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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  
BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 

MARZEC: Kościół znajdujący się w drodze jest Ko-

ściołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w 

dzieciach Bożych. To przełom z niewiary ku wierze, 

z grzechu ku łasce, z ignorancji ku wiedzy. Bywa 

niestety i na odwrót. «Bojowaniem jest życie czło-

wieka». Trzeba więc niemało namęczyć się i nacier-

pieć, aby dojść do wyznaczonego celu. Różne są losy 

Kościoła. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwa-

rię.  

APEL AKCJI KATOLICKIEJ  

W POLSCE DO RODZICÓW  

DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Informujemy, że obradująca w sobotę, 11 lutego br.  

w Warszawie Rada KIAK wystosowała Apel do ro-

dziców dzieci i młodzieży w związku z narastającymi 

zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się tekstem 

Apelu oraz przekazywanie tej informacji w swoich 

środowiskach. 
 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 

SOBOTA, 25 LUTEGO 2023  
 

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 25 lutego wszyst-

kich członków Akcji Katolickiej na Wielkopostny 

Dzień Skupienia do Sanktuarium Świętego Józefa  

w Poznaniu, ul. Działowa 25. Spotkanie rozpocznie-

my Mszą św. o godz. 11:30. Po Eucharystii Droga 

Krzyżowa oraz konferencja. Okazja do spowiedzi 

świętej w Sanktuarium od godz. 9:00 do 12:00.   

 

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE  

RADY DIAK 
 

Zgodnie z przyjętym na rok 2023 Kalendarium  

w sobotę, 25 marca br. odbędzie się sprawozdawcze 

zebranie Rady DIAK. Rozpoczniemy je Mszą św.  

w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze 

poznańskiej o godz. 10:00 

Po Eucharystii przejdziemy do Sali Archiwum Ar-

chidiecezjalnego w Poznaniu na obrady.  Szczegóło-

wy program zebrania w załączeniu. Bardzo prosimy 

PT Członków Rady o udział w tym spotkaniu, które 

należy do naszych statutowych obowiązków.   
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(…) «Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli po-

kusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe» (Mt 

26, 41). Pozwólmy, aby te słowa Pana prowadziły 

nas, pomagając w zdecydowanym wysiłku nawróce-

nia i duchowej odnowy. W życiu codziennym zbyt 

jesteśmy pochłonięci przez zajęcia i troski material-

ne. Wielki Post stanowi sprzyjającą okazję do rozbu-

dzenia w sobie autentycznej wiary i przywrócenia 

zbawiennego kontaktu z Bogiem oraz bardziej wiel-

kodusznego życia Ewangelią. Środki pozostające do 

naszej dyspozycji są zawsze te same: modlitwa, post i 

pokuta, a także jałmużna, to znaczy dzielenie się z 

potrzebującymi tym, co posiadamy; w tych tygo-

dniach powinniśmy jednak intensywniej z nich ko-

rzystać. Winna to być droga ascezy osobistej i 

wspólnotowej, która czasami wydaje się szczególnie 

trudna w otaczającym nas zsekularyzowanym środo-

wisku. Lecz właśnie dlatego tym usilniej i ochoczo 

powinniśmy podejmować wysiłki.  

Jan Paweł II, katecheza podczas audiencji generalnej 28 lutego 2001 
 

KONKURSY DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY  
 

Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy dzieci  

i młodzież do udziału w konkursach przygotowanych 

przez Zarząd DIAK. Są to XI Archidiecezjalny Prze-

gląd Poezji i Pieśni Patriotycznej oraz konkurs pla-

styczno-literacki związany z pielgrzymkami Jana 

Pawła II do Poznania. Bardzo prosimy Członków 

POAK o włączenie się w przeprowadzenie konkur-

sów poprzez zainteresowanie nauczycieli ich organi-

zacją na terenie szkoły oraz tam, gdzie to możliwe 

bezpośrednie zachęcenie dzieci i młodzieży. Regula-

miny zostaną zamieszczone na naszej stronie interne-

towej oraz przesłane mailem do Prezesów.  
 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 
 

 

Przypominamy, że w biurze DIAK do końca lutego 

przyjmujemy zgłoszenia na dwudniową pielgrzymkę 

AK do Częstochowy w czerwcu. Bardzo prosimy  

o dokonanie wpłaty I raty w wysokości 200 zł do 

końca marca.  
 

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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