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MARTYRIA
Świadectwo dawane Miłości
Niezmienna misja Kościoła
Wiara w Jezusa jest największym darem, jaki posiadamy i jakim winniśmy dzielić się ze światem. Jan Paweł II pisał na przełomie
wieków w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, że „Kościół ma
do zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie
może jej dać: jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie
zawodzi; jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej
ludów Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy
wkład w ich rozwój i integrację. Tak, po dwudziestu wiekach Kościół ma do ofiarowania na początku trzeciego tysiąclecia to samo orędzie, które stanowi jego jedyne bogactwo: Jezus Chrystus jest Panem; w Nim i tylko w Nim jest zbawienie (por. Dz 4,12).
Źródłem nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus” (EiE 18).
Odkryć Jezusa w słowie Bożym
Potrzebujemy krzewienia duchowości biblijnej i odkrywania żywego Jezusa
na kartach Pisma Świętego. Twórzmy w parafiach kręgi biblijne, troszczmy się o formację lektorów. Korzystajmy z dostarczanego do każdej parafii kwartalnika „Krąg
Biblijny”, czasopisma, które zawiera zarówno materiały formacyjne, jak i gotowe
scenariusze spotkań biblijnych. Zachęcajmy parafian do wzięcia udziału w kolejnej
edycji zajęć prowadzonych przez Dzieło Biblijne (www.poznan.biblista.pl).
Troska o wiarę dorosłych
Podejmijmy z nowym zapałem te formy katechezy dorosłych, które już istnieją w parafiach, takie jak: katecheza przed chrztem, przed zawarciem małżeństwa rodziców katechizowanych dzieci oraz młodzieży przed bierzmowaniem. Wszystkie
parafie otrzymują opracowane przez specjalny zespół materiały do katechezy dorosłych – zarówno sakramentalnej, jak i systematycznej. Od dwóch lat funkcjonuje
Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej. W grudniu 2011 roku misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych otrzymało pierwszych siedemdziesięciu absolwentów Szkoły Katechistów, absolwentów wywodzących się z 41 parafii.
Obecnie z formacji prowadzonej przez Szkołę korzysta 38 osób reprezentujących
21 parafii. Zapraszajmy parafian na spotkania pogłębiające tematykę programu
duszpasterskiego. W trosce o wiarę dorosłych formujmy uczniów Jezusa, którzy
– po zakończeniu formacji w Szkole Katechistów – będą mogli stanąć u boku prezbiterów. W czerwcu 2012 roku rozpoczną się zapisy do Szkoły Katechistów na ko-
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lejny rok formacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły
Katechistów i zapisów na nowy rok formacyjny są dostępne na stronie internetowej
(www.katecheza.pl).
Przygotowanie do ewangelizacji
Roczna Szkoła Ewangelizacji (RSE), prowadzona przez Wspólnotę św. Barnaby, będzie kontynuować w Wolsztynie, w parafii pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła
Świętego formację osób, które pragną pomagać duszpasterzom w posłudze ewangelizacyjnej. Poszukajmy w parafii osób, które – po ukończeniu RSE – będą mogły
pomóc duszpasterzom w przekazywaniu wiary i wesprzeć zwłaszcza tych, którzy
oddalili się od Kościoła (kontakt: rse@sne.poznan.pl).
Czas wakacji
Letnie wakacje to czas licznych pielgrzymek oraz rekolekcji, podczas których
winniśmy odnieść się do tematu roku duszpasterskiego: Kościół naszym domem.
Te działania powinny służyć odkrywaniu Kościoła jako wspólnego domu wierzących (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 338,
538, 743, 758, 769). Przypominajmy parafianom, aby czas wakacji spędzali w jedności z Bogiem, pamiętając o codziennej modlitwie, lekturze Pisma Świętego,
życiu sakramentalnym, a zwłaszcza o niedzielnej Mszy św. Wykorzystajmy tekst
Troska Kościoła w Polsce o niedzielę jako czas budowania komunii, opublikowany
w ogólnopolskim Programie duszpasterskim (s. 261-285).
Nowy rok szkolny
Po zakończonych wakacjach zorganizujmy wraz ze szkołami z terenu parafii modlitewne rozpoczęcie roku szkolnego. W pierwszych dniach nowego roku
szkolnego przeżyjemy Tydzień Wychowania. Wykorzystajmy ten czas na modlitwę,
refleksję i spotkania tematycznie związane z wychowaniem. Motywujmy dzieci
i młodzież do aktywnego włączenia się w katechezę szkolną. Zachęcajmy także ich
rodziców, aby włączali się w proces edukacji szkolnej swoich dzieci.
Archidiecezjalny Dzień Młodzieży
Na początku nowego roku szkolnego zaprośmy młodzież z parafii do udziału w kolejnym już Archidiecezjalnym Dniu Młodzieży (15 września br.). Każda
parafia powinna delegować na to spotkanie swoich reprezentantów (patrz: Synod
Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 335). Młodym potrzebne jest doświadczenie wspólnoty i spotkania z rówieśnikami, którzy nie wstydzą się
swojej wiary w Boga, którzy są gotowi angażować się w życie wspólnoty parafialnej
i tworzyć duszpasterstwo młodzieży.
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Duszpasterstwa akademickie
Wielu młodych rozpocznie jesienią studia w Poznaniu. Informujmy ich
o istnieniu duszpasterstw akademickich. Tam młodzi ludzie znajdą propozycje
duszpasterskie dostosowane do ich etapu życia, wspierające ich rozwój intelektualny i duchowy. Na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej, w zakładce:
Duszpasterstwo znajdziemy hasło: Studenci. Umieszczono tam adresy internetowe
ośrodków poznańskiego duszpasterstwa akademickiego (patrz: Synod Archidiecezji
Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 369-409).
Poznańskie Forum Duszpasterskie
Sympozjum będzie poświęcone tematyce przyszłorocznego Programu duszpasterskiego, który będziemy realizować pod hasłem: Być solą ziemi. Forum odbędzie się w Poznaniu 29 września br.; jest ono adresowane szczególnie do wiernych
świeckich. Zatroszczmy się o to, aby udział w tej konferencji wzięli: członkowie
Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych, działacze Akcji Katolickiej,
katecheci, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz grup duszpasterskich
– dorosłych i młodzieżowych.
Dzień Papieski Jana Pawła II
W dniu 14 października br. będziemy przeżywać XII Dzień Papieski Jana
Pawła II, obchodzony pod hasłem: Jan Paweł II – papież rodziny. Wykorzystajmy
ten czas, by promieniować Chrystusem, czego uczył nas Błogosławiony. Kontynuujmy z zapałem wielką troskę Błogosławionego o rodziny. Zaplanujmy obchody
w parafiach, aby przygotować się do świętowania wspomnienia Błogosławionego
Jana Pawła II (22 października br.).
Rok Wiary
W Liście apostolskim „Porta fidei” z 11 października 2011 r., ojciec święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Rozpocznie się on 11 października 2012 r., w 50.
rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 r.,
w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniach 7-28
października 2012 r. odbędzie się w Watykanie XIII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, poświęcone nowej ewangelizacji: „Nowa ewangelizacja w celu
przekazywania wiary chrześcijańskiej”. W Synodzie będzie uczestniczył Arcybiskup
Metropolita Poznański. Otaczajmy zgromadzenie i jego obrady ufną modlitwą
o potrzebne dary Ducha Świętego. Zachęcajmy wiernych do śledzenia informacji
z przebiegu Synodu.
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Światowy Dzień Misyjny
Tydzień Misyjny rozpocznie się 21 października br. Światową Niedzielą Misyjną. Módlmy się w parafiach 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, prowadzących Archidiecezjalne Centrum Misyjne. Akademickie środowiska misyjne Poznania zapraszają
na trzeci już Tydzień Misyjny w bazylice farnej i Cafe Misja.

LITURGIA
Modlitwa i sakrament
Niedzielna Msza Święta i codzienna modlitwa
Eucharystia w niedzielę jest dla katolika źródłem i szczytem
tego, co może tu na ziemi przeżyć z Bogiem. Przypominajmy wiernym o konieczności i potrzebie uczestniczenia we Mszy Świętej w każdą niedzielę, także podczas odpoczynku wakacyjnego. Troszczmy się
o to, by Eucharystia była dobrze przygotowana i godnie przeżywana.
Zachęcajmy do udziału, w miarę możliwości, we Mszy Świętej każdego dnia, zwłaszcza podczas urlopów. Wprowadzajmy codzienną
homilię. W miarę możliwości pozostawiajmy świątynie w ciągu dnia
otwarte, by dawały wiernym okazję do osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Pamiętajmy jednak o zabezpieczeniu kościoła przed kradzieżą. Przypominajmy o potrzebie pielęgnowania modlitwy osobistej i rodzinnej.
Służba Liturgiczna Archidiecezji Poznańskiej
Archidiecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej na Świętą Górę w Gostyniu
odbędzie się 16 czerwca br., natomiast Forum Służby Liturgicznej Archidiecezji
Poznańskiej - już po raz czwarty w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym
w Poznaniu, tym razem w dniach od 31 sierpnia do 2 września. Jest to propozycja
skierowana do starszych ministrantów, prezesów grup ministranckich, lektorów,
ceremoniarzy i psałterzystów.
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Modlitwa za Ojczyznę
Okres wakacyjny i jesienny to czas świąt i uroczystości, które skłaniają
do szczególnej modlitwy za Ojczyznę (15 i 26 sierpnia, dni wrześniowe, 11 listopada). Pamiętajmy o miejscach pamięci narodowej na terenie wielu parafii naszej
archidiecezji. Zachęcajmy dzieci i młodzież do odwiedzania tych miejsc i poznawania lokalnej historii swoich miast i wiosek.
Jubileusz na Świętej Górze
Centralne uroczystości 500-lecia dekretu potwierdzającego autentyczność cudów
na Świętej Górze w Gostyniu odbędą się w niedzielę, 24 czerwca br. Zachęcajmy parafian, by pielgrzymowali do tego wielkopolskiego sanktuarium maryjnego. Uczestniczmy także w zaplanowanych pielgrzymkach parafialnych w naszej archidiecezji.
Modlitwa w sanktuariach
W najbliższych miesiącach w wielu sanktuariach maryjnych odbędą się uroczystości odpustowe, często trwające cały tydzień. Warto przypomnieć odpusty
w miejscowościach: Borku Wlkp., Wieleniu, Osiecznej, na Świętej Górze w Gostyniu, w Szamotułach, Górce Duchownej, Tulcach, Lubaszu czy w Sobocie. Zachęcajmy wiernych, by w czasie letnich wyjazdów odwiedzali sanktuaria. Organizujmy także pielgrzymki parafialne na nasze wielkopolskie odpusty (patrz: Synod
Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 338, 538, 743, 758,
769). Przygotowując pielgrzymki do sanktuariów maryjnych wykorzystajmy opracowanie polskich mariologów: W maryjnej szkole komunii. Każda parafii naszej
archidiecezji otrzymała już tę publikację.
Dziękczynienie za plony ziemi
W biblijnym święcie plonów dopatrujemy się korzeni naszych dorocznych
dożynek. Pragniemy dziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa. Uczmy szacunku dla
Bożych darów i ludzkiej pracy. Organizujmy dożynki także w parafiach miejskich.
Zaprośmy na dziękczynienie działkowiczów oraz osoby sprzedające płody rolne
na targowiskach znajdujących się na terenie parafii. Tegoroczne dożynki archidiecezjalne odbędą się 19 sierpnia.
Modlitewne rozpoczęcie roku szkolnego
Zaplanujmy modlitewne, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci
i młodzieży. Zaprośmy młodych parafian do systematycznego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii oraz praktykowania regularnej spowiedzi świętej.
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Modlitwa w intencji wspólnot budujących kościoły
Wspólnoty parafialne, które wznoszą nowe świątynie, mają prawo liczyć
na wsparcie pozostałych parafii archidiecezji. Pamiętajmy w naszych modlitwach
o tych wspólnotach, które nie mają jeszcze swoich kościołów, które modlą się
w tymczasowych kaplicach i z wielkim wysiłkiem wznoszą nowe świątynie.
Inauguracja Roku Wiary w Archidiecezji Poznańskiej
Uroczysta inauguracja Roku Wiary w Archidiecezji Poznańskiej odbędzie się
w Bazylice Archikatedralnej 12 października 2012 r. W parafiach zainaugurujemy
Rok Wiary 14 października na Eucharystiach celebrowanych w naszych świątyniach. Pamiętajmy o wyeksponowaniu w kościołach dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Jubileusze małżeńskie
Małżonkowie obchodzący srebrny i złoty jubileusz gromadzą się w katedrze
poznańskiej (16 września br. o godz. 16.00), dziękując Bogu za powołanie do życia
małżeńskiego i za wszelkie otrzymane łaski. Osoby te są bardzo często przykładem życia w przyjaźni z Jezusem i promieniowania Jego miłością. Zaprośmy pary
małżeńskie z naszych parafii 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. Zwracajmy się do Pasterza
Archidiecezji o błogosławieństwo dla jubilatów.
Nabożeństwa październikowe
Październik to czas modlitwy różańcowej w naszych świątyniach oraz w domach rodzinnych. W roku 150. rocznicy śmierci założycielki żywego różańca, Sługi Bożej Pauliny Jaricot, zachęcajmy młodzież i dorosłych do tworzenia grup Żywego Różańca, a dzieci – by wstępowały do Podwórkowych Kółek Różańcowych
Dzieci. Przypominajmy członkom Żywego Różańca o stałej formacji prowadzonej
w Archidiecezji Poznańskiej.
Archidiecezjalne Święto Żywego i Nieustającego Różańca
Archidiecezjalne Święto Żywego i Nieustającego Różańca odbędzie się
w Poznaniu 13 października br. w kościele pw. Nawiedzenia NMP o godz. 11.00.
Zaprośmy na tę uroczystość członków wspólnot różańcowych z naszych parafii.
Wspólnoty Żywego Różańca stanowią w Polsce największą zorganizowaną grupę
katolików (ok. 1,5 mln osób).
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Ekumeniczne Święto Biblii
Ekumeniczne Święto Biblii odbędzie się w Poznaniu już po raz jedenasty
(22-25 października). Motywem przewodnim będą słowa: „Moc w słabości się doskonali”. Zaprośmy 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. 18.00) odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo słowa. Szczegółowe informacje dotyczące święta zostaną przekazane parafiom.
Modlitwa za zmarłych
W listopadzie pamiętamy w modlitwie szczególnie o zmarłych. Ta modlitwa jest świadectwem naszej wiary w zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne.
Zachęcajmy wiernych do składania tzw. wymienianek. Uczmy dzieci i młodzież
wspomnianej modlitwy. Przypominajmy parafianom o odpustach, które możemy
ofiarować za zmarłych.
Modlitwa o beatyfikację sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej
W niedzielę, 4 listopada br. będziemy modlić się w Archidiecezji Poznańskiej
o beatyfikację sług Bożych, tych, którzy, żyjąc na naszej ziemi, kroczyli drogą świętości. Oni pokazali, że Kościół był ich domem, a ich życie jest dla nas przykładem
promieniowania Miłością. Zbierajmy w naszych parafiach dokumentację dotyczącą świadków wiary (patrz: Wskazania dotyczące dokumentowania życia świadków
wiary z Archidiecezji Poznańskiej, w: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008,
T. 2: Statuty, s. 598).

DIAKONIA
Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty
Parafialna akcja letnia
Dobrze wiemy, że wiele dzieci nie wyjedzie na wakacje. Parafia, w miarę swoich możliwości, winna zatroszczyć
się o te dzieci. Można to uczynić we współpracy ze szkołą
czy władzami miasta lub gminy. Są parafie w naszej archidiecezji, które organizują „Wakacje z Bogiem”, półkolonie
czy też w każdym tygodniu wakacji jeden dzień rezerwują
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na pracę z dziećmi. Wystarczy choćby jedna lub dwie jednodniowe pielgrzymki
autokarowe albo wycieczki w ciekawe miejsca związane z chrześcijańską kulturą, by
czas wakacji był także możliwością formacji młodych parafian i owocował zaangażowaniem dzieci w duszpasterstwo. W organizowaniu wypoczynku dla dzieci pomaga Caritas Archidiecezji, w różny sposób wspierając takie inicjatywy (materiały
formacyjne, pomoc finansowa).
Troska o chorych
Czas wakacji stwarza okazję do odwiedzania osób chorych; można porozmawiać i wspólnie się pomodlić. Kapłan może wówczas osobiście zaprosić ludzi
chorych i starszych na doroczną Archidiecezjalną Pielgrzymkę Chorych i Niepełnosprawnych oraz 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. W codziennym zabieganiu
niekiedy nie ma na to czasu. W okresie wakacji zauważmy ludzi chorych i cierpiących w naszych rodzinach i sąsiedztwie.
Trzeźwymi bądźcie
W miesiącu sierpniu zachęcajmy parafian do całkowitej rezygnacji z picia
alkoholu. W sobotę, 25 sierpnia br. po raz kolejny odbędzie się w Poznaniu Święto
Trzeźwości. Informujmy o formach pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i narkomanią, zwłaszcza o poradnictwie organizowanym przez Caritas
Archidiecezji Poznańskiej, duszpasterstwie przy poznańskim klasztorze oo. Franciszkanów na wzgórzu Przemysła, o grupach anonimowych alkoholików, dorosłych
dzieci alkoholików, a także – transmitowanym w Radiu Emaus - otwartym mitingu
AA (w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 21.00).
Tydzień Miłosierdzia
Trwający w od 7 do 14 października Tydzień Miłosierdzia jest czasem modlitwy i działań pomocowych na rzecz ludzi ubogich materialnie i duchowo.
Takiej aktywności nie wolno nam ograniczać do kilku dni w roku. Podejmujmy
w parafiach refleksję nad dotychczasową charytatywną aktywnością wspólnoty
i poszukiwaniem dróg kształtowania postawy wrażliwości na cierpienie bliźnich.
Pamiętajmy także o październikowych rejonowych spotkaniach formacyjnych
organizowanych dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. Tam, gdzie takich
grup jeszcze nie ma, stwórzmy je, w szkołach natomiast – powołajmy do istnienia
Szkolne Koła Caritas.
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Spotkanie seniorów
W rocznicę poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, tj. 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. Organizujmy
w parafiach grupy osób starszych.
Święty Marcin i Caritas
W dniach od 6 do 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.
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