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Okres paschalny

Wierzymy w ciała zmartwychwstanie

Propozycje szczegółowe

MARTYRIA

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy
Pięćdziesiąt dni radości paschalnej to czas, w którym umacniamy naszą
wiarę w Jezusa, który zmartwychwstał, jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
W tych dniach winniśmy z nową mocą odkrywać obietnicę naszego
zmartwychwstania. Niestety, jak wskazują badania, wielu ochrzczonych w
naszym kraju nie wierzy w ciała zmartwychwstanie lub wierzy w reinkarnację.
W Roku Wiary przekazujmy prawdę o obietnicy naszego zmartwychwstania.
Wykorzystajmy nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i zachęcajmy
wiernych do jego lektury. Czas wielkanocny przeŜywajmy jako okres radości i
entuzjazmu wiary. W przepowiadaniu odwołujmy się do początków naszej drogi
wiary, do chrztu świętego. Pokazujmy znaczenie tego sakramentu w Ŝyciu i
misji Kościoła. Zachęcajmy wiernych do nawiedzania świątyń, w których byli
ochrzczeni, do odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych i świętowania rocznicy
chrztu. Modlitwa w miejscu, w którym byliśmy ochrzczeni, daje w Roku Wiary
moŜliwość uzyskania odpustu zupełnego.

Niedziela biblijna
W trzecią niedzielę wielkanocną (14.04.2013) będziemy przeŜywać
kolejną juŜ niedzielą biblijną, a po niej piąty juŜ – tydzień biblijny (1420.04.2013) pod hasłem: „Ja wierzę, Panie, Ŝe Ty jesteś Mesjaszem, Synem

BoŜym!” (J 11,27). Zgodnie z przyjętą regułą nawiązuje one do tematu roku
duszpasterskiego w Polsce i do przeŜywanego w Kościele powszechnym Roku
Wiary. Wykorzystajmy materiały przygotowane w „Przeglądzie Biblijnym” (nr
5), zarówno drukowane, jak i elektroniczne. Twórzmy w parafiach kręgi
biblijne. Wykorzystajmy materiały publikowane w kwartalniku „Krąg Biblijny”.
Zatroszczmy się o to, by tydzień biblijny zaistniał podczas katechezy dzieci i
młodzieŜy w szkołach na terenie parafii.

Sympozjum w Roku Wiary
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje z
okazji Roku Wiary sympozjum „Wierzę w Boga”. Odbędzie się ono 15 kwietnia
2013 r. od godz. 10.00 w gmachu A budynku Wydziału Teologicznego.

Kapłani – świadkowie wiary
W dniu 29 kwietnia br. przeŜyjemy kolejny Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego w czasie drugiej wojny światowej. Przypomnijmy w
naszych wspólnotach postaci kapłanów męczenników związanych z parafią i
diecezją. Niech heroiczne świadectwo ich wiary będzie dla nas umocnieniem,
niech mobilizuje nas do wierności Jezusowi i Kościołowi.

Spotkania stacyjne w Roku Wiary
Przypominamy o ogłoszonych na początku Roku Wiary spotkaniach
stacyjnych związanych ze postaciami świadków wiary na terenie naszej
Archidiecezji. Zachęcajmy wiernych do brania udziału w tych uroczystościach.
Kongres Misyjny dzieci
V Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci. W tym roku odbędzie
się on 25 maja w katedrze poznańskiej, pod hasłem:„ Dzielmy się wiarą…”.
Pragniemy, aby to spotkanie przyczyniło się do rozbudzenia zapału misyjnego
wśród najmłodszych, a tym samym chęcią niesienia pomocy potrzebującym.

Prosimy wszystkich o zainteresowanie tym wydarzeniem kongresowym:
katechetów, animatorów róŜnych grup parafialnych, a takŜe w przygotowaniu i
dojechaniu na wspólne misyjne świętowanie. Zachęcamy uczestników o
przyjazd w strojach misyjnych oraz o przywiezienie własnego transparentu
zawierającego nazwę ogniska misyjnego, własnej parafii lub szkoły.

Lednica
Kolejne spotkanie młodych na Lednicy odbędzie się 1 czerwca 2013 r.
Zachęćmy młodzieŜ do udziału w tym spotkaniu. WaŜne są doświadczenia
wspólnego świętowania wiary, wspólnoty, pielgrzymowania. Zachęcamy
duszpasterzy do licznego udziału w tym spotkaniu.

Katecheza dorosłych
W Roku Wiary podejmujemy wysiłek objęcia osób dorosłych –
dostosowaną do ich potrzeb – katechezą. Mamy w parafiach katechezy
opracowane przez ks. dra Adama Adamskiego COr „Wyznanie wiary.
Propozycje katechez na Rok Wiary”. Wykorzystajmy te materiały w pracy z
dorosłymi. Zatroszczmy się o to, by te formy katechezy, które istnieją w kaŜdej
parafii (przygotowanie do chrztu, sakramentu małŜeństwa, spotkania z
rodzicami dzieci i młodzieŜy) były dobrze wykorzystane w celu budzenia i
umacniania wiary jej uczestników. Poszukujmy w parafiach nowych
kandydatów do formacji w Szkole Katechistów, by rozpoczęty projekt
katechezy dorosłych w Archidiecezji Poznańskiej mógł się pomyślnie i
skutecznie rozwijać.

Przygotowanie do chrztu
W ramach projektu katechezy dorosłych wprowadzamy systematycznie
nową formę przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka. Chrzest
daje ogromną szansę ewangelizacji osób dorosłych, proszących o dar wiary dla

swego dziecka. Wielu z nich bardzo potrzebuje wsparcia na drodze wiary,
rozpalenia serc, by na nowo przylgnąć do Jezusa i uwierzyć w Niego i Jemu.
Zachęcajmy rodziców, by w liturgii chrztu na pytanie: „O co prosicie Kościół
BoŜy dla swojego dziecka?”, odpowiadali: O WIARĘ!

Duszpasterstwo młodych w parafii
Jednym z priorytetów naszej posługi duszpasterskiej w tym roku jest
szczególna troska o przekaz wiary młodemu pokoleniu w parafii. Trzeba nam
zrozumieć, Ŝe jest to zadanie całej wspólnoty. Wykorzystajmy prezentowane na
spotkaniach rejonowych kapłanów doświadczenia Szkoły Nowej Ewangelizacji,
by we współpracy ze świeckimi animatorami w małych grupach przygotowywać
młodzieŜ do bierzmowania oraz organizować dla nich weekendowe rekolekcje,
by tworzyć i umacniać w parafiach środowiska duszpasterstwa młodych.
Przypominamy o planowanych na 15 czerwca 2013 w Parafii pw. Chrystusa
Sługi w Poznaniu (ul. Palacza) warsztatach dla kapłanów i animatorów
świeckich zainteresowanych taką formą pracy z młodzieŜą. MoŜna zgłaszać
swój udział w warsztatach pod adresem: (podać adres elektroniczny)

Nasze media
Zachęcajmy wiernych do korzystania z katolickich mediów. W kaŜdej
chrześcijańskiej 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, Ŝe tworzymy wspólnotę. Wykorzystujmy w ogłoszeniach teksty
przygotowane przez redakcje naszych archidiecezjalnych czasopism, zachęcając
parafian do ich nabycia.

LITURGIA

Czas radości paschalnej
Dni oktawy Wielkanocy są jednym wielkim dniem Zmartwychwstania
Pańskiego. Zachęcajmy parafian, by kaŜdego dnia starali się uczestniczyć w
Eucharystii oraz nowennie do BoŜego Miłosierdzia, która winna rozpocząć się
w Wielki Piątek. Odwołujmy się w okresie paschalnym do symboliki
chrzcielnicy i paschału, które winny być szczególnie wyeksponowane.
Korzystajmy z moŜliwości przeprowadzenia aspersji podczas wszystkich
Eucharystii w kaŜdą niedzielę wielkanocną, posługując się wodą chrzcielną z
Nocy Paschalnej.

Chrzest Polski
Rocznicę Chrztu Polski świętować będziemy podczas Mszy św. w
katedrze poznańskiej, 14 kwietnia br. o godz. 10.00. Do udziału w modlitwie
zapraszamy szczególnie środowiska szkół, których patronami są postaci
związane z początkami wiary i państwowości na ziemiach polskich.

XI. rocznica ingresu Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
W dniu XI rocznicy ingresu Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Metropolity

Poznańskiego

do

Bazyliki

Archikatedralnej

(20.04.2013),

pragniemy dziękować Bogu za posługę naszego Pasterza. Tego dnia na
Eucharystię w katedrze o godz. 18.00 zapraszamy szczególnie środowiska
związane z nową ewangelizacją oraz ruchy odnowy Kościoła.

Świętowanie niedzieli
Poprzez udział w Eucharystii dzień Pański staje się takŜe dniem Kościoła,
który dzięki temu moŜe spełniać skutecznie swoje zadanie jako sakrament
jedności (por. NMI 36). Wkładajmy wiele wysiłku w przygotowanie niedzielnej

Eucharystii. Wykorzystujmy komentarze do czytań biblijnych, śpiewów, a takŜe
włączajmy

wiernych

świeckich

do

pełnienia

właściwych

im funkcji

liturgicznych. Z nowym zapałem troszczmy się o świętowanie niedzieli w
naszych parafiach i rodzinach.

Modlitwa o powołania
Tradycyjnie, czwarta niedziela wielkanocna jest Światową Niedzielą
Powołań, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do kapłaństwa i
Ŝycia konsekrowanego. Módlmy się za kapłanów oraz osoby Ŝycia
konsekrowanego pracujące w parafii i tych, którzy z niej pochodzą. Twórzmy w
parafiach wspólnoty Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 2: Statuty, s.
434-435).

Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II
Dnia 1 maja przypada druga rocznica wyniesienia na ołtarze Jana Pawła
II. Pamiętajmy o tej rocznicy w kontekście oczekiwania na jego kanonizację.
Dziękujmy Bogu za święte Ŝycie Błogosławionego. W pamięci wiernych
bardziej zachowały się dzień i godzina śmierci papieŜa. Nie wspominajmy tej
rocznicy śmierci papieŜa, gdyŜ po beatyfikacji Jan Paweł II naleŜy juŜ do grona
zbawionych i ma w kalendarzu liturgicznym swoje wspomnienie (22
października).
Patron Archidiecezji
Zwracajmy uwagę na fakt, Ŝe patronem naszej archidiecezji jest św.
Stanisław biskup i męczennik. Zwróćmy na to uwagę w ogłoszeniach
parafialnych oraz w obchodach tego dnia (8 maja) w parafiach. Niech w
Eucharystiach celebrowanych w tym dniu będzie obecna modlitwa za naszą
archidiecezję.

Eucharystyczny Ruch Młodych
Archidiecezjalna pielgrzymka Eucharystycznego Ruchu Młodych na
Świętą Górę do Gostynia odbędzie 18 maja 2013 r. Zapraszamy do udziału
dzieci i młodzieŜ skupione w grupach ERM oraz tych, którzy chcieliby poznać
ten ruch. Ruch jest ciekawą propozycją formacji szczególnie pomiędzy I
Komunią św. a bierzmowaniem.

Jubileusze kapłańskie
W Roku Wiary szczególnego znaczenia nabierają złote i srebrne
jubileusze kapłańskie. Wśród złotych jubilatów są: kard. Zenon Grocholewski i
bp Zdzisław Fortuniak. Msza św. kapłanów rocznika święceń 1988 będzie miała
miejsce w dniu 22 maja br. o godz. 11.00, a rocznika święceń 1963 – w dniu 20
maja br., takŜe o godz. 11.00; obie w katedrze poznańskiej.

Modlitwa za emigrantów i Ojczyznę
W uroczystość Matki BoŜej Królowej Polski, 3 maja, przypada Dzień
Modlitw za Emigrację. Polecajmy Bogu szczególnie ostatnią falę emigracyjną,
tych, którzy wyjechali z naszych parafii w poszukiwaniu pracy. Pamiętajmy teŜ
o ich rodzinach, szczególnie o tzw. „eurosierotach”. Informujmy parafian o
modlitewnikach dla emigrantów. Zawierają one informacje o polonijnych
duszpasterstwach oraz miejscach i godzinach mszy św. w języku polskim
(wydawnictwo Biblos).

Modlitwa przed Pięćdziesiątnicą
Od Niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego trwają w Kościele dni modlitw
przed uroczystością Zesłaniem Ducha Świętego. We wszystkich parafiach ten
tydzień winien być czasem Ŝarliwej modlitwy. Zaprośmy do modlitwy członków
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 we wszystkich parafiach Wigilię
Zesłania Ducha Świętego. Tego wieczoru o godz. 18.00 spotkają się w
poznańskiej katedrze

na

modlitewnym czuwaniu

członkowie

ruchów,

stowarzyszeń i organizacji katolickich.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu
W Roku Wiary bardzo istotne są dni święceń diakonatu (16 maja br.) i
prezbiteratu (23 maja br.). Dziękujmy Bogu za nowych diakonów i prezbiterów.
Prośmy teŜ o nowe powołania do słuŜby w Kościele. Zaprośmy do udziału w
uroczystościach święceń członków słuŜby liturgicznej, zwłaszcza z parafii
pochodzenia kandydatów przygotowujących się do święceń (por. Synod
Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 629). Udział
ministrantów w święceniach ich starszego kolegi z parafii moŜe być waŜnym
doświadczeniem, mającym wpływ na odkrycie powołania kapłańskiego,
zakonnego czy misyjnego.

Rocznica śmierci abpa Stroby
W niedzielę 12 maja br. przypada 14. rocznica śmierci abpa Jerzego
Stroby. Tego dnia w katedrze poznańskiej o godz. 10.00 będziemy modlić się za
zmarłego pasterza. Zaprośmy do katedry szczególnie wiernych z parafii, które
abp Jerzy Stroba erygował czy teŜ z kościołów, które poświęcił. To okazja do
modlitwy, takŜe dla kapłanów, których wyświęcił zmarły arcybiskup.

Dzień modlitw za Kościół w Chinach
Kościół wzywa nas do modlitwy w intencji Kościoła w Chinach
(24.05.2013). Jesteśmy zobowiązani do solidarnej modlitwy za tych, którzy nie
mogą w wolności wyznawać swojej wiary. Świadectwo wiernego trwania
katolików chińskich przy Bogu, mimo prześladowań, staje się dla nas, Ŝyjących

w wolnym kraju, umocnieniem i wezwaniem do wiernego pójścia za Jezusem.
Diakonia misyjna Ruchu Światło-śycie przygotowuje na ten dzień program
modlitw i działań edukacyjnych ukazujących sytuację Ŝycia Kościoła w
Chinach.

BoŜe Ciało
Podczas procesji eucharystycznej mamy moŜliwość rozwaŜenia przy
czterech ołtarzach tematu roku duszpasterskiego. Zaplanujmy wcześniej
dekoracje ołtarzy. Wykorzystajmy hasła oraz komentarze do Ewangelii, zawarte
w ogólnopolskim opracowaniu Programu duszpasterskiego. Przypominamy, Ŝe
w Roku Wiary pragniemy ten dzień przeŜyć takŜe na adoracji Najświętszego
Sakramentu.

Modlitwa o urodzaje
Pamiętajmy w naszych parafiach o modlitwie o urodzaje. W dniach 6-8
maja odprawia się procesje błagalne o dobre urodzaje. Niech tam modlitwa
będzie obecna takŜe w parafiach miejskich.

Jubileusze zakonne
Jubileusze zakonne świętować będziemy podczas Eucharystii w katedrze
poznańskiej 1 czerwca br. o godz. 10.00. W Roku Wiary chcemy dziękować
Bogu za powołania zakonne otaczając naszą modlitwą szczególnie te osoby,
które przeŜywają swoje jubileusze. Pragniemy prosić Boga, by młodzi ludzie,
których On wzywa do swojej słuŜby, usłyszeli Jego głos i dali Mu pozytywną
odpowiedź.

DIAKONIA

Niedziela i Tydzień Miłosierdzia

Od tego roku Tydzień Miłosierdzia obchodzimy w okresie paschalnym.
Rozpoczyna się on w Drugą Niedzielę Wielkanocną czyli Niedzielę BoŜego
Miłosierdzia. Wykorzystajmy przygotowane przez Caritas Polska materiały
duszpasterskie przeznaczone na te dni. Niech BoŜe Miłosierdzie promieniuje na
nas i uzdalnia do bycia miłosiernym dla bliźnich. W wigilię Niedzieli
Miłosierdzia spotykają się w sanktuarium BoŜego Miłosierdzia na poznańskim
Piątkowie szkolne i parafialne zespoły Caritas.

Duszpasterstwo charytatywne
Diakonia jest jedną z form urzeczywistniania się Kościoła poprzez
naśladowanie Chrystusa sługi, który nie przyszedł aby mu słuŜono, lecz aby
słuŜyć. Troska o potrzebujących i słuŜebny styl Ŝycia niech czynią nasze
świadectwo wiarygodnym. Na dzień dzisiejszy 303 parafie naszej archidiecezji
posiadają Parafialne Zespoły Caritas. W Roku Wiary zróbmy wszystko, by
kaŜda wspólnota posiadała skutecznie działający zespół Caritas.

Festyn Rodzinny Caritas
JuŜ po raz szósty Caritas Archidiecezji wraz z miastem Poznań organizuje
Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on w
niedzielę, 26 maja, br. na Ostrowie Tumskim. Zachęcajmy wiernych,
szczególnie całe rodziny, do udziału w festynie. Wzorem innych parafii
pomóŜmy dzieciom dotrzeć na miejsce świętowania. W czasie festynu moŜna
zapoznać się z bogatą ofertą róŜnych organizacji pomagających rodzinie.

Z myślą o wakacjach
Wiele wspólnot planuje wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieŜy. JuŜ
teraz trzeba o tym pomyśleć i wszystko zaplanować. Łączmy odpoczynek z
formacją religijną, historyczną i patriotyczną. Poszukujmy animatorów do

realizacji tego zadania. Pamiętajmy, Ŝe potrzebują oni specjalne przygotowanie
do pracy wychowawcy kolonijnego.

