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MARTYRIA

Zmartwychwstały Jezus jest z nami
Wiara, że Jezus Zmartwychwstały pozostanie z nami przez 

wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20) jest dla nas źró-
dłem natchnienia i siły. Pamiętajmy o słowach Błogosławionego Jana 
Pawła II, że „nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz 
pewność, jaką Ona nas napełnia: Ja jestem z wami!” (NMI 29). Pro-
gramem naszego życia jest Chrystus, którego mamy poznawać, ko-
chać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim prze-
mieniać historię, aż osiągnie swoją pełnię w niebiańskim Jeruzalem. 

Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, ale uwzględnia 
jednocześnie epokę i kulturę. To nasz program na trzecie tysiąclecie (por. NMI 29). 
Czas wielkanocny przeżywajmy jako okres radości i entuzjazmu wiary. W prze-
powiadaniu odwołujmy się 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 szczegól-
nie wyeksponowane. Korzystajmy z możliwości przeprowadzenia aspersji podczas 
wszystkich Eucharystii w każdą niedzielę wielkanocną.

Niedziela biblijna
W trzecią niedzielę wielkanocną (22.04.2012) będziemy przeżywać kolejną 

już niedzielą biblijną, a po niej – Tydzień Biblijny. Wykorzystajmy materiały przy-
gotowane w „Przeglądzie Biblijnym”. Twórzmy w parafiach kręgi biblijne. Wyko-
rzystajmy materiały publikowane w kwartalniku „Krąg Biblijny”. Zatroszczmy się 
o to, by Tydzień Biblijny zaistniał na katechezie w szkołach na terenie parafii.

Kapłani – świadkowie wiary
W dniu 29 kwietnia br. przeżyjemy kolejny Dzień Męczeństwa Duchowień-

stwa Polskiego, nawiązujący do czasu drugiej wojny światowej. Przypomnijmy 
w naszych wspólnotach postaci kapłanów męczenników, związanych z parafią.

Katecheza dorosłych
W naszej archidiecezji podejmujemy wysiłek objęcia osób dorosłych – dosto-

sowaną do ich potrzeb – katechezą. Zatroszczmy się o to, by te formy katechezy, 
które istnieją w każdej parafii (przygotowanie do chrztu, sakramentu małżeństwa, 
spotkania z rodzicami dzieci i młodzieży) były dobrze wykorzystane w celu budze-
nia i umacniania wiary jej uczestników.
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Bierzmowanie
Formując młodych ludzi przed przyjęciem Ducha Świętego w sakramencie 

bierzmowania, podejmujmy odważnie tematykę uzależnień od narkotyków i alko-
holu oraz koniecznej troski o czystość serca. Wykorzystajmy pomoce przygotowane 
przez Ruch Czystych Serc i redakcję pisma „Miłujcie się”. Niech integralną częścią 
przygotowania do sakramentu bierzmowania będzie podpisanie deklaracji życia 
w wolności od narkotyków i alkoholu oraz życia w czystości przedmałżeńskiej.

Przygotowanie do Roku Wiary
Podejmujmy w parafiach tematykę zbliżającego się Roku Wiary. Wykorzy-

stajmy i omówmy list apostolski Benedykta XVI „Porta fidei” oraz zachęcajmy 
wiernych do lektury Katechizmu Kościoła katolickiego.

Katolickie media
Zachęcajmy wiernych do korzystania z katolickich mediów. W każdej wie-

rzącej w Boga rodzinie winien znajdować się katolicki tygodnik. Informujmy 
o naszym diecezjalnym radiu, którego zasięg obejmuje znaczną część archidiecezji. 
Audycje o archidiecezji i wybranych parafiach pomagają zrozumieć, że tworzymy 
wspólnotę, że Kościół jest naszym domem.
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LITURGIA

Oktawa Wielkanocy
Dni oktawy Wielkanocy są jednym wielkim dniem zmar-

twychwstania Pańskiego. Zachęcajmy parafian, by każdego dnia 
starali się licznie uczestniczyć w Eucharystii oraz Nowennie do Boże-
go miłosierdzia, która winna rozpocząć się w Wielki Piątek.

Świętowanie niedzieli
Niedzielna Eucharystia – będąc cotygodniowym zgromadze-

niem chrześcijan jako rodziny Bożej wokół stołu Słowa i Chleba 
życia – w naturalny sposób przeciwdziała jej rozproszeniu. Jest 

miejscem uprzywilejowanym, w którym nieustannie głosi się i kultywuje komu-
nię. Właśnie poprzez udział w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Ko-
ścioła; dzięki temu może spełniać skutecznie swoje zadanie jako sakrament jedności 
(por. NMI 36). Niech każda niedzielna Eucharystia będzie dobrze przygotowana 
poprzez wykorzystanie komentarzy do czytań biblijnych, śpiewów, a także włącze-
nie wiernych świeckich do pełnienia właściwych funkcji liturgicznych. Musimy 
dzisiaj z nowym zapałem zatroszczyć się o świętowanie niedzieli w naszych para-
fiach i rodzinach. Centrum życia wszystkich chrześcijan winna stanowić niedzielna 
Eucharystia. W trosce o niedzielę wykorzystajmy materiały zawarte w ogólnopol-
skim Programie duszpasterskim oraz doświadczenia legnickiego Społecznego Ruchu 
Świętowania Niedzieli.

Modlitwa o powołania
Czwarta niedziela wielkanocna jest Światową Niedzielą Powołań, która roz-

poczyna kwartalne dni modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowane-
go. Wspierajmy modlitwą kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego pracujące 
w parafii i tych, którzy z niej pochodzą. Twórzmy w parafiach wspólnoty Towarzy-
stwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (por. Synod Archidiece-
zji Poznańskiej 2004-2008, T. 2: Statuty, s. 434-435).

Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II
W dniu 1 maja przypada pierwsza rocznica wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Pa-

miętajmy o tej rocznicy, dziękując Bogu za święte życie Błogosławionego. Odejdź-
my od wspominania rocznicy śmierci Jana Pawła II, gdyż po beatyfikacji należy 
już do grona zbawionych i ma w kalendarzu liturgicznym swoje wspomnienie (22 
października).
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Jubileusze kapłańskie
Szczególnego znaczenia nabierają złote i srebrne jubileusze kapłańskie. Msza św. 

kapłanów rocznika święceń 1987 będzie miała miejsce w dniu 14 maja br. o godz. 
11.00, a rocznika święceń 1962 – w dniu 23 maja br., także o godz. 11.00; obie 
w katedrze poznańskiej.

Modlitwa za emigrantów i Ojczyznę
W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja, przypada Dzień Mo-

dlitw za Emigrację. Polecajmy Bogu szczególnie tych, którzy nie tak dawno wy-
jechali 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 pol-
skim (wydawnictwo Biblos).

Pierwsze Komunie Święte
W okresie paschalnym parafie świętują Pierwsze Komunie Święte. Uroczy-

stości te są szansą na budzenie, zwłaszcza w życiu licznie zebranych dorosłych, po-
trzeby otwarcia serc na Jezusa. Podejmujmy wysiłki, by ugruntować wierną miłość 
do Chrystusa Eucharystycznego. Przypominajmy rodzicom o konieczności dawa-
nia własnym dzieciom świadectwa wiary.

Tydzień modlitw przed uroczystością Pięćdziesiątnicy
Od Niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego trwają w Kościele dni modlitw 

przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. We wszystkich parafiach ten tydzień 
winien być czasem gorliwej wspólnotowej modlitwy. Zaprośmy do modlitwy człon-
ków ruchów, stowarzyszeń i grup duszpasterskich, kandydatów do bierzmowania 
oraz ich rodziców. Zaplanujmy jednego dnia modlitwę tych, którzy przed rokiem 
przyjęli sakrament bierzmowania. Parafie otrzymają przygotowane na ten tydzień 
materiały liturgiczne. Celebrujmy – według załączonego wzoru – we wszystkich 
parafiach wigilię Zesłania Ducha Świętego. Tego wieczoru o godz. 18.00 spotkają 
się w poznańskiej katedrze na modlitewnym czuwaniu członkowie ruchów, stowa-
rzyszeń i organizacji katolickich.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Bardzo ważne dla archidiecezji są dni święceń diakonatu (17 maja br.) i pre-

zbiteratu (24 maja br.). Dziękujmy Bogu za nowych robotników Winnicy Pań-
skiej. Prośmy też o nowe powołania do służby w Kościele. Zaprośmy do udziału 
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w uroczystościach święceń członków służby liturgicznej, zwłaszcza z parafii po-
chodzenia kandydatów przygotowujących się do święceń (por. Synod Archidiecezji 
Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 629). Udział ministrantów w święce-
niach ich starszego kolegi z parafii może być ważnym doświadczeniem, mającym 
wpływ na odkrycie powołania kapłańskiego, zakonnego czy misyjnego.

Rocznica śmierci księdza arcybiskupa Jerzego Stroby
W dniu 12 maja br. przypada 13. rocznica śmierci księdza arcybiskupa Jerze-

go Stroby. Tego dnia w katedrze poznańskiej o godz. 18.00 będziemy modlić się za 
zmarłego pasterza. Zaprośmy do katedry szczególnie wiernych z parafii, które abp 
Jerzy Stroba erygował czy też z kościołów, które poświęcił. To okazja do modlitwy 
także dla nas kapłanów, zwłaszcza dla tych, których wyświęcił zmarły arcybiskup.

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach
Benedykt XVI wzywa cały Kościół do modlitwy w intencji Kościoła w Chi-

nach (24.05.2012). Jako siostry i bracia w jednej wierze jesteśmy zobowiązani 
do solidarnej modlitwy za tych, którzy nie mogą w wolności wyznawać swojej 
wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Świadectwo wiernego trwania katolików 
chińskich przy Bogu, mimo prześladowań, staje się dla nas, żyjących w wolnym 
kraju, umocnieniem i wezwaniem do wiernego pójścia za Jezusem.

Boże Ciało
Podczas procesji eucharystycznej, kiedy czcimy rzeczywistą obecność Pana 

w Najświętszym Sakramencie, mamy możliwość rozważenia przy czterech ołta-
rzach tematu roku duszpasterskiego. Zaplanujmy wcześniej dekoracje ołtarzy. Wy-
korzystajmy hasła oraz komentarze do Ewangelii, zawarte w ogólnopolskim opra-
cowaniu Programu duszpasterskiego. W tzw. oktawie Bożego Ciała wprowadzajmy 
nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
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DIAKONIA

Wierność Chrystusowi
Okres paschalny pozwala nam głębiej kontemplo-

wać Chrystusa, by umieć Go dostrzegać przede wszyst-
kim w tych osobach, z którymi On sam zechciał się 
utożsamić: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przy-

szliście do Mnie” (Mt 25,35-36). "Te słowa nie są jedynie wezwaniem do miłosier-
dzia: zawierają one głęboki sens chrystologiczny, który ukazuje w pełnym blasku 
tajemnicę Chrystusa. Te słowa, w nie mniejszym stopniu niż wierność prawdzie, 
są probierzem wierności Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa"(por. NMI 49).

Duch służby
W okresie paschalnym słyszymy o świadectwie wiary pierwszych wspólnot 

Kościoła, które żyły nadzieją zmartwychwstania. Widzimy ich gorliwość w przyję-
ciu orędzia Ewangelii, wyrażoną także poprzez gotowość dzielenia się z potrzebu-
jącymi. Pierwsi chrześcijanie pokazują nam swoją postawą, że Kościół jest dla nich 
domem; żyją postawą służby Bogu i ludziom. Troszczmy się o to, by nasze parafie, 
na wzór wspólnot apostolskich, stawały się wspólnotami służebnymi, w których 
dostrzeżemy ludzi cierpiących, chorych i biednych.

Festyn Rodzinny Caritas
Już po raz piąty Caritas Archidiecezji wraz z miastem Poznań organizuje 

Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on w nie-
dzielę, 27 maja, br. na Ostrowie Tumskim. Zachęcajmy wiernych, szczególnie całe 
rodziny, do udziału w festynie. Wzorem innych parafii pomóżmy dzieciom dotrzeć 
na miejsce świętowania. W czasie festynu można zapoznać się z bogatą ofertą róż-
nych organizacji pomagających rodzinie.

Z myślą o wakacjach
Wiele parafii planuje wakacyjny wypoczynek dzieci czy młodzieży. Trzeba 

o tym pomyśleć już teraz i wszystko zaplanować; odpoczynek należy połączyć z for-
macją religijną. To szczególne zadanie dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Rady 
Ekonomicznej oraz Parafialnego Zespołu Caritas.


