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MARTYRIA
Świadectwo o Słowie
Miłość w pespektywie Zmartwychwstania
Okres Wielkanocny trwa do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. To dni, w których winniśmy rozbudzać radość i entuzjazm wiary.
Szczególnego znaczenia niech nabierze oktawa Wielkanocy. Każdy
jej dzień przeżywany jest w randze uroczystości. Zaprośmy wiernych
do gorliwszego uczestnictwa w tych dniach w Eucharystii, zwłaszcza
rodziców poszczególnych grup katechizowanych dzieci i młodzieży.
Duchowość chrzcielna
W przepowiadaniu tego okresu zwróćmy szczególną uwagę na znaczenie
chrztu i bierzmowania jako daru Miłości Boga dla nas, na realizację naszych przyrzeczeń chrzcielnych, które są wyrazem naszej miłości do Boga, odpowiedzią miłości na Miłość, jak też na wynikającą z chrztu konieczność i jednocześnie naturalną potrzebę dawania świadectwa (słowem i czynem) o Bogu, który jest Miłością. Należy też wskazać na Eucharystię, podczas której możemy „zasmakować”
Miłości wiernej aż do końca i która wzywa nas do bycia Jej świadkami w świecie.
Wykorzystajmy pomoce homiletyczne i duszpasterskie publikowane w „Bibliotece
Kaznodziejskiej”.
Radość paschalna
Okres Paschalny powinien być dla nas czasem patrzenia na Miłość i mówienia
o Niej w perspektywie Zmartwychwstania i odnowionego w nim naszego człowieczeństwa. „Miłość nigdy nie ustaje” – trwanie jest pierwszą cechą miłości. Trwać
w miłości znaczy poddawać się stale owej rozpoczętej już przez Boga wielkiej odnowie i przemianie. Tam, gdzie dajemy się prowadzić Miłości, jest już nowy świat, nowa
ziemia, tam jest królestwo Boże. Zachęcajmy wiernych do osobistej lektury Biblii
oraz ożywienia modlitwy czy do włączenia się w grupy duszpasterskie. Poprzez niedzielną aspersję dziękujmy za godność dzieci Bożych otrzymaną na chrzcie świętym.
Niech w tych dniach ozdobione pozostają paschał i chrzcielnica.
Niedziela i tydzień biblijny
Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, w trzecią Niedzielę Wielkanocną (18.03.2010), przeżyjemy trzecią Niedzielą Biblijną i następujący po niej tydzień
biblijny. Wykorzystajmy materiały przygotowane w „Przeglądzie Biblijnym” oraz
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film na temat historii powstania Pisma Świętego. Twórzmy w parafiach Kręgi Biblijne. Wykorzystajmy materiały publikowane w kwartalniku „Krąg Biblijny”.
Prośmy Pana żniwa
Czwarta Niedziela Wielkanocna, to Światowa Niedziela Powołań. Rozpoczyna
ona kwartalne dni modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
W trwającym Roku Kapłańskim zachęcajmy wiernych do modlitwy w tej intencji.
Niech będzie to także czas modlitewnego wsparcia kapłanów oraz osób życia konsekrowanego pracujących w parafii oraz tych, którzy z niej pochodzą. Organizujmy
w parafiach grupy Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. II, Statuty, s. 434-435).
Kapłani męczennicy
Dnia 29 kwietnia br. przeżyjemy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie drugiej wojny światowej. Niech pamięć o męczennikach będzie żywa
wśród nas. Przypominajmy postaci kapłanów męczenników związanych z naszą
parafią. Zainteresujmy się zapowiadaną publikacją dokumentującą męczeństwo
polskich kapłanów.
Ogólnopolski Kongres Misyjny Dzieci
W dniach 28-29 maja br. w Częstochowie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Misyjny Dzieci. Mamy w parafiach coraz więcej misyjnych grup dzieci. Każda
z nich powinna posiadać przygotowanego do posługi animatora, odpowiedzialnego za pracę z dziećmi. Korzystajmy z propozycji sióstr Klawerianek pracujących
w Centrum Misyjnym Archidiecezji, proponujących formację animatorów grup
misyjnych (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. I, Dokumenty,
579-580). Studenci działający w Akademickim Kole Misjologicznym przy UAM
gotowi są, w miarę swoich możliwości, prowadzić działalność edukacyjną w parafiach i szkołach (www.misja.info).
Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki
W Święto Dziękczynienia, 6 czerwca br. w Warszawie o godz. 11:00 będzie
miała miejsce beatyfikacja Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki. Przygotujmy
parafian na tę uroczystość. Zorganizujmy pielgrzymkę do Warszawy. Wyniesienie
na ołtarze kapłana męczennika będzie także w Polsce uwieńczeniem Roku Kapłańskiego. Szczegóły dotyczące przygotowania do beatyfikacji przekazane będą
przez księży dziekanów.
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Dobre Radio
Od 15 lat działa już Radio Emaus. Jego zasięg obejmuje coraz większy obszar naszej Archidiecezji. Zachęcajmy wiernych do słuchania Dobrego Radia. Zatroszczmy się o to, by w gablocie znalazł się plakat radia, rozdajmy ulotki informujące o programie. Katolickie radio służy przecież sprawie ewangelizacji.

LITURGIA
Słowo i sakrament
Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Niech ta modlitwa pomaga w odkrywaniu bogactwa Bożego Miłosierdzia. Niech będzie jedną z form naszego
modlitewnego przygotowania na beatyfikację Sługi Bożego Jana
Pawła II, który tak umiłował i rozsławił w świecie Tajemnicę Bożego Miłosierdzia.
Nawiedzenie relikwii św. Proboszcza z Ars
W Roku Kapłańskim dostępujemy wielkiego zaszczytu goszczenia, w dniach
14-26 kwietnia br., w naszej Archidiecezji relikwii św. Jana Marii Vianneya. Zachęcajmy wiernych do udziału w uroczystościach w parafiach przyjmujących relikwie.
Zorganizujmy pielgrzymki do tych miejsc. Wykorzystajmy we wszystkich parafiach
materiały przygotowane na czas peregrynacji relikwii.
Rocznica ingresu
Dnia 20 kwietnia br. przypada 8. Rocznica ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity. Pamiętajmy w modlitwach o naszym Pasterzu. Uroczysta Eucharystia
odbędzie się w katedrze o godz. 18:00.
Eucharystyczny Ruch Młodych w Poznaniu
Ogólnopolski zjazd Eucharystycznego Ruchu Młodych będzie miał miejsce
w Poznaniu w dniach 24-25 kwietnia br.
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Jubileusze kapłańskie
W Roku Kapłańskim szczególnego znaczenia nabierają złote i srebrne jubileusze kapłańskie. Msza św. kapłanów rocznika święceń 1985 będzie miała miejsce
dnia 17 maja br. o godz. 11:00, a rocznika święceń 1960, dnia 26 maja br., także
o godz. 11:00 w katedrze poznańskiej.
Kapłani na Jasnej Górze
Ogólnopolska Pielgrzymka Kapłanów Diecezjalnych i Zakonnych na Jasną
Górę, dnia 1 maja br., jest wydarzeniem wyjątkowym. Niech stanie się ona wyrazem naszej wdzięczności Bogu za dar powołania do służby w Chrystusowym
kapłaństwie. Zawierzmy Bogu, przez ręce Jasnogórskiej Pani, nasze kapłaństwo
i prośmy o nowe święte powołania do służby w Kościele.
Modlitwa za emigrantów
W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja, przypada Dzień Modlitw za Emigrację. Polecajmy Bogu szczególnie tych, którzy wyjechali z naszych
parafii w poszukiwaniu pracy oraz ich rodziny. Umożliwiajmy zakup modlitewników dla emigrantów, w których zawarte są informacje o polonijnych duszpasterstwach oraz miejscach i godzinach Mszy św. w języku polskim (wydawnictwo
Biblos).
Rodziny powołanych u Jasnogórskiej Pani
Pielgrzymka rodzin osób powołanych oraz stowarzyszeń wspierających powołania kapłańskie, misyjne i zakonne odbędzie się w dniu 8 maja br. Zachęcajmy
do udziału w niej szczególnie członków Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego oraz rodziny osób powołanych z parafii.
Czekanie na Ducha Świętego
Od Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego trwają w Kościele dni modlitw przed Zesłaniem Ducha Świętego. Czuwajmy gorliwie na modlitwie otwierając serca na dary Ducha. Bez Jego pomocy nie potrafimy świadczyć o Miłości.
Zachęcajmy do modlitwy szczególnie osoby działające w ruchach, stowarzyszeniach i grupach duszpasterskich, kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców.
Do parafii dotrą materiały liturgiczne przygotowane na ten czas. Zorganizujmy
we wszystkich parafiach Wigilię Zesłania Ducha Świętego według załączonego
wzoru. Tego wieczoru w katedrze o godz. 18:00 spotykają się na modlitewnym
czuwaniu Ruchy i Stowarzyszenia. W święto Maryi, Matki Kościoła, pamiętajmy
o modlitwie za Kościół w Chinach.
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Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Dniem wielkiej radości Kościoła lokalnego są święcenia diakonatu
(20.05.2010) i prezbiteratu (27.05.2010). W Roku Kapłańskim dziękujmy Bogu,
że ciągle posyła robotników na swoje żniwo. Zaprośmy do udziału w uroczystościach święceń ministrantów, zwłaszcza z parafii kandydatów (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. I, Dokumenty, 629).
Rocznica śmierci Arcybiskupa Stroby
W dniu 12 maja br. przypada 11 rocznica śmierci Arcybiskupa Jerzego Stroby. Tego dnia w katedrze poznańskiej, o godz. 18.00, modlić się będziemy za zmarłego pasterza. Zaprośmy do katedry szczególnie wiernych z parafii, które Arcybiskup erygował, czy też z kościołów, które poświęcił.
Boże Ciało
Procesja eucharystyczna staje się, jak co roku, okazją do rozważenia tematu roku duszpasterskiego. Hasła oraz komentarze do Ewangelii, odczytywanych
przy czterech ołtarzach, znajdziemy w ogólnopolskim opracowaniu Programu
duszpasterskiego.

DIAKONIA
Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty
Stawać się darem
„Miłość dąży do wieczności” – pisze Benedykt XVI
(DC 6). Dlatego jest ona trwałym wychodzeniem „z »ja«
zamkniętego w samym sobie w kierunku wyzwolenia »ja«
w darze z siebie i właśnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga: »Kto
będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je
straci, zachowa je« (Łk 17,33)” (DC 6). Jest to osobista droga Jezusa, droga, która
wiedzie Go poprzez krzyż ku zmartwychwstaniu – droga ziarna pszenicy, które
pada w ziemię i obumiera, i dzięki temu przynosi plon obfity” (DC 6). Droga
ta jest opisem istoty miłości. Tylko taka miłość zmartwychwstaje. Uczmy się takiego stylu życia.
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Święto Caritas
W sobotę przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia, 10 kwietnia br. o godz. 10:30
w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu celebrowana będzie Eucharystia
z okazji 20-lecia wznowienia działalności Caritas, a potem, od godz. 13:30 w Auli
UAM odbędzie się okolicznościowe sympozjum.
Akcja „Kromka chleba”
Caritas w Polsce podjęła akcję rozprowadzania chleba, we wszystkich możliwych punktach sprzedaży. Wraz z piekarzami i firmą Kampffmeyer Food Innovation Polska rozpoczęła kampanię społeczną „Kromka chleba”, która jest
zdecydowaną odpowiedzią na pogłębiające się ubóstwo społeczeństwa. Firma
Kampffmeyer zachęca piekarzy, z którymi podejmie współpracę, do zastosowania
wypieku pieczywa z zawartością kiełków żytnich słodowych. Surowiec ten ubogaca odżywczo i zdrowotnie chleb, bowiem - oprócz bogatych walorów smakowych
- kiełki słodowe dostarczają błonnika, protein oraz pożywnych, wartościowych
tłuszczów. Od każdego kilograma zużytego surowca firma ta przekaże Caritas 60
groszy na prowadzenie działalności pomocowej w walce z głodem w naszym społeczeństwie. Informujmy wiernych o tej akcji.
Szkolne Koła Caritas
Wspierajmy inicjatywy związane z tworzeniem szkolnych kół Caritas. Stają
się one miejscem solidnej formacji młodych ludzi oraz zaangażowania ma rzecz
potrzebujących (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. II, Statuty,
s. 528-535). W dniach 16-17 kwietnia br. odbędzie się zjazd Szkolnych Kół Caritas
działających w szkołach podstawowych, a w dniach 17-18 kwietnia br. kół działających w gimnazjach i szkołach średnich. Spotkania będą miały miejsce w internacie
Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych przy ul. Szamotulskiej w Poznaniu.
Kontakt: ks. Tomasz Ren, zastępca Dyrektora Caritas, ren@caritaspoznan.pl
40-lecie Studium Rodziny
Od 40 już lat Archidiecezja kształci osoby zainteresowane poznawaniem
nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie, a wśród nich także te, które gotowe są posługiwać w ramach Duszpasterstwa Rodzin, rodzinom, małżonkom,
narzeczonym i młodzieży. Poinformujmy i zaprośmy na sesję naukową absolwentów studium mieszkających w naszej parafii. Wydarzenie to stwarza dobrą okazją
do włączenia tych osób do pracy z rodzinami. Wyraźnie dostrzegamy, jak bardzo
potrzeba nam kompetentnych osób, które będą wspierać duszpasterzy w trosce
o przyszłość rodzin.
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Ogólnopolski Festyn Rodzinny
Już po raz trzeci Caritas Archidiecezji wraz z miastem Poznań organizuje
Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on w niedzielę, 30 maja 2010 roku na Ostrowie Tumskim. Zaprośmy rodziny naszych parafii do udziału w festynie. Wzorem innych parafii zorganizujmy przyjazd dzieci
na to świętowanie. W czasie festynu, wiele organizacji prezentuje swoją ofertę pomocy rodzinie.
Wakacyjny odpoczynek dzieci
Pomyślmy już teraz o letnim wypoczynku dzieci z parafii. Wraz z parafialnym
Zespołem Caritas porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić dla dzieci, które
nie wyjadą na wakacje. Szukajmy już teraz pomocników w środowisku starszej
młodzieży. W dniach 13-15 maja br. odbędzie się w Poznaniu kurs wychowawców
i opiekunów kolonijnych. Szczegółowe informacje w Duszpasterstwie Młodzieży
Archidiecezji Poznańskiej.
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