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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  
BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 

KWIECIEŃ: tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus 

będzie z nim po wszystkie dni, aż do skończenia świata 

i że bramy piekielne nie zwyciężą go. Można więc mó-

wić o religijnym kryzysie poszczególnych ludzi, nie jest 

to jednak kryzys Kościoła. Kościół jest zawsze Nau-

czycielem Dobrym, który naucza w prawdzie, przebija-

jąc się przez świat, przez wszystkie jego kłopoty, trud-

ności i męki. Przebija się niekiedy boleśnie, ale zawsze 

żywotnie.  

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE  

SOBOTA, 25 MARCA RADY DIAK 
 

Przypominamy, że w sobotę, 25 marca br. odbędzie się 

sprawozdawcze zebranie Rady DIAK. Rozpoczniemy je 

Mszą św. w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w ka-

tedrze poznańskiej o godz. 10:00 

Po Eucharystii przejdziemy do Sali Archiwum Archi-

diecezjalnego w Poznaniu na obrady.   

18. ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA 

PAWŁA II  

NIEDZIELA, 2 KWIETNIA 2023  
 

W niedziele, 2 kwietnia br. w 18.rocznicę śmierci św. 

Jana Pawła II bardzo prosimy o wywieszenie flagi pa-

pieskiej (żółto-białej), udekorowanie okien wizerun-

kiem Świętego Papieża oraz zapalenie o godz. 21:37 

świecy (znicza) i odmówienie dziesiątki różańca św. 

 rozważając trzecią tajemnicę światła – GŁOSZENIE 

KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO 

NARÓWCENIA w intencji wszystkich atakujących św. 

Jana Pawła II, prosząc naszego Wielkiego Patrona o 

wstawiennictwo.  
 

KONKURSY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału  

w konkursach: Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji  

i Pieśni Patriotycznej oraz konkursie związanym z piel-

grzymkami Jana Pawła II do Poznania. Bardzo prosimy 

Państwa Prezesów oraz Członków POAK o włączenie 

się w przeprowadzenie konkursów poprzez zaintereso-

wanie nauczycieli ich organizacją na terenie szkoły oraz 

tam, gdzie to możliwe bezpośrednie zachęcenie dzieci  

i młodzieży. Regulaminy znajdują się na naszej stronie 

internetowej. Zostały również przesłane mailem do 

szkół i Państwa Prezesów.  

 

 CURRENDA   nr 4/242 
kwiecień 2023 

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

(…) Wieczorem w Wielki Czwartek, wkraczając w Tridu-

um Paschalne, będziemy przeżywali we Mszy Wieczerzy 

Pańskiej to, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wiecze-

rzy. Jest to wieczór, w którym Chrystus pozostawił swoim 

uczniom testament swojej miłości w Eucharystii, nie jako 

we wspomnieniu, ale jako pamiątce, jako swojej odwiecz-

nej obecności.  

Za każdym razem, gdy sprawowana jest Eucharystia, po-

nawiana jest ta tajemnica odkupienia. W tym Sakramencie 

Jezus zastąpił żertwę ofiarną, baranka paschalnego samym 

sobą: Jego Ciało i Krew dają nam wybawienie z niewoli 

grzechu i śmierci, zbawienie od wszelkiego zniewolenia.  

Jest to wieczór, w którym On nas prosi, abyśmy się wza-

jemnie miłowali, stając się sługami jedni drugich tak, jak 

to uczynił umywając uczniom nogi. Jest to gest, który 

zapowiada krwawą ofiarę na krzyżu, która była ofiarą 

służby dla nas wszystkich, ponieważ ta służba Jego ofiary 

odkupiła nas wszystkich. I rzeczywiście – Nauczyciel  

i Pan umrze dzień później, aby uczynić czystymi nie nogi, 

lecz serca i całe życie swoich uczniów. (…) 

Wielki Piątek jest dniem pokuty, postu i modlitwy. Po-

przez teksty Pisma Świętego i modlitwy liturgiczne, bę-

dziemy, jak gdyby zgromadzeni na Kalwarii, aby upa-

miętnić mękę i odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa. (…) 

Adorując krzyż, będziemy przeżywali drogę niewinnego 

Baranka złożonego w ofierze dla naszego zbawienia. Bę-

dziemy zanosili w umysłach i sercach cierpienia chorych, 

ubogich, odrzuconych przez ten świat; będziemy pamiętali 

o „barankach złożonych w ofierze”, o niewinnych ofiarach 

wojen, dyktatur, codziennej przemocy, aborcji… (…) 

Wielka Sobota nazywana jest dniem milczenia, wielka 

cisza panuje nad całą ziemią; przeżywany w płaczu i prze-

rażeniu przez pierwszych uczniów, wstrząśniętych ha-

niebną śmiercią Jezusa. (…) 

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej, 31.03.2021  
 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA 

NIEDZIELA, 23 KWIETNIA 2023  
 

Zachęcamy członków Akcji Katolickiej do modlitwy za 

wstawiennictwem św. Wojciecha, patrona Polski i Ak-

cji Katolickiej. Zapraszamy też do udziału w głównych 

uroczystościach ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie.  
 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 
 

 

Przypominamy, że do końca marca należy wpłacić  

I ratę w wysokości 200 zł na dwudniową pielgrzymkę 

AK do Częstochowy, która odbędzie się w dniach  

16-17 czerwca br.  
 

  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/

