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▀ KOMUNIKATY 
 

►  LAUREACI  II ARCHIDIECEZJALNEGO  

    PRZEGLADU  POEZJI  

I  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ 
 

W sobotę, 17 maja br. podczas Koncertu Galowego jedenastu 
uczestników II Archidiecezjalnego przeglądu Poezji i Pieśni 
Patriotycznej otrzymało statuetkę Brązowego Orła.  

 

W kategorii poezja: 

Marianna Galica  ze Społecznego Gimnazjum nr 1  
im. św. U. Ledóchowskiej STO w Poznaniu 

Julia Sekulska z parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu  

 

W kategorii śpiew: 

Laura Chrzanowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, im. Wojska 

Polskiego w Obornikach, 

Aleksandra Gąsiorowska z Poznania, zagłoszenie rodziców  

Michalina Kordus ze Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułko-

wicach  

Zespół „Małe Maniewo” ze Szkoły Podstawowej w Maniewie 

Bartłomiej Koszla ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1  

im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu 

Magdalena Socha z Zespołu Szkół w Tulcach 

Zespół DOBRE BRZMIENIE  z Gimnazjum nr 67 

 im. ks. Józefa Tischnera w Poznaniu 

Zespół ARDENTE z Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika 
w Obornikach 

Zespół  Droga z Parafii pw. św. Michała Archanioła i Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kiekrzu. 
  

Serdecznie gratulujemy wykonawcom i ich opiekunom. 

 
 

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NA  

       JASNĄ GÓRĘ SOBOTA, 21 CZERWCA      
 

W sobotę, 21 czerwca br.  członkowie Akcji Katolickiej 

w Polsce pielgrzymują do Matki Boskiej Częstochow-

skiej. W przeddzień pielgrzymki o godz. 16.00 rozpocz-

nie się konferencja „Zło dobrem zwyciężaj”. 
 

Zarząd DIAK organizuje wyjazd do Częstochowy autoka-

rem tylko na sobotę. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmu-

jemy w biurze DIAK do 12 czerwca br. Koszt ok. 55 zł. 
Wyjazd sprzed Psałterii w sobotę, 21 czerwca  
o godz. 4.00.  
 

Pielgrzymkę rozpoczynamy w katedrze częstochowskiej 
o godz. 9.00, następnie przechodzimy procesyjnie na 
Jasną Górę. Mszy św. o godz. 11.30 na Szczycie  

Jasnogórskim  przewodniczył będzie ks. bp Marek Solar-

czyk, Asystent KIAK. Podczas Eucharystii odnowimy 

przyrzeczenia chrzcielne (zabieramy świece). Serdecznie 

zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.  
 

Prosimy o przekazanie do biura DIAK informacji, kto z 
P.T. Prezesów organizuje wyjazd na szczeblu parafialnym 

i dołączy do nas w Częstochowie.  
 

CURRENDA nr 6/148 
czerwiec  2014 

 

(…) my także jesteśmy zgromadzeni wokół stołu Pańskiego, 
stołu Ofiary Eucharystycznej, przy którym po raz kolejny daje 

On nam swoje ciało, uobecnia jedyną ofiarę Krzyża. I w słu-

chaniu Jego Słowa, karmieniu się Jego Ciałem i Krwią, po-

zwala On nam przejść od bycia rzeszą do bycia wspólnotą, od 
anonimowości do komunii. Eucharystia jest sakramentem jed-

ności, sprawiającym, że wychodzimy z indywidualizmu, aby 
żyć razem naśladowaniem Jezusa, wiarą w Niego. Tak więc 
wszyscy musimy sobie przed Panem postawić pytanie: jak 
żyję Eucharystią? Czy przeżywam ją anonimowo czy też jako 
wydarzenie prawdziwej komunii z Panem, ale również z wielu 
braćmi i siostrami, którzy dzielą ten sam stół? Jakie są nasze 
celebracje eucharystyczne? (Kobiety) … Zastają pusty grób, 
nie ma ciała Jezusa, wydarzyło się coś nowego, ale to wszyst-

ko niczego jeszcze nie wyjaśnia: rodzi pytania, wprawia w 

zakłopotanie, nie dając odpowiedzi. I oto dwaj mężczyźni w 
lśniących szatach mówią: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6). 

To, co było prostym gestem, aktem dokonanym niewątpliwie z 
miłości – udanie się do grobu – teraz przemienia się w zdarze-

nie, w wydarzenie, które naprawdę zmienia życie. Nic nie jest 
już takie jak wcześniej, nie tylko w życiu tych kobiet, ale także 
w naszym życiu i w dziejach ludzkości. Jezus nie pozostał 
martwy, zmartwychwstał, Żyje! Nie powrócił po prostu do 
życia, ale jest samym życiem, bo jest Synem Bożym, jest Ży-

wy (por. Lb 14, 21-28; 

Fragment homilii papieża  Franciszka wygłoszonej podczas 

Eucharystii z okazji uroczystości Bożego Ciała sprawowanej  
na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie, 30 maja 2013  

SPOTKANIE  RADY  DIAK            
SOBOTA, 14 CZERWCA  

 

Zgodnie z naszym kalendarium zapraszamy na kolejne spotka-

nie Rady DIAK, które odbędzie się w sobotę, 14 czerwca na 
Lednicy o  godz. 10.00 . Dojazd we własnym zakresie.  

W programie m. in. Msza św. konferencja formacyjna oraz 
wykład.  

Zapraszamy Prezesa oddziału wraz z członkami Zarządu.  
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do biura 
DIAK lub mailem  t.kieliszewski@kancelaria-tk.com   

do 5 czerwca br. liczby osób uczestniczących w spotkaniu.  
Przewidziany jest ciepły posiłek w cenie ok. 10 zł.  

 
 

     DYŻUR KSIĘDZA ASYSTENTA  
   

               Drugi czwartek miesiąca 15.15 – 16.15  

            lub po uzgodnieniu telefonicznym: 691 026 140 
 

 

GODZINY PRACY BIURA DIAK  
 

wtorek     14.00 ÷ 18.00 
czwartek  13.00 ÷ 17.00 

 

 

       

      DYŻUR SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK 
  

 

 

ostatni czwartek miesiąca 16.30 ÷ 17.30 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK  
 
 

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań 

10 1240 1763 1111 0000 1812 

 


