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MARTYRIA

Nauczanie z mocą

Nadawać smak światu
W okresie zwykłym, gdy w liturgii Kościoła wsłuchujemy się 

w nauczanie Jezusa, odkrywamy potrzebę zaangażowania się w świat, 
do którego jesteśmy posłani, by dawać świadectwo naszej radości, 
płynącej z faktu, że należymy do Boga. Wierzymy i dlatego głosimy 
Chrystusa. Nasza wiara winna owocować kulturą, która będzie czerpać 
ze źródła Bożej mądrości. To czas „codzienności” w roku liturgicznym 
Kościoła. Codzienność jest tym szczególnym okresem życia, w którym 

zdajemy egzamin z naszej wiary. Kościół, jako dom i szkoła komunii, winien być dla 
świata i w świecie solą ziemi, która to, co zdrowe, ustrzeże przed zepsuciem. Wspól-
nota uczniów Chrystusa ma być szczyptą soli, nadającą światu nowy smak, budującą 
cywilizację miłości. Zadanie to jest związane z profetyczną misją wejścia w dialog 
ze światem, by mocą wiary kształtować w nim kulturę życia ludzkiego.

Przekazywać wiarę młodym
Jednym z celów tegorocznego Programu duszpasterskiego jest troska o przekaz 

wiary młodemu pokoleniu. Trzeba przeanalizować w parafiach wysiłek wkładany 
w przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Dlatego zachęcajmy do udziału 
w warsztatach organizowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, uczących, jak 
dzisiaj skutecznie pracować z młodzieżą, by chciała tworzyć duszpasterstwa mło-
dych i animować życie duszpasterskie parafii. Warsztaty odbędą się 15 czerwca 
2013 r. w parafii pw. Chrystusa Sługi przy ul. Palacza 7 w Poznaniu. Prowadzący 
podzielą się doświadczeniem ewangelizacji bierzmowanych oraz zakładania grup 
duszpasterstwa młodych. Prosimy, by zgłaszać się w grupie: ksiądz oraz dwie lub 
trzy osoby świeckie. Zgłoszenia: nowaewangelizacja@archpoznan.pl . Opłata za 
materiały i poczęstunek wynosi 10 zł od osoby.

Wspierać wiarę dorosłych
Z dużym wysiłkiem podejmujemy w naszej archidiecezji projekt katechezy 

dorosłych. Ożywiajmy te formy katechezy dorosłych, które istnieją w każdej pa-
rafii, a więc: katechezę przed chrztem, przed zawarciem małżeństwa czy rodziców 
katechizowanych dzieci oraz młodzieży przed bierzmowaniem. Parafie otrzymały 
– opracowane przez specjalny zespół – materiały do katechezy dorosłych; zarówno 
sakramentalnej, jak i systematycznej. Wykorzystajmy, przygotowane na Rok Wiary, 
katechezy o wierze. Poszukajmy wśród parafian kandydatów, którzy mogliby rozpo-
cząć formację w Szkole Katechistów Archidiecezji Poznańskiej. Potrzebujemy dobrze 
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uformowanych wiernych świeckich, którzy staną u boku prezbiterów, by wspierać 
ich w posłudze duszpasterskiej. Zapisy na kolejny rok formacyjny rozpoczną się 
w czerwcu 2013 roku. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły 
Katechistów i zapisów są dostępne na stronie internetowej (www.katecheza.pl).

W trosce o wiarę dorosłych zaprośmy mężczyzn na pielgrzymkę do sanktu-
arium Matki Bożej w Tulcach (16 czerwca 2013 r.). W tym roku chciejmy uczyć 
się wierzyć „po męsku”. Wraz z naszym Pasterzem będziemy dziękować Bogu za 
40 lat kapłaństwa Arcybiskupa.

Wakacje
Letnie wakacje to czas wyjazdów, w tym także na rekolekcje, i czas pielgrzymek. 

W Roku Wiary zachęcajmy parafian, by pielgrzymowali do kościołów, w których zo-
stali ochrzczeni, do sanktuariów i miejsc związanych ze świadkami wiary. Odwiedza-
nie takich miejsc winno wzmacniać wiarę w Boga i budować relacje międzyludzkie 
(patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 338, 538, 
743, 758, 769). Przypominajmy, aby czas wakacji wierni spędzali w jedności z Bo-
giem, pamiętając o codziennej modlitwie, lekturze Pisma Świętego, życiu sakramen-
talnym, a zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii. Wykorzystajmy tekst Społeczny Ruch 
Świętowania Niedzieli, opublikowany w ogólnopolskim Programie duszpasterskim 
(s. 403-415). Promujmy czytelnictwo prasy religijnej wśród dorosłych, młodzieży 
i dzieci. Zachęcajmy rodziców do podejmowania rozmów ze swoimi dziećmi.

„Mały Przewodnik Katolicki” – duszpasterstwo dzieci
Po okresie wakacyjnym warto zachęcić dzieci, rodziców i katechetów do pre-

numeraty bądź kupienia w parafii „Małego Przewodnika”, czasopisma, które od lat 
pomaga w przekazywaniu prawd wiary. Redakcja miesięcznika proponuje duszpa-
sterzom zorganizowanie w parafii spotkania z twórcami czasopisma, np. przy okazji 
Eucharystii z udziałem dzieci. Będzie można wówczas porozmawiać z głównym 
bohaterem „Małego Przewodnika Katolickiego” – „Owcą Magdą” (osoba przebra-
na w kostium owieczki) oraz zapoznać się z prezentacją dotyczącą miesięcznika. 
Redakcja zaprasza również dziecięce grupy parafialne wraz z duszpasterzami i opie-
kunami do zwiedzania nowej siedziby DiKŚW w Poznaniu, udziału w warsztatach 
oraz na spotkanie z „Owcą Magdą”.

Rodzice często kupują dzieciom czasopisma o wątpliwej wartości. Dlate-
go warto rozważyć zwiększenie liczby – zamawianych przez parafię – egzempla-
rzy „Małego Przewodnika Katolickiego”, który uczy, bawi i wychowuje zgodnie 
z wartościami ewangelicznymi. (Kontakt: „Mały Przewodnik Katolicki”, s. Ines 
Krawczyk MChR, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, tel. 61 659 37 39, e-mail: 
krawczyk@swietywojciech.pl).
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Nowy rok szkolny
Na początku nowego roku szkolnego zaplanujmy, wraz ze szkołami z terenu 

parafii, modlitewne rozpoczęcie pracy w szkołach. Pamiętajmy o wrześniowej ini-
cjatywie Komisji Wychowania KEP, Tygodniu Wychowania. Wykorzystajmy ma-
teriały duszpasterskie, jakie dotrą do parafii, by ten czas był wypełniony modlitwą, 
refleksją i spotkaniami dotyczącymi problemów związanych z wychowaniem. Przy-
pominajmy dzieciom i młodzieży, by aktywnie włączali się do pracy na katechezie 
szkolnej. Zachęcajmy także ich rodziców do zainteresowania się procesem edukacji 
szkolnej swoich dzieci.

Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich
I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich odbędzie się 14-15 

września br. w Licheniu. Będzie to czas wspólnej modlitwy, wsłuchiwania się w na-
uczanie Kościoła, rozpoznawania stanu działalności rad w Polsce oraz dzielenia 
się doświadczeniami i wytyczania nowych dróg angażowania się wiernych świec-
kich w życie parafii. Zachęcajmy członków rad wraz z duszpasterzami do udziału 
w Kongresie. Szczegóły na stronie internetowej: www.kongres-prd.pl .

Archidiecezjalny Dzień Młodzieży
Zaplanujmy udział młodzieży z parafii w – kolejnym już – Archidiecezjalnym 

Dniu Młodzieży, który będzie miał miejsce 21 września br. Każda parafia powinna 
delegować na to spotkanie swoich reprezentantów (patrz: Synod Archidiecezji Poznań-
skiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 335). Spotkania rówieśników, którzy nie wsty-
dzą się wiary w Boga, są gotowi angażować się w życie wspólnoty parafialnej i tworzyć 
duszpasterstwo młodzieży, jest ważnym elementem na drodze formowania ich wiary.

Studenci
Wielu młodych parafian z różnych stron naszej archidiecezji rozpocznie je-

sienią studia w Poznaniu. Przekazujmy im informacje o istnieniu duszpasterstw 
akademickich, oferujących propozycje stosowne do ich etapu życia, wspierające 
ich rozwój intelektualny i duchowy. Na stronie internetowej Archidiecezji Poznań-
skiej, w zakładce: Duszpasterstwo, znajdziemy hasło: Studenci. Umieszczono tam 
strony internetowe ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego w Poznaniu (patrz: 
Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 369-409).

Poznańskie Forum Duszpasterskie
Sympozjum poświęcone będzie tematyce przyszłorocznego Programu duszpa-

sterskiego, który będziemy realizować pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. To począ-
tek nowego, czteroletniego cyklu pracy pastoralnej wokół tematyki chrztu. Forum 
odbędzie się 28 września br. w Poznaniu. Jest ono adresowane szczególnie do wier-
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nych świeckich. Zatroszczmy się o to, by udział w konferencji wzięli zwłaszcza 
członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych, działacze Akcji 
Katolickiej, katecheci, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz grup 
duszpasterskich – dorosłych i młodzieżowych. Gośćmi Forum będą m.in. nuncjusz 
apostolski w Polsce – abp Celestino Migliore, znany rekolekcjonista i twórca mo-
zaik – o. Marco Rupnik SJ oraz o. Leon Knabit OSB.

XIII Dzień Papieski Jana Pawła II
W dniu 13 października br. będziemy przeżywać XIII Dzień Papieski Jana 

Pawła II, tym razem pod hasłem: Jan Paweł II – papież dialogu. Wykorzystajmy ten 
czas do poznawania nauczania Błogosławionego oraz naśladowania ducha dialogu, 
jaki prezentował. Zaplanujmy obchody w parafiach, aby przygotować się do świę-
towania wspomnienia Błogosławionego Jana Pawła II (22 października br.)

Światowy Dzień Misyjny
Tydzień Misyjny rozpocznie się 20 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). Ko-
rzystajmy z propozycji sióstr klawerianek, prowadzących Archidiecezjalne Centrum 
Misyjne. Środowiska misyjne Poznania zapraszają na IV Poznański Tydzień Misyjny.

Zakończenie Roku Wiary
Rok Wiary zakończy się 24 listopada 2013 r. uroczystością Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata. Podsumujmy z Parafialną Radą Duszpasterską owoce tego cza-
su. Kontynuujmy dobre, sprawdzone we wspólnocie pomysły, by przygotować się 
na nowy rok duszpasterski, którego hasłem będą następujące słowa: Wierzę w Syna 
Bożego. W tym czasie przeprowadźmy w parafiach rekolekcje ewangelizacyjne.

Rekolekcje kerygmatyczne w parafiach w roku 2014
Nowy cykl Programu duszpasterskiego na lata 2013-2017 charakteryzują sło-

wa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świa-
dectwa”. Rok 2013/2014, przebiegający pod hasłem Wierzę w Syna Bożego, to rok 
kerygmatyczny. W kontekście rozpowszechniającej się dechrystianizacji chcemy 
podjąć ewangelizację, której szczególnym momentem byłyby rekolekcje kerygma-
tyczne, tj. zawierające podstawowe orędzie zbawienia. Pierwszym i niezbędnym 
etapem działań ewangelizacyjnych winna być formacja ewangelizatorów. Dlatego 
też na początku proponujemy rekolekcje kerygmatyczne dla księży oraz osób pra-
gnących włączyć się w dzieło ewangelizacji. Rekolekcje takie – jeśli to możliwe – 
mogłyby odbywać się w parafiach, następne – w kolejnych parafiach, po starannie 
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podjętych działaniach preewangelizacyjnych. Organizacja wstępna obejmowałaby: 
odwiedziny duszpasterskie, liczne rozmowy, przygotowanie plakatów, ulotek, re-
klamy prasowej, internetowej, esemesowej… Adresatem działań preewangelizacyj-
nych byłyby przede wszystkim osoby nieuczestniczące aktywnie w życiu Kościoła.

Proponujmy rekolekcje kerygmatyczne w Wielkim Poście. Mają one bowiem 
swoje dopełnienie w Wigilii Paschalnej z centralnym punktem – odnowieniem 
przymierza chrzcielnego. Konieczną rzeczą będzie przygotowanie osób, które prze-
prowadzą działania ewangelizacyjne i rekolekcje kerygmatyczne. Dobrym wstępem 
może być II Kongres Nowej Ewangelizacji. Jego następstwem byłyby warsztaty 
w diecezjach oraz materiały dla ewangelizatorów. Całość działań koordynowałby 
Wydział Duszpasterski oraz Referat ds. Ewangelizacji Kurii Metropolitalnej. Szcze-
góły projektu znajdują się w oddzielnym opracowaniu Programu duszpasterskiego.

LITURGIA

Modlitwa i sakrament

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 w niedzielnej 
Mszy św., także podczas odpoczynku wakacyjnego. Zatroszczmy się 
o to, by Eucharystia była dobrze przygotowana i godnie przeżyta. 
Zachęcajmy do udziału we Mszy św. każdego dnia, zwłaszcza pod-
czas urlopów. Wprowadzajmy codzienną homilię. Pozostawiajmy 
świątynie w ciągu dnia otwarte, dając wiernym okazję do osobistej 
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Pamiętamy jednak 

o zabezpieczeniu kościoła przed kradzieżą. Przypominajmy o potrzebie pielęgno-
wania osobistej i rodzinnej modlitwy.

Służba Liturgiczna Archidiecezji Poznańskiej
V Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Grobu św. Woj-

ciecha w Gnieźnie będzie miała miejsce 8 czerwca br. W miesiącach letnich od-
będą się rekolekcje, kursy i warsztaty dla służby liturgicznej. Informacje zostały 
już wysłane do poszczególnych parafii. Dajmy ministrantom z naszych wspólnot 
szansę pogłębienia formacji i wiedzy liturgicznej oraz budowania relacji z kolegami 
z innych parafii.
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Modlitwa za Polskę
Okresy wakacyjny i jesienny obfitują w wydarzenia, które skłaniają do szczególnej 

modlitwy za Ojczyznę (15 i 26 sierpnia, dni wrześniowe, 11 listopada). Zatroszczmy się 
o miejsca pamięci narodowej na terenie naszych parafii. Zachęcajmy młode pokolenia 
do odwiedzania tych miejsc i poznawania lokalnej historii swoich miast i wiosek.

Modlitwa w sanktuariach
Szczególnego znaczenia w Roku Wiary nabierają wakacyjne uroczystości 

odpustowe, często trwające cały tydzień. Warto przypomnieć odpusty w Bor-
ku Wlkp., Wieleniu, Osiecznej, na Świętej Górze w Gostyniu, w Szamotułach, 
Górce Duchownej czy wrześniowe w Tulcach, Lubaszu i 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). W piel-
grzymkach do sanktuariów maryjnych wykorzystajmy opracowanie przygotowane 
przez polskich mariologów: Maryjny kształt świadectwa wiary. Każda parafii w Ar-
chidiecezji Poznańskiej otrzymała już tę publikację.

Dożynki
W biblijnym święcie plonów można dopatrzeć się korzeni naszych dorocz-

nych dożynek. Pragniemy dziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa. Uczmy sza-
cunku dla Bożych darów i ludzkiej pracy. Organizujmy dożynki także w parafiach 
miejskich. Zaprośmy na dziękczynienie działkowiczów oraz osoby sprzedające pło-
dy rolne na miejskich targowiskach, które znajdują się na terenie parafii. Tegorocz-
ne dożynki archidiecezjalne odbędą się 25 sierpnia w Środzie Wlkp.

Modlitewne rozpoczęcie roku szkolnego
Zaplanujmy modlitewne, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci 

i młodzieży. Zaprośmy młodych parafian do systematycznego uczestnictwa w nie-
dzielnej Eucharystii oraz do korzystania z regularnej spowiedzi św. Zaplanujmy  
- z Parafialną Radą Duszpasterską - sposób przygotowania młodzieży do bierzmo-
wania, by owocem tej pracy było duszpasterstwo młodych w parafii.

Modlitwa w intencji 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, wspólnotach, któ-
re modlą się w tymczasowych kaplicach i z wielkim wysiłkiem wznoszą nowe 
świątynie.
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Jubileusze małżeńskie w katedrze
Małżonkowie obchodzący srebrne i złote jubileusze gromadzą się w katedrze 

15 września br. o godz. 16.00, dziękując Bogu za powołanie do życia małżeńskiego 
i za wszelkie otrzymane łaski. Osoby te bardzo często żyją w przyjaźni z Jezusem 
i promieniują Jego miłością. Zaprośmy pary małżeńskie z naszych parafii, któ-
re przeżywają swój jubileusz, oraz ich rodziny na wspólną modlitwę do katedry. 
Świętujmy jubileusze małżeńskie także w parafiach, troszcząc się o piękną oprawę 
uroczystości. Zwracajmy się do Pasterza Archidiecezji Poznańskiej o błogosławień-
stwo dla jubilatów.

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 do wstępowania do podwórkowych grup różańcowych. Przypo-
minajmy członkom Żywego Różańca o stałej formacji prowadzonej w Archidiece-
zji Poznańskiej.

Ekumeniczne Święto Biblii
Ekumeniczne Święto Biblii odbędzie się w Poznaniu już po raz dwunasty 

(21-31 października 2013 r.). Zaprośmy wiernych z Poznania i okolic, szczególnie 
członków Dzieła Biblijnego oraz osoby należące do kręgów biblijnych w parafiach, 
by wzięli udział w obchodach wspomnianego święta.

Modlitwa za zmarłych
W listopadzie pamiętamy w modlitwie szczególnie o naszych zmarłych. 

Ta modlitwa jest świadectwem wiary w zmartwychwstanie umarłych i życie wiecz-
ne. Proboszczowie są zobowiązani do modlitwy za zmarłych pasterzy Archidie-
cezji Poznańskiej oraz proboszczów, którzy pracowali w ich parafii. Zachęcajmy 
wiernych do składania tzw. wymienianek. Uczmy dzieci i młodzież tej modlitwy. 
Przypominajmy parafianom o odpustach, które możemy ofiarować za zmarłych.

Modlitwa za Kościół prześladowany
Druga niedziela listopada będzie Dniem Modlitw za Kościół Prześladowany.  

Wykorzystajmy materiały duszpasterskie na ten temat, przygotowane przez organi-
zację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które zostaną dostarczone do parafii. Poznań 
i naszą diecezję odwiedzi biskup reprezentujący Kościół prześladowany.
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Modlitwa o beatyfikację sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej
W niedzielę, 3 listopada br., będziemy modlić się w Archidiecezji Poznań-

skiej o beatyfikację sług Bożych, tych, którzy – żyjąc na naszej ziemi – kroczyli 
drogą świętości. Świadczyli, że Kościół był ich domem, a ich życie stało się dla 
nas przykładem promieniowania Miłością. Zbierajmy w naszych parafiach doku-
mentację 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

Caritas w parafii
Ciągle niepokoi jeszcze liczba parafii, w których 

nie ma Parafialnego Zespołu Caritas. W Roku Wiary, 
tam gdzie takie zespoły nie istnieją, winno się je powołać 
do życia i zapewnić im właściwą opiekę oraz formację.

Lato w parafii
Wiele dzieci z ubogich rodzin nie wyjedzie na wakacje. Parafia, w miarę 

swoich możliwości, winna się o nie zatroszczyć. Można to czynić we współpracy 
ze szkołą czy władzami miasta lub gminy. Mamy doświadczenie w organizowaniu 
tzw. „wakacji z Bogiem”, półkolonii czy pojedynczych dni przeznaczonych na taką 
pracę z dziećmi. Wystarczy choćby jedna lub dwie jednodniowe pielgrzymki au-
tokarowe albo wycieczki w ciekawe miejsca związane z chrześcijańską kulturą, by 
wakacje były także czasem formacji młodych parafian i owocowały zaangażowa-
niem dzieci w duszpasterstwo. W organizowaniu wypoczynku dla dzieci pomaga 
Caritas Archidiecezji, w różny sposób wspierając tego typu inicjatywy (materiały 
formacyjne, pomoc finansowa).

Festyny parafialne
Dużą popularnością cieszą się festyny organizowane w parafiach. Spełniają 

one funkcję integrującą parafian, dają doświadczenie wspólnoty; wszystkie winny 
być także nośnikiem kultury. Jest to dobra okazja do prezentacji istniejących w pa-
rafii wspólnot oraz do zaproszenia parafian, by zechcieli zapoznać się z ich pracą 
i do nich należeć.
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Chorzy w parafii
Czas wakacji daje okazję, by odwiedzić osoby chore, porozmawiać z nimi 

i wspólnie się pomodlić. Kapłan może wówczas osobiście zaprosić ludzi chorych 
i starszych na doroczną Archidiecezjalną Pielgrzymkę Chorych i Niepełnospraw-
nych oraz na uroczystość, która odbędzie się 16 września 2013 r. na Świętej Górze 
w Gostyniu. Każda parafia lub dekanat winny zorganizować grupę pielgrzymko-
wą (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 860). 
Zachęcajmy także parafian do spotkań z krewnymi i znajomymi w starszym wie-
ku. W codziennym zabieganiu niekiedy nie ma na to czasu. Okres wakacji wy-
korzystajmy na to, by dostrzec ludzi chorych i cierpiących w naszych rodzinach 
i sąsiedztwie.

Trzeźwymi bądźcie
Zachęcajmy parafian do całkowitej rezygnacji z picia alkoholu w miesiącu 

sierpniu. Informujmy o formach pomocy rodzinom dotkniętym problemem alko-
holowym i narkomanią, zwłaszcza o poradnictwie organizowanym przez Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, duszpasterstwie przy poznańskim klasztorze Francisz-
kanów na wzgórzu Przemysła, o grupach anonimowych alkoholików, dorosłych 
dzieci alkoholików, a także – transmitowanym przez Radio Emaus – otwartym 
mityngu AA (w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 21.00).

Spotkanie seniorów
W rocznicę poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, 12 października br. 

o godz. 11.30 odbędzie się w katedrze spotkanie seniorów, w tym także kapłanów 
seniorów. Przekażmy zaproszenie do domów pomocy społecznej, jeśli takowe na te-
renie parafii istnieją. Zaprośmy na to spotkanie starszych parafian. Organizujmy 
w parafiach grupy osób starszych.

Święty Marcin i Caritas
Przed 11 listopada br., zgodnie tradycją, Caritas Archidiecezji Poznańskiej bę-

dzie rozprowadzać rogale świętomarcińskie. To propozycja dla wszystkich parafii. 
Środki uzyskane w ten sposób wspierają dzieła podejmowane przez Caritas.


