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MArTyrIA

Świadectwo dawane Słowu

wiara owocująca kulturą
Chociaż dzisiejszą kulturę charakteryzują „znaki i sygnały 

śmierci” (Dominum et Vivificantem, 57), to jednak ciągle aktualną 
szansą na skuteczne głoszenie Ewangelii jest zawarta w niej zdolność 
odpowiadania na ukryte nadzieje, obecne w ludzkich sercach. Re-
alizuje się to przede wszystkim przez zwyczajne i proste świadectwo 
„o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym” 
(Evangelii nuntiandi, 26). Jan Paweł II nie waha się stwierdzić, że tak 
budowany związek człowieka z Ewangelią jest „kulturotwórczy od sa-

mych podstaw” (Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, 10). Dzięki 
bowiem świadectwu i zaangażowaniu chrześcijan wiara staje się prawdziwą kulturą; 
powstaje ścisła więź między wartościami kultury i wartościami wiary, bez którego 
to procesu nie sposób mówić o pełnym przyjęciu i wiernym przeżywaniu chrześci-
jaństwa (por. List do Kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli, Rzym, 20 maja 
1982). Nie znaczy to jednak, że ewangelizacja może być utożsamiana z tworzeniem 
jakiejś nowej kultury. Proces ewangelizacji przypomina raczej działanie zaczynu 
wewnątrz każdej kultury, która przyjmuje orędzie Ewangelii.

Formacja biblijna
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako organizacja odpowiada w archidiecezji 

poznańskiej za systematyczną formację biblijną ludzi dorosłych. Już ok. 100 osób 
– po ukończonej formacji – zasiliło szeregi Stowarzyszenia DB. Zachęcajmy para-
fian do wzięcia udziału w kolejnej edycji zajęć prowadzonych przez moderatorów 
Dzieła Biblijnego – szczegóły na stronie internetowej (www.poznan.biblista.pl). 
Stwórzmy w parafiach kręgi biblijne, tak bardzo pomocne w krzewieniu duchowo-
ści biblijnej wśród wiernych. W pracy tej wykorzystujmy – dostarczany do każdej 
parafii – kwartalnik „Krąg Biblijny”.

katecheza dorosłych
W archidiecezji poznańskiej dąży się do objęcia katechezą także dorosłych, 

po to m.in. aby dać świadectwo Słowu. Od jesieni 2010 r. trwa formacja pierwszej 
grupy przyszłych katechistów. Od października br. zajęcia rozpocznie kolejna gru-
pa. Poszukajmy w naszych parafiach ludzi, którzy mogliby podjąć trud takiej for-
macji, a następnie posługi przekazu wiary wśród dorosłych. Wstępne zgłoszenia 
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należy przesyłać do września drogą internetową na adres: katechezadorosłych@
archpoznan.pl, a dokumenty składać od września w sekretariacie szkoły – Wy-
dział Teologiczny UAM przy ul. Wieżowej 2/4, budynek A (dawny budynek 
seminarium), pok. 221. Informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, pisząc 
na  adres: katechezadoroslych@archpoznan.pl lub telefonicznie (Anna Wieradz-
ka tel. 724 836 804).

Kontynuujmy z zapałem te formy katechezy dorosłych, które istnieją w pa-
rafiach (katecheza przed chrztem, przed zawarciem małżeństwa, rodziców kate-
chizowanych dzieci…). Wykorzystajmy do tego celu – zamieszczane w Programie 
duszpasterskim – gotowe propozycje katechez skierowanych do ludzi dorosłych. 
Katechezy te są tematycznie powiązane z hasłem roku duszpasterskiego.

roczna szkoła ewangelizacji
Roczna Szkoła Ewangelizacji (RSE), prowadzona przez Wspólnotę św. Bar-

naby, będzie kontynuować formację osób, które chcą pomagać swoim duszpaste-
rzom w posłudze ewangelizacyjnej. Znajdźmy w parafii osoby, które, przygotowa-
ne przez formację RSE, zechcą wesprzeć duszpasterzy w przekazie wiary zwłaszcza 
tym, którzy oddalili się od Kościoła (kontakt: rse@sne.poznan.pl).

studium rodziny
Od października br. rozpoczyna się kolejny rok zajęć w Studium Rodziny 

na Wydziale Teologicznym UAM. Studium trwa 4 semestry, a spotkania odby-
wają się we wszystkie czwartki roku akademickiego w godz. od 16 do 21. Ab-
solwenci, którzy posiadają przewidziane w prawie przygotowanie pedagogiczne, 
uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie przygotowania 
do życia w rodzinie. Studium kształci także kadrę nauczającą w ramach duszpaster-
stwa rodzin. Podania należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego UAM. 
(Wszelkie informacje na temat Studium Rodziny i zasad rekrutacji można znaleźć 
na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UAM (www.teologia.amu.edu.pl) 
oraz w biurze Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin: we wtorki i czwartki 
w godz. od 9.00 do 13.00, tel. 61 851 28 26, e-mail: drpoznan@archpoznan.org.
pl). Księży proboszczów prosimy o poszukanie osób kompetentnych, które mo-
głyby – po ukończeniu Studium – włączyć się w pracę z młodzieżą, narzeczonymi, 
małżonkami i rodzinami. Nietrudno zauważyć, że przepowiadanie nauki Kościoła 
w zakresie etyki małżeństwa i rodziny staje się coraz trudniejsze. Niech sprawa zna-
lezienia właściwych osób będzie świadectwem naszej wzajemnej odpowiedzialności 
za przyszłość polskiej rodziny.
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Okres wakacji
Letnie miesiące to czas licznych pielgrzymek oraz rekolekcji, podczas któ-

rych trzeba odnieść się do tematu roku duszpasterskiego: W komunii z Bogiem. 
Te praktyki religijne są wyrazem budowania komunii z Bogiem i wspólnoty mię-
dzy braćmi (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. 1: Dokumenty, nr 
338, 538, 743, 758, 769). Informujmy parafian o letnich rekolekcjach, odpustach 
w sanktuariach maryjnych oraz o pielgrzymkach (gablota, prasa parafialna, strona 
internetowa) i zachęcajmy do udziału w nich. Przypominajmy, aby czas wypoczyn-
ku spędzać w jedności z Bogiem, pamiętajmy o codziennej modlitwie, lekturze 
Pisma Świętego, życiu sakramentalnym, a zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii.

Światowe Dni Młodzieży
W dniach 15-26 sierpnia br. odbędą się w Madrycie 26. Światowe Dni Mło-

dzieży. Módlmy się w parafiach o dobre owoce spotkania Ojca Świętego z młodzieżą 
świata. Zaproponujmy młodym parafianom nabycie, przygotowanego na spotkanie 
w Hiszpanii, Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych, „Youcat”, wydanego 
przez Edycję Świętego Pawła w Częstochowie.

Nowy rok szkolny
Na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej podejmijmy problem wpro-

wadzenia w archidiecezji poznańskiej – od września tego roku – nowych podręcz-
ników do nauczania religii w szkole. Informujmy o tym rodziców dzieci i młodzie-
ży. Motywujmy rodziców do aktywnego włączania się w proces edukacji szkolnej 
swoich dzieci.

Archidiecezjalna pielgrzymka 
do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w łagiewnikach
Archidiecezja poznańska organizuje pielgrzymkę do sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego w Łagiewnikach jako dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II. 
Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 10 września br. Spotkanie w Łagiewnikach roz-
pocznie się o godz. 11 uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem 
kardynała Stanisława Dziwisza. O godz. 15, na zakończenie pielgrzymki, zostanie 
odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Każdy dekanat powinna reprezento-
wać grupa ok. 50 pielgrzymów. Odpowiedzialnym za przygotowanie pielgrzymki 
w dekanacie jest ksiądz dziekan lub kapłan przez niego wyznaczony.

Archidiecezjalny Dzień Młodzieży
Archidiecezjalny Dzień Młodzieży odbędzie się w dniu 17 września br. Świę-

to poprzedzi Forum Młodych (16-18 września br.). Każda parafia powinna delego-
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wać na to spotkanie swoich reprezentantów (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 
2004-2008, t. 1: Dokumenty, nr 335).

Troska o studentów
Wielu młodych parafian rozpocznie jesienią studia w Poznaniu. Zachęcajmy 

ich do włączenia się w życie duszpasterstw akademickich. Na stronie internetowej 
archidiecezji poznańskiej, w zakładce: Duszpasterstwo, znajdziemy hasło: Studenci. 
Umieszczono tam strony internetowe ośrodków w Poznaniu (patrz: Synod Archi-
diecezji Poznańskiej 2004-2008, t. 1: Dokumenty, nr 369-409).

Poznańskie Forum Duszpasterskie
Ogólnopolską konferencję poświęcimy tematyce przyszłorocznego Programu 

duszpasterskiego, który będziemy realizować pod hasłem: Kościół naszym domem. 
Forum odbędzie się w Poznaniu, 8 października br.; jest ono adresowane szczegól-
nie do wiernych świeckich. Zatroszczmy się o to, aby udział w tej konferencji wzię-
li: członkowie parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, działacze Akcji 
Katolickiej, katecheci, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz grup 
duszpasterskich dla dorosłych i młodzieży.

Dzień Papieski Jana Pawła II
Kolejny Dzień Papieski Jana Pawła II, tym razem pod hasłem: Błogosławiony 

Jan Paweł II – człowiek modlitwy, będziemy przeżywać 9 października br. Wyko-
rzystajmy ten czas do ukazania głębi i potęgi modlitwy w życiu Błogosławione-
go. Zaplanujmy dłuższe obchody w parafiach, aby przygotować się pierwszy raz 
do świętowania wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II (22.10.2011).

Światowy Dzień Misyjny
Światową Niedzielę Misyjną, która rozpocznie Tydzień Misyjny, będziemy 

przeżywać 23 października br. Prośmy Boga o powołania misyjne, dziękując za 
misjonarzy i misjonarki z archidiecezji poznańskiej. Pamiętajmy o comiesięcznych 
nabożeństwach misyjnych (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. 1: 
Dokumenty, nr 554-580). Korzystajmy z propozycji sióstr klawerianek, prowadzą-
cych Archidiecezjalne Centrum Misyjne.
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LITUrGIA

Słowo i sakrament

Niedzielna Msza Święta
Eucharystia w niedzielę jest dla katolika najważniejszym 

spotkaniem z Bogiem w ciągu całego tygodnia. Przypominajmy 
wiernym o konieczności i potrzebie uczestniczenia we Mszy Świę-
tej w każdą niedzielę, także podczas odpoczynku wakacyjnego. 
Troszczmy się o to, by Eucharystia była dobrze przygotowana 
i godnie przeżywana. Zachęcajmy do udziału we Mszy Świętej 
każdego dnia. Wprowadzajmy codzienną homilię. Przypominaj-
my o potrzebie pielęgnowania osobistej i rodzinnej modlitwy.

Forum służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej
Forum Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej odbędzie się już po raz 

trzeci w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Poznaniu, tym razem 
w dniach od 26 do 28 sierpnia. Jest to propozycja skierowana do starszych mini-
strantów, prezesów grup ministranckich, lektorów, ceremoniarzy, psałterzystów… 
Niech udział w nim ministrantów ze wszystkich parafii będzie świadectwem naszej 
troski o ministrantów oraz o przyszłe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Odpusty w sanktuariach
W najbliższych miesiącach w wielu sanktuariach maryjnych odbędą się uro-

czystości odpustowe, trwające często cały tydzień. Warto wymienić odpusty w Bor-
ku Wlkp., we Wieleniu, w Osiecznej, na Świętej Górze w Gostyniu, w Szamotu-
łach, Górce Duchownej, Tulcach, Lubaszu czy w Sobocie. Zachęcajmy wiernych, 
by w czasie letnich wyjazdów odwiedzali sanktuaria. Organizujmy także pielgrzym-
ki parafialne na nasze wielkopolskie odpusty (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 
2004-2008, t. 1: Dokumenty, nr 338, 538, 743, 758, 769).

Odpust w Bazylice Farnej w Poznaniu
Szczególnego charakteru nabiera w tym roku odpust Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy w Bazylice Farnej w Poznaniu w dniach od 9 do 16 października br. 
Będzie on związany z 50. rocznicą koronacji tego cudownego wizerunku. Przed 
laty nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbywała się tylko w farze. 
Warto, by parafie, w których odprawia się to nabożeństwo, z wdzięcznością piel-
grzymowały do Bazyliki Farnej. Msze św. odpustowe będą celebrowane w ciągu 
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tygodnia o godz. 10.00 i 18.00. Pięknym darem kapłanów, złożonym z okazji ju-
bileuszu koronacji, może być deklaracja gotowości do niesienia pomocy w kon-
fesjonale farnym stałego dyżuru.

Dożynki
Ta uroczystość nawiązuje do biblijnego święta plonów, kiedy to dziękuje 

się Bogu za Jego dobrodziejstwa. Uczmy szacunku dla Bożych darów i pracy 
ludzkiej. Organizujmy dożynki także w parafiach miejskich. Zaprośmy działko-
wiczów oraz osoby sprzedające płody rolne na targowiskach, które znajdują się 
na terenie parafii. Tegoroczne dożynki archidiecezjalne odbędą się 21 sierpnia 
w Szamotułach.

Nabożeństwa październikowe
Październik to czas modlitwy różańcowej w naszych świątyniach oraz w do-

mach rodzinnych. Zachęcajmy młodzież i dorosłych do tworzenia grup Żywego 
Różańca, a dzieci - by wstępowały do podwórkowych grup różańcowych. Przypo-
minajmy członkom Żywego Różańca o stałej formacji prowadzonej w archidiecezji 
poznańskiej.

Jubileusze małżeńskie
W Katedrze Poznańskiej tradycyjnie już zgromadzą się małżonkowie obcho-

dzący srebrny i złoty jubileusz (11 września br. o godz. 16.00), dziękując Bogu za 
powołanie do życia małżeńskiego i za wszelkie otrzymane łaski. Jubilaci są świad-
kami żywej komunii z Bogiem, z której wyrasta kultura miłości małżeńskiej 
i rodzinnej. Zaprośmy pary małżeńskie przeżywające jubileusze oraz ich rodziny 
na wspólną modlitwę do katedry. Świętujmy każdego roku jubileusze małżeńskie 
także w parafiach, troszcząc się o piękną oprawę tych uroczystości. Zabiegajmy 
o błogosławieństwo dla jubilatów u Pasterza Archidiecezji.

ekumeniczne Święto Biblii
Ekumeniczne Święto Biblii odbędzie się w Poznaniu już po raz dziesiąty. Za-

prośmy wiernych z Poznania i okolic, szczególnie członków Dzieła Biblijnego oraz 
osoby należące do kręgów biblijnych w parafiach, aby wzięli udział w obchodach 
tego święta. W dniu 20 października br. w Katedrze Poznańskiej (godz. 18) odbę-
dzie się ekumeniczne nabożeństwo słowa. Szczegółowe informacje dotyczące świę-
ta zostaną przekazane parafiom.
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Modlitwa za zmarłych
W listopadzie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. To świadectwo naszej 

wiary w Zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne. Zachęcajmy wiernych 
do składania tzw. wymienianek. Uczmy młodych tej modlitwy. Przypominajmy 
o odpustach, które możemy ofiarować za zmarłych.

Modlitwa o beatyfikację sług Bożych z archidiecezji poznańskiej
W niedzielę, 6 listopada br. będziemy modlić się w archidiecezji poznańskiej 

o beatyfikację sług Bożych, tych, którzy, żyjąc na naszej ziemi, kroczyli drogą ku 
świętości. Ich przykład zachęca nas do życia w komunii z Bogiem. Zbierajmy w na-
szych parafiach dokumentację dotyczącą świadków wiary (patrz: Wskazania doty-
czące dokumentowania życia świadków wiary z Archidiecezji Poznańskiej, w: Synod 
Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. 2: Statuty, s. 598).

DIAkONIA

Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty

Letnia propozycja dla dzieci
W każdej parafii są dzieci, które latem nie wyjadą 

na wakacje. Parafia, w miarę swoich możliwości, winna 
zająć się tymi dziećmi. Można to czynić we współpra-
cy ze szkołą czy władzami gminy. Wystarczy zorganizo-
wać choćby jedną lub dwie jednodniowe pielgrzymki 
autokarowe albo wycieczki w ciekawe miejsca związane 

z chrześcijańską kulturą, by czas wakacji przeżywanych w domu stał się dla dzie-
ci atrakcyjny. Tego rodzaju wyjazdy stwarzają także możliwość formacji młodych 
parafian. W organizowaniu wypoczynku dla dzieci pomaga Caritas Archidiecezji, 
w różny sposób wspierając takie inicjatywy (materiały formacyjne, pomoc finanso-
wa). Siostry klawerianki z Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego są gotowe, aby 
w miesiącu sierpniu włączyć się w organizację półkolonii parafialnych, czy to od-
wiedzając dzieci w parafii z animacją misyjną (film, zabawy, piosenki misyjne), czy 
też zapraszając do muzeum w siedzibie Centrum Misyjnego w Poznaniu. Parafie 
zainteresowane taką propozycją prosimy o kontakt telefoniczny (61 869 95 38) lub 
mailowy (misje.poznan@op.pl).



15

sierpniowa trzeźwość
Zgodnie z sierpniową tradycją zachęcajmy parafian do całkowitej rezygna-

cji z picia alkoholu w tym miesiącu. W sobotę, 27 sierpnia br. po raz kolejny 
odbędzie się w Poznaniu Święto Trzeźwości. Informujmy o formach pomocy ro-
dzinom dotkniętym problemem alkoholowym i narkomanią, zwłaszcza o porad-
nictwie organizowanym przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, duszpasterstwie 
przy poznańskim klasztorze oo. Franciszkanów na wzgórzu Przemysła, o grupach 
anonimowych alkoholików, dorosłych dzieci alkoholików, a szczególnie o audycji 
w Radiu Emaus (w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 21.00).

Troska o chorych
Czas wakacji stwarza okazję, by duszpasterz dotarł z dłuższą wizytą do osób 

chorych, aby porozmawiać i wspólnie się pomodlić. Kapłan może wówczas oso-
biście zaprosić ludzi chorych na doroczną Archidiecezjalną Pielgrzymkę Chorych 
i Niepełnosprawnych oraz na uroczystość, która odbędzie się 15 września 2011 
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. Niekiedy w ciągu roku nie ma na to cza-
su. Okres wakacji wykorzystajmy także na dostrzeżenie ludzi chorych i cierpiących 
w naszych rodzinach i sąsiedztwie.

spotkanie opiekunów szkolnych kół Caritas
Coraz więcej dzieci i młodzieży angażuje się w prace szkolnych kół Caritas. 

W tegorocznym spotkaniu w Licheniu uczestniczyło ok. 1000 młodych wolonta-
riuszy z archidiecezji poznańskiej. Grupy te stają się dla młodych ludzi przestrzenią 
kształtowania wyobraźni miłosierdzia. Spotkanie opiekunów tych grup (17 wrze-
śnia 2011) będzie okazją do dzielenia się doświadczeniem i wypracowania nowych 
form pracy z podopiecznymi.

Tydzień Miłosierdzia
Tydzień Miłosierdzia (2-8 października br.) to czas modlitwy i działań po-

mocowych na rzecz ludzi ubogich materialnie i duchowo. Takiej aktywności nie 
wolno nam ograniczać do jednego tygodnia w roku. Niech te dni będą czasem 
refleksji nad dotychczasową charytatywną działalnością parafii i poszukiwaniem 
dróg kształtowania postawy wrażliwości na cierpienie bliźnich.
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spotkanie seniorów
W rocznicę poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, 12 października br. 

o godz. 11.00 odbędzie się w Katedrze Poznańskiej spotkanie seniorów, w tym 
także kapłanów seniorów. Zaprośmy na to spotkanie starszych parafian. Twórzmy 
w parafii grupy seniorów.

Caritas na święto św. Marcina
W dniach od 6 do 11 listopada br. Caritas Archidiecezji Poznańskiej będzie 

rozprowadzać rogale świętomarcińskie. To propozycja dla wszystkich parafii. Włą-
czajmy się także w akcję „Kromka chleba”. Środki uzyskane w ten sposób wspierają 
dzieła podejmowane przez Caritas.

Ośrodek Caritas w Zaniemyślu
Już od września tego roku rozpocznie swoją działalność nowy ośrodek Ca-

ritas Archidiecezji Poznańskiej w Zaniemyślu. Służyć on będzie jako miejsce wy-
poczynku, formacji i spotkań konferencyjnych. Z bazy tej mogą korzystać także 
grupy parafialne, planując swoje wyjazdowe rekolekcje, dni skupienia czy wyjazdy 
integracyjne.


