nie tylko jako początek i warunek 

zbawienia, ale jako obecność samej tajemnicy naszego 

zbawienia: Bóg staje się człowiekiem, rodzi się jak 

dziecko, tak jak my, bierze nasze ciało, aby zwyciężyć 

śmierć i grzech. 

Benedykt XVI, 21 grudnia 2011  

ZMIANA WYSOKOŚCI WPŁAT SKŁADKI 

CZŁONKOWSKIEJ   

 

Informujemy, że Rada DIAK na posiedzeniu 10 

grudnia 2022 roku (w nawiązaniu do decyzji KIAK) 

podjęła uchwałę dotyczącą zmiany wysokości wpłaty 

składki członkowskiej. Z dniem 1 stycznia 2023 r. 

składka wynosi 3 zł od członka na miesiąc. Prosimy  

POAK-i o systematyczne zbieranie składek w oddzia-

łach i przekazywanie do DIAK kwartalnie.   
 

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 
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