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WPROWADZENIE

Główny kierunek realizacji tegorocznego programu duszpa-
sterskiego w okresie zwykłym roku liturgicznego, wyznacza hasło – 
W mocy Ducha Chrystusa Posyłającego. Tak więc szczególnym wy-
zwaniem staje się dla nas najpierw sprawa otwartości na działanie Du-
cha Świętego, a następnie gotowość zaangażowania się w realizację 
misji, do której zostaliśmy posłani. 

Przed dwoma laty papież Franciszek w jednej z homilii, mówiąc 
o Duchu Świętym, postawił pytanie: „Czy potrafię Go słuchać? Czy 
jestem zdolny, by szukać natchnienia przed podjęciem decyzji, wypo-
wiedzeniem słowa czy też dokonaniem czegoś ważnego? A może moje 
serce jest spokojne, pozbawione emocji, serce nieruchome? Gdybyśmy 
w niektórych przypadkach zrobili elektrokardiogram – wykres byłby 
liniowy, bez emocji. Takich ludzi można spotkać także w Ewangeliach. 
Pomyślmy o uczonych w Prawie: wierzyli w Boga, znali wszystkie 
przykazania, ale ich serce było zamknięte, nie poddawali się jakimkol-
wiek niepokojom” (29 maja 2017 r.). 

Posłani w mocy Ducha Chrystusa musimy najpierw otworzyć na-
sze serca na Słowo Boże, które jest Słowem życia. Trzeba się w nie 
wsłuchiwać, aby było ono światłem i drogowskazem na każdy dzień. 
Ubogaceni zaś nim, nieśmy to Słowo innym ludziom, dając świadectwo 
naszej żywej wiary, stając się w ten sposób uczniami-misjonarzami. 

Mówił o tym Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Mło-
dzieży w 2013 r., odpowiadając na pytanie, co to znaczy być misjo-
narzem? Podkreślał, że oznacza to „przede wszystkim być uczniami 
Chrystusa, słuchać ciągle na nowo wezwania do pójścia za Nim, za-
chęty do przyglądania się Mu: »Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokornego serca« (Mt 11,29). Uczeń jest w istocie osobą, która słucha 
Słowa Jezusa (por. Łk 10,39), uznając Go za Mistrza, który ukochał 
nas aż po dar z życia. Chodzi więc o to, aby każdy z was pozwolił się 
kształtować każdego dnia przez Słowo Boże: ono uczyni was przyja-
ciółmi Pana Jezusa i zdolnymi włączać innych młodych ludzi w tę przy-
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jaźń z Nim”. Bowiem „głoszenie Ewangelii wynika z radości spotkania 
Chrystusa i z tego, że w Nim znalazło się skałę, na której można budo-
wać własne istnienie (…). Jezus posłał swoich uczniów z misją, poleca-
jąc im: »Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony« (Mk 16,15–16). 
Ewangelizować oznacza nieść innym Dobrą Nowinę o zbawieniu, a tą 
Dobrą Nowiną jest osoba: Jezus Chrystus. Kiedy Go spotykam, kiedy 
odkrywam, do jakiego stopnia jestem przez Boga kochany i przez Niego 
zbawiony, rodzi się w mnie nie tylko pragnienie, lecz potrzeba ukazy-
wania Go innym (…). Ewangelizacja rozpoczyna się zawsze od spotka-
nia z Panem Jezusem: ten, kto zbliżył się do Niego i doświadczył Jego 
miłości, natychmiast chce dzielić się z innymi pięknem tego spotkania 
i radością, rodzącą się z tej przyjaźni. Im lepiej znamy Chrystusa, tym 
bardziej pragniemy Go głosić. Im więcej z Nim rozmawiamy, tym bar-
dziej pragniemy o Nim mówić. Im bardziej On przyciąga nas do siebie, 
tym bardziej chcemy prowadzić do Niego innych ludzi”.

Podejmując misję w mocy Ducha Chrystusa Posyłającego, win-
niśmy być świadomi, że „ofiarowane nam przez Boga zbawienie jest 
dziełem Jego miłosierdzia. Nie istnieje ludzkie działanie, jakkolwiek 
dobre mogłoby być, dzięki któremu zasługujemy na tak wielki dar. 
Bóg z czystej łaski pociąga nas, by nas zjednoczyć z sobą. Posyła On 
swojego Ducha do naszych serc, aby uczynić nas swoimi dziećmi, aby 
nas przemienić i uczynić zdolnymi do udzielenia naszym życiem od-
powiedzi na Jego miłość. Kościół jest posłany przez Jezusa Chrystu-
sa jako sakrament zbawienia ofiarowanego przez Boga. Przez swoją 
działalność ewangelizacyjną współpracuje on jako narzędzie Bożej ła-
ski, działającej nieustannie ponad wszelką możliwą kontrolą. Wyraził 
to trafnie Benedykt XVI, otwierając refleksje Synodu: »zawsze trzeba 
pamiętać, że pierwsze słowo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe dzia-
łanie pochodzi od Boga, i tylko wtedy, gdy włączamy się w tę Bożą 
inicjatywę, tylko gdy usilnie prosimy o tę Bożą inicjatywę, my również 
możemy stać się – z Nim i w Nim – ewangelizatorami«. Zasada pryma-
tu łaski powinna być latarnią oświecającą nieustannie nasze refleksje 
o ewangelizacji” (EG 112).
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Warto do tych myśli powracać w homiliach towarzyszących trwa-
jącej w naszej Archidiecezji peregrynacji kopii Jasnogórskiej Ikony 
Najświętszej Maryi Panny. Papież Franciszek zwraca uwagę, że wraz 
z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła 
uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1,14), i w ten sposób uczyniła 
możliwą misyjną eksplozję, jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafiliby-
śmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji” (EG 284). 

Ważną rolę w okresie zwykłym roku liturgicznego ma podkreśla-
nie wezwania, aby świeccy wierni włączyli się w dzieło nowej ewan-
gelizacji, zwłaszcza w obszarze kultury. Papież Franciszek stwierdził, 
że „istnieje nagląca potrzeba ewangelizowania kultur, by inkulturować 
Ewangelię. W krajach o tradycji katolickiej będzie chodziło o towa-
rzyszenie kulturze, troszczenie się o nią i umacnianie jej istniejące-
go już bogactwa, natomiast w krajach o innych tradycjach religijnych 
lub głęboko zsekularyzowanych będzie chodziło  o sprzyjanie nowym 
procesom ewangelizacji kultury, chociaż zakładają one projekty dłu-
gofalowe. Musimy jednak pamiętać, że zawsze chodzi o wezwanie do 
wzrostu. Każda kultura i każda grupa społeczna potrzebuje oczyszcze-
nia i dojrzewania” (EG 69).

Św. Jan Paweł II zwracał uwagę, że szczególny charakter, jakie-
go nabiera dzisiaj ewangelizacja kultur, wymaga od chrześcijan przede 
wszystkim pojmowania kultury jako rzeczywistości ludzkiej, która po-
trzebuje Ewangelii, a także zdolności „nasłuchiwania współczesnego 
człowieka, by go zrozumieć i by wynaleźć nowy typ dialogu, który by 
pozwolił w mentalność dzisiejszą wprowadzić całą oryginalność ewan-
gelicznego posłania” (Przemówienie do członków Papieskiej Rady do 
spraw Kultury, Rzym, 18 stycznia 1983). 

Chodzi przy tym o ewangelizację pojmowaną w znaczeniu in-
dywidualnym, jak i społecznym. Z jednej bowiem strony, tylko po-
szczególne osoby mogą poprzez nawrócenie zdobyć się na akt wiary 
i żyć nią w swej codzienności, z drugiej jednak za ich pośrednictwem 
działalność ewangelizacyjna może sięgać do samego wnętrza kultur.  
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Dla Kościoła jest sprawą oczywistą, że – jak podkreślał Paweł VI – 
„należy ewangelizować i to nie od zewnątrz, jakby się dodawało jakąś 
ozdobę czy kolor, ale od wewnątrz, od centrum życiowego i korzeni 
życia – czyli należy przepajać Ewangelią kultury, a także kulturę czło-
wieka, w najszerszym i najpełniejszym znaczeniu, jakie te wyrazy mają 
w Konstytucji Gaudium et spes, gdzie zawsze wychodzi się od osoby 
ludzkiej i zawsze zwraca się do związków między osobami oraz do ich 
łączności z Bogiem” (Evangelii nuntiandi, n. 20). 

Mając świadomość, że okres zwykły roku liturgicznego obejmuje 
także dni wakacji i urlopów warto podkreślać, że czas ten jest szcze-
gólną sposobnością do apostolstwa w miejscu wypoczynku. Jak wyja-
śnia Synod Archidiecezjalny, w tym czasie ważne jest „zaangażowa-
nie świeckich w uprawianie apostolstwa poprzez szerzenie Ewangelii 
i uświęcanie. Służyć temu może przede wszystkim świadectwo życia, 
ale należy pamiętać także o szukaniu okazji do głoszenia Chrystusa 
słowem wobec wierzących, jak i niewierzących. Ważnym zdaniem jest 
również wyjaśnianie współczesnych problemów w świetle zasad chrze-
ścijańskich [zob. DA 6]” (Synod, t. 2, Statuty, nr. 223). 

Odrębną sprawą jest promowanie czasu wakacyjnego jako szansy 
zadbania o rozwój duchowy – możliwość wewnętrznego pogłębienia 
poprzez uczestnictwo w rekolekcjach wakacyjnych, pielgrzymkach, 
dniach skupienia czy podjęcia propozycji przedstawianych przez róż-
nego rodzaju grupy formacji duchowej. Będzie to równocześnie propa-
gowaniem innego stylu i kultury spędzania okresu urlopowego.

Centrum działalności duszpasterskiej tego okresu pozostaje ciągle 
niedziela – Dzień Pański. Jego świętowanie jest podstawą i rdzeniem 
całego roku liturgicznego oraz jednym z istotnych elementów budowa-
nia kultury przenikniętej duchem miłości i wzajemnego zrozumienia, 
a także źródłem dynamizmu ewangelizacyjnego oraz umacnianiem ko-
munii z Bogiem. 
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        MARTYRIA

Okres zwykły

 Rozpoczynamy w Kościele liturgiczny okres zwy-
kły. Czas ten pozornie wydaje się być mniej istotnym 
w porównaniu do tych wydarzeń, które mamy już za 
sobą. Zdajemy sobie jednak sprawę, że takie myślenie 
i spojrzenie jest błędne i nieuzasadnione. Dlatego też 

podejmijmy ten święty czas łaski z nową mocą, siłą i ewangelicznym 
entuzjazmem. W przepowiadaniu słowa Bożego i podejmowanych ini-
cjatywach duszpasterskich nawiązujmy do hasła trwającego roku dusz-
pasterskiego „W mocy Bożego Ducha”.

Katecheza dorosłych

Zbliżający się czas wakacji jest dobrym momentem do podsumo-
wania działań związanych z katechezą dorosłych, którą powinniśmy po-
dejmować w każdej parafii. Warto zapytać czy organizujemy cykl trzech 
katechez przed chrztem dziecka oraz osobno liturgiczne pouczenie przed 
chrztem, czy podejmujemy katechezę rodziców młodzieży przygotowu-
jącej się do bierzmowania oraz dzieci przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii. Pamiętajmy także, że w katechizowaniu dorosłych możemy 
skorzystać z przygotowanych materiałów formacyjnych.

Szukajmy w parafiach kandydatów do Szkoły Katechistów, która 
po wakacjach rozpocznie nowy rok pracy przygotowującej dorosłych 
do podjęcia tej odpowiedzialnej roli w posłudze ewangelizowania 
wiernych w parafiach. Szczegółowe informacje odnajdziemy na stronie 
internetowej szkoły: www.katecheza.pl.

Przypominamy, że Szkoła Katechistów ma swoje odziały w Lesz-
nie i Wolsztynie.

Dni młodych w Gostyniu, PARADISO 2019

W dniach od 25 do 29 czerwca 2019 roku na Świętej Górze w Go-
styniu odbędą się Archidiecezjalne Dni Młodych. W ramach duszpa-
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sterstwa młodzieży w naszych parafiach zorganizujmy wspólny wyjazd 
na to ważne dla młodych wydarzenie. Będzie ono przedłużeniem ra-
dości i entuzjazmu wiary młodego Kościoła z jakim mieliśmy do czy-
nienia w czasie Światowych Dni Młodych w Panamie oraz przygoto-
waniem i zachętą do wzięcia udziału w kolejnych Światowych Dniach 
dla młodzieży z naszych parafii. Bogaty program wydarzenia niech nas 
zachęca do wzięcia w nim udziału. Szczegółowe informacje znajdzie-
my na stronie internetowej: paradiso2019.pl.

Wakacje

Nie rezygnujmy z nieustannego przypominania wiernym w na-
szych parafiach, zwłaszcza rodzicom dzieci i młodzieży, że wakacje nie 
są czasem zawieszania i rezygnowania z praktyk religijnych. W prze-
powiadaniu oraz w ogłoszeniach duszpasterskich akcentujmy ważność 
życia sakramentalnego, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej Euchary-
stii oraz spowiedzi. Zachęcajmy do regularnej modlitwy, lektury Pisma 
Świętego oraz czytelnictwa prasy religijnej.

Miesiące letnie to także czas organizowania przez parafie wspól-
nych wyjazdów i pielgrzymek. Odwiedzajmy miejsca święte na terenie 
naszej archidiecezji. W wielu sanktuariach maryjnych odbywają się ty-
godniowe odpusty. Należą do nich: Święta Góra w Gostyniu, Borek 
Wielkopolski, Górka Duchowna, Buk i Wieleń. Szczegółowe kalenda-
rium wielkich odpustów maryjnych odnajdziemy na stronie interneto-
wej Archidiecezji Poznańskiej w zakładce dotyczącej duszpasterstwa.

W ramach duszpasterstwa dzieci i młodzieży organizujemy war-
tościowe wyjazdy wakacyjne oraz zachęcajmy młodzież do wzięcia 
udziału w różnych, zwłaszcza zaś w powołaniowych rekolekcjach.

Nowy rok szkolny

Podejmijmy starania, aby nowy rok szkolny rozpocząć wspólną 
modlitwą w czasie Mszy Świętej. Wraz z dyrekcjami szkół działają-
cymi na terenie naszych parafii zaplanujmy to wydarzenie tak, aby nie 
kolidowało z częścią rozpoczęcia przypadającą na terenie szkoły. 
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Pamiętajmy o Tygodniu Wychowania na początku września. 
W jego przygotowaniu skorzystajmy z materiałów przygotowanych 
przez Komisję Wychowania KEP, które zostaną dostarczone do parafii 
pocztą kurialną. 

Podejmijmy z młodzieżą i rodzicami temat uczestnictwa w kate-
chezie szkolnej. Zwłaszcza wobec tych parafian, którzy rozpoczną edu-
kację w nowych środowiskach. Mówmy o potrzebie religijnej edukacji, 
zdobywania wiedzy i poszerzania własnych horyzontów. Powiedzmy 
rodzicom o katolickim wychowaniu dzieci, które zakłada udział w lek-
cjach religii oraz tłumaczmy, że prowadzony w wielu szkołach przed-
miot etyka nie jest tym samym co lekcja religii. Zachęcajmy rodziców 
do aktywnego włączania się w życie szkół, do których uczęszczają ich 
dzieci oraz do zainteresowania się programami wychowawczymi szkół.

Młodzież studiująca

Na terenie Poznania działają duszpasterstwa akademickie. Prze-
każmy tę informację młodym, którzy rozpoczną od października studia. 
Informacje o działających w Poznaniu duszpasterstwach akademickich 
odnajdziemy na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Warto 
zachęcać młodych do włączenia się w ich działalność, aby nadal roz-
wijać swoją więź z Bogiem poprzez permanentną formację duchową.

Poznańskie Forum Duszpasterskie 

W związku z wprowadzaniem nowego Programu Duszpasterskie-
go dla Kościoła w Polsce, dnia 21 września (sobota) br., odbędzie się 
kolejne już Poznańskie Forum Duszpasterskie, które podejmie tematykę 
związaną z hasłem nowego roku duszpasterskiego. Szczegółowe infor-
macje dotrą do wszystkich parafii naszej archidiecezji po opublikowa-
niu szczegółowego programu. Już dziś warto zaprosić na to wydarzenie 
wiernych świeckich, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich i Eko-
nomicznych, członków ruchów i stowarzyszeń działających w naszych 
parafiach, członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii Świętej, katechetów i katechistów, wspólno-
ty młodzieżowe. Wydarzenie od kilku lat wpisuje się w twórczą refleksję 
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na zagadnieniami związanymi z duszpasterstwem i dlatego warto z zaan-
gażowaniem zapraszać wszystkich zainteresowanych.

XIX Dzień Papieski

Dnia 13 października br. będziemy przeżywać XIX Dzień Papieski 
św. Jana Pawła II pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”. Zaplanujmy od-
chody w parafii, skorzystajmy z materiałów, które zostaną dostarczone 
pocztą kurialną.

Październik – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

W roku 2019 mija setna rocznica opublikowania przez papieża 
Benedykta XV Listu apostolskiego „Maximum illud” Dokument ten 
poświęcony jest misyjnej działalności Kościoła. Papież uznał w nim 
głoszenie Ewangelii wszystkim narodom za „największe i najświętsze 
zadanie, które Pan nasz, Jezus Chrystus, zlecił uczniom tuż przed swym 
odejściem do Ojca”. 

W związku z tym jubileuszem – z woli papieża Franciszka – paździer-
nik 2019 r. będziemy przeżywać jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. 

Propozycje duszpasterskie dotyczące realizacji animacji misyj-
nych oraz modlitwy w intencji misji będą docierały do parafii pocztą 
kurialną.

Tydzień misyjny

Tegoroczny Tydzień Misyjny rozpocznie się 20 października i po-
trwa do 26 października br.. Pamiętajmy w naszych modlitwach o mi-
sjonarzach i misjonarkach, którzy posługują na wszystkich kontynen-
tach świata. Skorzystajmy z przygotowanych na ten czas materiałów 
duszpasterskich, które dotrą do naszych parafii przez pocztę kurialną.
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  LITURGIA

Troska o uświęcenie

Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. 
Podejmujmy nieustanne działania mające na celu 
dobre przygotowanie Mszy Świętej w naszych para-
fiach. Wszędzie tam, gdzie jeszcze tego nie praktyku-
jemy, wprowadzajmy codzienną homilię. Tam gdzie 

to możliwe organizujmy świeckie grupy liturgiczne angażujące świec-
kich w przygotowanie Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej. 
Dawajmy wiernym codzienną okazję do spowiedzi świętej. W miesią-
cach wakacyjnych przypominajmy, zwłaszcza młodzieży i dzieciom 
o obowiązku praktykowania życia sakramentalnego. Po odpowiednim 
zabezpieczeniu kościołów dajmy wiernym możliwość adorowania Naj-
świętszego Sakramentu i indywidualnej modlitwy w otwartych w ciągu 
dnia świątyniach. 

W ramach realizowania hasła roku duszpasterskiego „W mocy 
Bożego Ducha” połóżmy akcent na uroczyste błogosławieństwo oraz 
modlitwy nad wiernymi. Wyjaśniajmy jak ważne jest niesienie innym 
Ewangelii. Akcentujmy także, że Bóg swoim błogosławieństwem nie-
ustannie nam towarzyszy i prowadzi.

W ramach odmawianych w parafiach różnego rodzaju nowenn za-
dbajmy o włączenie w ich przebieg krótkiej katechezy. Szukajmy spo-
sobów głoszenia słowa Bożego oraz wyjaśniania podstawowych prawd 
wiary.

Peregrynacja Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej

W naszej archidiecezji trwa peregrynacja Matki Bożej w znaku 
Ikony Jasnogórskiej. We współpracy z grupami duszpasterskimi – nade 
wszystko z Parafialną Radą Duszpasterską – przygotujmy plan nawie-
dzenia w parafii. W sposób szczególny zadbajmy o piękno liturgii spra-
wowanych przy Jasnogórskiej Ikonie.
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Księgi liturgiczne

Sukcesywnie wprowadzajmy nowe wydanie Lekcjonarza Mszal-
nego, które zostało przygotowane przez Wydawnictwo Księży Pallo-
tynów w Poznaniu. Przypominamy, że wszystkie nowe, dostępne na 
rynku materiały duszpasterskie a także przygotowywany w ramach 
nowego roku duszpasterskiego program homiletyczny odnoszą się do 
najnowszego wydania Lekcjonarza. Na rynku wydawniczym pojawiło 
się już nowe tłumaczenie tomu VI, VII i VIII oraz lekcjonarza pogrze-
bowego.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

Jeśli nie wprowadziliśmy jeszcze w parafii nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca spróbujmy sukcesywnie działać, aby zaistniało 
ono w naszej wspólnocie parafialnej. Może warto zachęcić, aby w ich 
przygotowanie i poprowadzenie zaangażowały się grupy duszpaster-
skie na czele z Parafialną Radą Duszpasterską.

Odpusty maryjne

Jak każdego roku w miesiącach wakacyjnych odbędą się w sank-
tuariach maryjnych naszej archidiecezji odpusty maryjne. Ich szczegó-
łowy wypis znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji Poznań-
skiej. Do parafii będą docierały także plakaty zapraszające wiernych na 
uroczystości. Zachęcajmy wiernych do indywidualnego pielgrzymo-
wania oraz w miarę możliwości organizujmy parafialne wyjazdy i piel-
grzymki do sanktuariów maryjnych naszej archidiecezji.

Pielgrzymka mężczyzn do Tulec

XVI Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do 
Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach odbędzie się dnia 16 czerwca br. 
Szczegółowy program dotrze do wszystkich parafii pocztą kurialną.

Formacja Służby Liturgicznej

W miesiącach letnich odbędą się tradycyjne rekolekcje, kur-
sy i warsztaty skierowane dla ministrantów i lektorów. Dajmy mi-
nistrantom z naszych parafii szansę formacji i pogłębienia wiedzy 
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liturgicznej oraz budowania relacji z kolegami. Nie zamykajmy mi-
nistrantów wyłącznie w przestrzeni własnej parafii. Doskonalenie 
umiejętności liturgicznych i budowanie relacji koleżeńskich jest dla 
ministrantów ważnym aspektem formacji. Zdobyte umiejętności po-
mogą w pięknym przygotowaniu liturgii parafialnej. Szczegółowe 
informacje o terminach wakacji połączonych z formacją dotarły do 
parafii przez komunikat kurialny. Są dostępne również na stronie in-
ternetowej duszpasterstwa służby liturgicznej naszej archidiecezji:  
www.ministranci.archpoznan.pl.

Poznańska Piesza Pielgrzymka 

Piesza Poznańska Pielgrzymka na Jasną Górę – rekolekcje w dro-
dze – wyruszy także i w tym roku, aby dotrzeć do Częstochowy dnia 
15 lipca, kiedy to przypada odpust Matki Bożej z Góry Karmel. Wyj-
ście pielgrzymów będzie miało miejsce według od lat ustalonego po-
rządku: 3 lipca wyruszą pielgrzymi z Czarnkowa, 5 lipca z Opalenicy, 
Buku, Grodziska Wlkp. I Kościana. Z Poznania pielgrzymi wyruszą, 
jak zawsze, 6 lipca po Mszy Świętej w katedrze o godzinie 8:00. Zgło-
szenia chętnych do pielgrzymowania przyjmowane są on-line w dniach 
od 1 czerwca do 1 lipca, strona www: ppp.archpoznan.pl oraz indywi-
dualnie w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu w soboty 15 i 29 czerw-
ca w godzinach od 12:00 do 14:00. Opłaty i ulgi: 110 zł, dzieci do lat 
7 zwolnione są z opłat, trzecia osoba z rodziny 60 zł, czwarta i kolejne 
osoby z rodziny zwolnione są z opłat. Do parafii zostaną dostarczo-
ne plakaty. Poinformujmy o Pielgrzymce w ogłoszeniach parafialnych 
oraz jako duszpasterze indywidualnie zachęcajmy do wzięcia udziału 
w wydarzeniu zwłaszcza młodych ludzi.

Modlitwa za Ojczyznę

Okres wakacyjny i jesienny przynoszą wydarzenia, które skłaniają 
do szczególnej modlitwy za Ojczyznę (15 i 26 sierpnia, dni wrześnio-
we, 11 listopada). Tradycyjnie w sierpniu zachęcajmy do podejmo-
wania abstynencji w intencji moralnego odrodzenia naszego narodu. 
Troszczmy się o miejsca pamięci narodowej na terenie parafii naszej ar-
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chidiecezji. Zachęcajmy młode pokolenia do odwiedzania tych miejsc 
i poznawania lokalnej historii swoich miast i wiosek. Na ile to możliwe 
w dniach ważnych dla historii naszej Ojczyzny celebrujmy okoliczno-
ściowe nabożeństwa i Msze Święte.

Dziękczynienie za plony

Organizujmy w naszych parafiach uroczyste dziękczynienie za 
plony ziemi. Organizujmy dożynki nie tylko w parafiach wiejskich, ale 
we wszystkich parafiach naszej archidiecezji. Zapraszajmy do dzięk-
czynienia rolników, sadowników, działkowców oraz sprzedających na 
targowiskach. Uczmy szacunku dla ludzkiej pracy i obowiązku dzięk-
czynienia za Boże dary. Tegoroczne dożynki archidiecezjalno-woje-
wódzkie odbędą się w niedzielę 25 sierpnia o godzinie 13:00 w Siedlcu 
koło Zbąszynia.

Modlitwa na początku roku szkolnego

Zadbajmy, aby w porozumieniu z dyrektorami szkół, które działa-
ją na terenie parafii zorganizować Eucharystię w ramach uroczystego 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Twórzmy dobry klimat i atmosfe-
rę życzliwości wobec tego wydarzenia. Zachęcajmy dzieci i młodzież 
do systematycznego życia sakramentalnego. Wraz z Parafialną Radą 
Duszpasterską zaplanujmy przygotowanie młodzieży do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania oraz dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej. 
Niech owocem przygotowania będzie duszpasterstwo dzieci i młodzie-
ży na terenie parafii.

Jubileusze małżeńskie w katedrze

W niedzielę 22 września o godzinie 16:00 w Bazylice Archika-
tedralnej zostanie odprawiona Eucharystia w intencji małżonków 
świętujących 25 i 50 lecie swojego małżeństwa. Zaprośmy do kate-
dry jubilatów i ich rodziny, aby wspólnie podziękowali Bogu za dar 
sakramentu małżeństwa, otrzymane dary i łaski. Zwróćmy się także 
o błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa dla wyróżniających się  ju-
bilatów, w miarę możliwości organizujmy także w parafiach dziękczy-
nienie wraz ze złotymi i srebrnymi jubilatami.
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Modlitwa różańcowa 

Październik to czas modlitwy różańcowej. Zadbajmy o dobre przy-
gotowanie nabożeństwa różańcowego w parafiach oraz zachęcajmy do 
indywidualnej modlitwy w domach rodzinnych. Organizujmy także 
różańcowe spotkania dla dzieci ze śpiewem i jednym dziesiątkiem ró-
żańca. Zachęcajmy dorosłych, dzieci i młodzież do zaangażowania się 
w działalność róż różańcowych w parafii. Zadbajmy o formację człon-
kiń i członków istniejących róż. Nie dyspensujmy się od brania udziału 
w formacji stałej proponowanej w ramach Archidiecezji Poznańskiej, 
pamiętając o rekolekcjach i spotkaniach rejonowych.

Ekumeniczne Święto Biblii

W dniach od 21 do 24 października br. odbędzie się Ekumeniczne 
Święto Biblii. Szczegółowy program znajdzie się na stronie interneto-
wej Archidiecezji Poznańskiej. Zaprośmy do wzięcia udziału w wyda-
rzeniu  wiernych miasta Poznania, szczególnie członków Dzieła Biblij-
nego, osoby należące do kręgów biblijnych w parafiach oraz lektorów.

Modlitwa w intencji budujących się kościołów 

W naszej archidiecezji trwa budowa nowych świątyń. Wspólnoty 
parafialne, które wznoszą nowe kościoły mają prawo liczyć na modli-
tewne i materialne wsparcie innych wspólnot parafialnych. Organizuj-
my modlitwy w tej ważnej intencji, prosząc o pomyślność prac i Boże 
błogosławieństwo. Zapraszajmy proboszczów budujących świątynie na 
okolicznościowe zbiórki środków finansowych. Niech nasz dar serca 
będzie realnym wypełnieniem przykazania miłości Boga i bliźniego.

Kościół prześladowany

Niedziela 10 listopada będzie dniem modlitw za Kościół prześla-
dowany. Nie zapomnijmy o też ważnej dla całej wspólnoty Kościo-
ła intencji. Skorzystajmy z materiałów przygotowanych na ten dzień 
przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które będą do-
starczone do parafii. Dobre duszpasterskie przygotowanie modlitwy 
będzie wyczuleniem wiernych na sprawę prześladowań. Zaangażujmy 
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w przygotowanie modlitwy Parafialną Radę Duszpasterską oraz grupy 
działające w parafii.

Modlitwa o beatyfikację sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej

W niedzielę, 3 listopada br. będziemy modlić się w Archidiecezji 
Poznańskiej o beatyfikację sług Bożych, którzy żyjąc na naszej ziemi, 
kroczyli drogą do świętości. Msza Święta będzie sprawowana w Bazy-
lice Archikatedralnej o godzinie 10:00. Zachęcajmy do udziału w mo-
dlitwie wiernych naszych parafii.

Pamięć o zmarłych

Szacunek do zmarłych jest częścią naszej wiary. W listopadzie 
w sposób szczególny pamiętamy w naszych modlitwach o zmarłych. 
Zachęcajmy wiernych do składania tzw. wymienianek. Niech nasza 
modlitwa będzie wyrazem wiary w życie wieczne i chwalebne Zmar-
twychwstanie. Proboszczowie zobowiązani są do modlitewnej pamię-
ci o zmarłych pasterzach Archidiecezji Poznańskiej oraz o duszpa-
sterzach, którzy pracowali w ich parafiach. Przypominajmy wiernym 
o możliwości ofiarowania odpustów w intencji zmarłych.
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DIAKONIA

Program „Rodzina Rodzinie”

Nadal wspierajmy i propagujmy 
w parafiach Program „Rodzina Rodzinie”.  
Akcja polega na tym, że polskie rodziny, wspól-

noty parafialne i instytucje, wspierają rodziny syryjskie, poszkodowane 
w następstwie wojny. Konkretna polska rodzina będzie mogła systema-
tycznie pomagać, konkretnej rodzinie z Syrii. Program realizuje Caritas 
Polska, która zbiera fundusze, we współpracy z Caritas Liban. Na stro-
nie www.rodzinarodzinie.caritas.pl można poznać tych, którzy czekają 
na pomoc (dzieci z rodzin, które straciły rodziców. Rodziny bez dachu 
nad głową, którym wojna zabrała dorobek życia, ludzi poranionych  
i niepełnosprawnych). Propagujmy to dzieło miłosierdzia w naszych 
wspólnotach parafialnych (informacje na stronie www: rodzinarodzi-
nie.caritas.pl). 

„Marsz dla życia”

W wrześniu br. w Poznaniu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
organizuje „Marsz dla życia”. Inicjatywa ta cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wiernych. Zachęcajmy rodziny naszych parafii do 
wzięcia licznego udziału w tym wydarzeniu. Zachęcajmy nasze wspól-
noty parafialne do opowiedzenia się za życiem. Udział w marszu jest 
świadectwem wiary oraz jednym z elementów budowania cywilizacji 
miłości, o której tyle mówił św. Jan Paweł II. Szczegółowe informacje 
na temat marszu oraz program wydarzenia odnajdziemy na stronie in-
ternetowej: www.marszdlazycia.pl. 

Wakacje w parafii

Wiele dzieci nie wyjedzie na wakacje. Parafia, w miarę możli-
wości, winna zatroszczyć się o te dzieci. Pielęgnujmy wypracowaną 
w wielu miejscach dobrą współpracę ze szkołami i instytucjami samo-
rządowymi. W ramach pracy Parafialnego Zespołu Caritas oraz Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej w miarę możliwości zorganizujmy półko-
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lonie, wakacje z Bogiem lub choćby autokarowy, jednodniowy wyjazd 
integracyjny dla dzieci. Wybierajmy miejsca ważne dla naszej wiary 
(sanktuaria), kultury i historii. Pamiętajmy, że tego rodzaju aktywność 
może wpłynąć na zorganizowanie w ciągu roku grupy duszpasterskiej 
dzieci i młodzieży.

Festyny w parafiach

Wiele parafii organizuje festyny. Integrują one parafian oraz dają 
możliwość doświadczenia wspólnoty. W ramach ich organizowania 
i przygotowania zaangażujmy wszystkie grupy działające w parafii. 
Uczyńmy festyn także wydarzeniem pastoralnym, w czasie którego za-
praszajmy do zaangażowania się w życie parafii przybyłych na wyda-
rzenie wiernych.

Troska o chorych

Czas wakacji stwarza okazję do odwiedzania osób chorych; można 
porozmawiać i wspólnie się pomodlić. Kapłan może wówczas osobi-
ście zaprosić ludzi chorych i starszych na doroczną Archidiecezjalną 
Pielgrzymkę Chorych i Niepełnosprawnych oraz uroczystość, która od-
będzie się 16 września 2019 roku na Świętej Górze w Gostyniu. Każda 
parafia lub, w miarę możliwości, dekanat winny zorganizować grupę 
pielgrzymkową (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, 
t. 1: Dokumenty, nr 860). Zachęcajmy także parafian do odwiedzania 
krewnych i znajomych w starszym wieku. W codziennym zabieganiu 
niekiedy nie ma na to czasu. W okresie wakacji zauważmy ludzi cho-
rych i cierpiących w naszych rodzinach i sąsiedztwie.

Spotkanie seniorów

W rocznicę poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, tj. 12 paździer-
nika br. o godz. 11.00, odbędzie się w katedrze poznańskiej spotkanie 
seniorów, w tym także kapłanów seniorów. Zaprośmy na to spotka-
nie starszych parafian oraz poinformujmy i zaprośmy na wydarzenie 
mieszkańców domów pomocy społecznej. Organizujmy w parafiach 
grupy osób starszych.
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Święty Marcin i Caritas

W dniach przed 11 listopada br., Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
będzie rozprowadzać – tradycyjnie już – rogale świętomarcińskie. To 
propozycja dla wszystkich parafii. Z uzyskanych w ten sposób środków 
będzie można dofinansować dzieła podejmowane przez Caritas.


