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MARTYRIA
Świadectwo o Słowie
Wiara w pespektywie Zmartwychwstania
Okres wielkanocny trwa od niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Liturgia słowa tych dni pokazuje nam
proces kształtowania serc i umysłów uczniów zmartwychwstałego Pana
aż po tworzenie się pierwszych wspólnot Kościoła. Karmiąc się słowem
Bożym, przemieniajmy się podobnie jak ci, którzy uwierzyli w Chrystusa i zawierzyli Chrystusowi. Okres paschalny to czas, w którym winniśmy poddać się działaniu łaski na wzór uczniów Jezusa. To czas radości
i entuzjazmu wiary. Odwołujmy się w przepowiadaniu do początków naszej drogi wiary, do chrztu świętego. Pokazujmy znaczenie tego sakramentu w życiu i misji Kościoła.
Odwołujmy się do symboliki chrzcielnicy i paschału, które w tym okresie winny być
szczególnie wyeksponowane. Korzystajmy z możliwości przeprowadzenia aspersji podczas wszystkich Eucharystii w każdą niedzielę okresu paschalnego.
Świętowanie niedzieli
Objawienia zmartwychwstałego Jezusa pomagają nam zrozumieć, że niedzielna Msza Święta jest darem, który otrzymaliśmy od Pana. To On zechciał spotkać
się z uczniami w Wieczerniku owego pierwszego dnia tygodnia. Podejmujmy działania, które będą służyć świętowaniu Dnia Pańskiego.
Niedziela i Tydzień Biblijny
Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w trzecią Niedzielę Wielkanocną (8.05.2011 r.) przeżyjemy Niedzielą Biblijną, a zaraz po niej Tydzień Biblijny. Wykorzystajmy materiały przygotowane w „Przeglądzie Biblijnym”. Twórzmy
w parafiach kręgi biblijne. Wykorzystajmy materiały publikowane w kwartalniku
„Krąg Biblijny”. Zatroszczmy się o to, by Tydzień Biblijny zaistniał także podczas
katechezy w szkołach na terenie parafii.
Niedziela powołań
Czwarta Niedziela Wielkanocna – to Światowa Niedziela Powołań. Rozpoczyna ona kwartalne dni modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Wspierajmy modlitwą kapłanów i osoby życia konsekrowanego, zarówno
tych, którzy pracują w parafii, jak i tych, którzy z niej pochodzą. Organizujmy
w parafiach grupy Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. 2: Statuty, s. 434-435).
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Pierwsze Komunie Święte
W okresie paschalnym parafie przeżywają Pierwsze Komunie Święte. Wykorzystajmy te uroczystości, by budzić nie tylko w dzieciach, ale zwłaszcza w licznie
zebranych dorosłych potrzebę otwarcia serc na Jezusa. Obecność ludzi jest także
dobrą okazją do kerygmatycznego przepowiadania, do nowej ewangelizacji.
Kapłani – świadkowie wiary
Dnia 29 kwietnia br. przeżyjemy kolejny Dzień Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego, nawiązujący do męczeństwa z okresu drugiej wojny światowej. Pamiętajmy o męczennikach, którzy złożyli świadectwo wiary, potwierdzone cierpieniem
i przelaną krwią. Przypominajmy postaci kapłanów męczenników, związanych
z naszą parafią.
Kongres Misyjny Dzieci
Dnia 28 maja br. w Poznaniu odbędzie się Archidiecezjalny Kongres Misyjny
Dzieci. Jest to propozycja dla wszystkich dzieci, nie tylko tych, które już działają
w grupach misyjnych. Kongres przygotowuje Centrum Misyjne Archidiecezji (por.
Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. 1: Dokumenty, nr 79-580).
Dobre Radio Emaus
Zasięg Radia Emaus 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 pomaga nam rozwijać naszą wiarę.
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LITURGIA
Słowo i sakrament
Oktawa Wielkanocy
Dni oktawy Wielkanocy będą dla nas czasem bezpośredniego modlitewnego przygotowania do beatyfikacji sługi Bożego Jana
Pawła II. Będzie trwać wówczas, rozpoczęta w Wielki Piątek, nowenna przed niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zachęcajmy parafian,
by każdego dnia starali się licznie uczestniczyć w Eucharystii oraz
nowennie. Wprowadzajmy w parafiach zwyczaj odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II przekazał światu tajemnicę
objawioną św. siostrze Faustynie.
Niedzielna Eucharystia
W homiliach okresu paschalnego pokazujmy, jak ważne jest świadectwo wiary
wyrażone świadomym i czynnym uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii. Dobry
przykład bliskich, sąsiadów czy rówieśników może pomóc osobom zaniedbującym
niedzielną Mszę Świętą odkryć jej znaczenie w życiu wiary. Niech każda niedzielna
Eucharystia będzie dobrze przygotowana; wykorzystajmy komentarze do czytań
biblijnych, propozycje śpiewów i włączmy wiernych świeckich do pełnienia właściwych im funkcji liturgicznych.
Liturgia godzin w parafii
Tegoroczny Program duszpasterski zachęca, by wprowadzać w parafiach modlitwę liturgią godzin. Okres wielkanocny, w którym skupiamy naszą uwagę
na związku ze zmartwychwstałym Chrystusem, jest dobrą okazją do zainicjowania
wspólnej modlitwy brewiarzowej. Wielu parafian modli się tak w swoich domach
w łączności z Radiem Maryja. Jeśli zaproponujemy im spotkania w świątyni, możemy zainicjować powstanie parafialnej grupy modlitewnej Liturgii Godzin. Są już
wspólnoty, w których to się udało.
Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II
Dnia 18 maja 2011 r., w rocznicę urodzin Jana Pawła II, przeżyjemy w Poznaniu dziękczynienie za wyniesienie do chwały ołtarzy naszego wielkiego Rodaka. Sługa Boży pokazał nam swoim życiem, a także poprzez osoby, które wyniósł
na ołtarze, że świętość jest celem życia człowieka, że świętość jest możliwa. Mówi
do nas jakby za św. Pawłem: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Uroczystość rozpocznie się o godz. 18.00 czuwaniem modlitewnym

11

na placu przed katedrą. O godz. 19.00 będzie celebrowana Eucharystia pod przewodnictwem Józefa kardynała Glempa. Przybądźmy licznie na tę uroczystość, by
wspólnie wielbić Boga za dar nowego błogosławionego, którego obecność w Katedrze Poznańskiej tak głęboko mamy jeszcze w pamięci.
Dziękczynienie szkół papieskich
Uczniowie i nauczyciele szkół, noszących imię sługi Bożego Jana Pawła II,
spotkają się 3 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 w katedrze na wspólnym dziękczynieniu za beatyfikację ich Patrona. Eucharystia będzie celebrowana o godz. 11.00.
Jubileusze kapłańskie
Szczególnego znaczenia nabierają złote i srebrne jubileusze kapłańskie. Msza
św. kapłanów rocznika święceń 1986 będzie miała miejsce 11 maja br. o godz.
11.00, a rocznika święceń 1961 – 27 maja br. także o godz. 11.00 w Katedrze
Poznańskiej.
Modlitwa za emigrantów i Ojczyznę
W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja, przypada Dzień Modlitw za Emigrację. Polecajmy Bogu szczególnie emigrantów, którzy ostatnio wyjechali z naszych parafii w poszukiwaniu pracy. Pamiętajmy też o ich rodzinach.
Informujmy parafian o modlitewnikach dla emigrantów. Zawierają one informacje
o polonijnych duszpasterstwach oraz miejscach i godzinach Mszy św. w języku
polskim (wydawnictwo Biblos).
Oczekiwanie na Ducha Świętego
Od niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego trwają w Kościele dni modlitw przed
Zesłaniem Ducha Świętego. To szczególny czas wypraszania darów Pocieszyciela. Nie
zbudujemy komunii z Bogiem bez otwarcia się na Ducha Świętego w naszym życiu.
We wszystkich parafiach ten tydzień winien być czasem szczególnej gorliwości w modlitwie. Zaprośmy do wspólnej modlitwy członków ruchów, stowarzyszeń i grup
duszpasterskich, kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców. Jednego dnia
zgromadźmy tych, którzy przed rokiem przyjęli sakrament bierzmowania. Parafie
otrzymają materiały liturgiczne przygotowane specjalnie na ten tydzień. Celebrujmy
we wszystkich parafiach wigilię Zesłania Ducha Świętego według załączonego wzoru.
Tego wieczoru o godz. 18.00 w Katedrze Poznańskiej spotkają się na modlitewnym
czuwaniu członkowie ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich.
IV Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów
W dniu 11 czerwca br. ministranci i lektorzy z całej Polski pielgrzymują
do Niepokalanowa. W Roku Kolbiańskim chcą – właśnie tam, gdzie żył i działał
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św. Maksymilian – wspólnie modlić się i dzielić radością z powołania do służby
ołtarza. Niech wśród pielgrzymów nie zabraknie ministrantów i lektorów z naszych
parafii. W czasach, gdy spada liczba powołań do służby w Kościele, nie wolno nam
marnować żadnej szansy, zwłaszcza takiej jak ta pielgrzymka.
Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Czasem wielkiej radości Kościoła w archidiecezji poznańskiej są dni święceń
diakonatu (19 maja br.) i prezbiteratu (26 maja br.). Składajmy Bogu dziękczynienie za nowych robotników Winnicy Pańskiej. Prośmy też, by nasze wspólnoty parafialne owocowały nowymi powołaniami do służby w Kościele. Zaprośmy
do udziału w uroczystościach święceń członków służby liturgicznej, zwłaszcza kandydatów z parafii (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. 1: Dokumenty, nr 629). Udział ministrantów w święceniach starszego kolegi z parafii może być
ważnym doświadczeniem, mającym wpływ na wybór ich przyszłej drogi życia.
Rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Stroby
W dniu 12 maja br. przypada 12. rocznica śmierci abpa Jerzego Stroby. Tego
dnia o godz. 18.00 w Katedrze Poznańskiej będziemy modlić się za zmarłego pasterza. Zaprośmy do katedry zwłaszcza wiernych z parafii, które abp Stroba erygował
czy też z kościołów, które poświęcił.
Kongres Śpiewu Gregoriańskiego
W dniach od 30 maja do 4 czerwca br. odbędzie się w Poznaniu IX Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre. To ważne wydarzenie liturgiczne i kulturalne w naszej archidiecezji. Koniecznie zainteresujmy kongresem
tym osoby odpowiedzialne w parafiach za muzykę kościelną, szczególnie organistów, kantorów i psałterzystów.
Boże Ciało
Procesja eucharystyczna, w której uwielbiamy Boga za Jego obecność pośród
nas w Najświętszym Sakramencie, stwarza możliwość rozważania przy czterech ołtarzach tematyki roku duszpasterskiego. Przygotujmy wcześniej dekoracje ołtarzy.
Wykorzystajmy hasła oraz komentarze do Ewangelii, zawarte w ogólnopolskim
opracowaniu Programu duszpasterskiego. W tzw. oktawie Bożego Ciała wprowadzajmy nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
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DIAKONIA
Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty
Wiara poparta uczynkami
Słuchając słowa Bożego podczas Eucharystii w okresie paschalnym, słyszymy o świadectwie wiary pierwszych
wspólnot Kościoła, które żyły nadzieją Zmartwychwstania. Dostrzegamy ich radykalizm w przyjęciu orędzia
Ewangelii, wyrażony także poprzez gotowość dzielenia się
z potrzebującymi. To doświadczenie winno przypominać
nam o służebnym stylu życia uczniów Jezusa. Niech nasze parafie stają się wspólnotami służebnymi, niech ludzie cierpiący, chorzy i biedni czują się wśród nas jak
u siebie w domu.
Patronalne święto Caritas
W niedzielą Bożego Miłosierdzia, 1 maja br., o godz. 15.00 w sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Poznaniu będzie celebrowana Eucharystia dziękczynna za
beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II. W wigilię tej uroczystości na modlitwie
zgromadzą się osoby zaangażowane w dzieło Caritas. Nasz święty Rodak swoim nauczaniem i życiem uczył nas postawy służby. Niech jego wstawiennictwo wyprasza
nam u Boga prawdziwą wyobraźnię miłosierdzia i służebny styl życia.
Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas
Już po raz czwarty Caritas Archidiecezji i miasto Poznań organizują Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on w niedzielę, 29
maja br., na Ostrowie Tumskim. Zachęcajmy rodziny naszych parafii do udziału
w festynie i wzorem innych parafii zorganizujmy dojazd dzieci. Podczas festynu
będzie można zapoznać się także z bogatą ofertą różnych organizacji wspierających
rodzinę.
Planowanie działań na wakacje
Jeśli parafia planuje wakacyjny wypoczynek dzieci czy młodzieży, to trzeba
już teraz o tym pomyśleć i wszystko zaplanować. Jest to zadanie dla parafialnej rady
duszpasterskiej, rady ekonomicznej oraz parafialnego zespołu Caritas.
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