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MarTYria

Chrystus zmartwychwstał
Dni oktawy Zmartwychwstania Pańskiego wydłużają tajem-

nicę samej uroczystości. Codziennie podczas Mszy św. modlimy 
się słowami modlitwy eucharystycznej, kontemplując prawdę, 
że to dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Zmartwych-
wstały chce umacniać naszą wiarę, tak jak to czynił wobec swoich 
uczniów. W tym roku będą to ostanie dni przed kanonizacją papie-
ży Jana XXIII i Jana Pawła II. Swoim życiem i posługą w Kościele 

dali oni świadectwo zjednoczenia z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystu-
sem. Przeżywajmy te dni jako czas radości wiary. Niech cały ten okres liturgiczny 
będzie doświadczeniem radości, która ma swoje źródło w wydarzeniu paschalnym.

Kanonizacja papieży
Niech oktawa Wielkanocy będzie czasem modlitewnego oczekiwania na ka-

nonizację błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. W wigilię Nie-
dzieli Miłosierdzia przygotujmy w parafiach czuwania modlitewne. Niech nasze 
świątynie pozostaną wówczas otwarte. Dajmy okazję do skorzystania z sakramentu 
pokuty. Dostosujmy godziny Mszy św. do transmisji uroczystości z Rzymu. Wie-
czorem w Niedzielę Miłosierdzia zorganizujmy modlitewne dziękczynienie za dar 
kanonizacji.

Duchowość chrzcielna
Czas paschalny jest szczególną okazją do kształtowania wśród wiernych du-

chowości chrzcielnej. To właśnie chrzest daje nam najpełniejsze doświadczenie 
zmartwychwstania. Wraz z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani, by powstać do no-
wego życia dzieci Bożych. Pokazujmy znaczenie chrztu w życiu i misji Kościoła. 
Przekazujmy wiernym prawdę o randze tego wydarzenia. Niech znają datę i miejsce 
swojego chrztu oraz nazwisko kapłana, który ich ochrzcił. Zachęcajmy wiernych 
do nawiedzania świątyń, w których byli ochrzczeni, do odnawiania przyrzeczeń 
chrzcielnych i świętowania rocznicy chrztu. Niech w domach pojawią się kropiel-
nice i żywy będzie zwyczaj korzystania z nich w duchu modlitwy.

Niedziela biblijna
W trzecią niedzielę wielkanocną (4 maja 2014) będziemy przeżywać kolejną 

już niedzielą biblijną, a po niej – Tydzień Biblijny (4-10 maja 2014). W związku 
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z przygotowaniem do ŚDM materiały opracowane przez Dzieło Biblijne będą do-
tyczyły błogosławieństw. Wykorzystajmy propozycje opracowane w „Przeglądzie 
Biblijnym”, 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 na katechezie w szkołach oraz 
na terenie parafii. Zachęcajmy dorosłych parafian do włączenia się w przyszłym 
roku w formację Dzieła Biblijnego w naszej archidiecezji.

Kapłani – świadkowie wiary
29 kwietnia br. przeżyjemy kolejny Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Pol-

skiego, upamiętniający męczeństwo z czasów drugiej wojny światowej. Przypomnij-
my 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. Centralne uroczystości 
odbędą się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Spotkanie po rekolekcjach kerygmatycznych
Na sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego (7 czerwca 2014) zaplanowa-

liśmy spotkanie przedstawicieli parafii, w których odbyły się rekolekcje kerygma-
tyczne. Chcemy wspólnie podziękować Bogu za dar tych spotkań, za wybór Jezusa 
jako Pana i Zbawiciela, podzielić się świadectwami i modlić się o dalsze owoce 
rekolekcji. Ważne, by w parafiach pielęgnować owoce rekolekcji, by osoby, które 
doświadczyły duchowego poruszenia, mogły formować się dalej w grupie ducho-
wego wzrostu. Zachęcamy kolejne parafie do podjęcia – w najwłaściwszym dla 
wspólnoty czasie – tego rodzaju rekolekcji. Mamy za sobą już pierwsze doświadcze-
nia… Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim Kurii.

Lednica
Kolejne lednickie spotkanie młodych odbędzie się 7 czerwca 2014 r. Zachę-

cajmy młodzież do wyjazdu i starajmy się im towarzyszyć. Ważne są doświadczenia 
wspólnego świętowania wiary, wspólnoty, pielgrzymowania.

rekolekcje dla PrD
Rekolekcje dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich odbędą się w Za-

niemyślu w dniach 23-25 maja 2014 r. Celem spotkania jest formacja ducho-
wa i pastoralna osób, które wspierają duszpasterzy w ich posłudze. Zachęcajmy 
do wzięcia udziału w rekolekcjach. Zgłoszenia: Wydział Duszpasterski Kurii.
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„rekolekcje 966”
Ośrodek rekolekcyjny „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu zaprasza na rekolek-

cje odnowy przymierza chrzcielnego. Organizatorem tych rekolekcji jest zespół przy-
gotowujący obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem rekolekcji jest odnowienie 
i umocnienie wiary, odkrywanie i formowanie duchowości chrzcielnej. W ramach re-
kolekcji przewidziano nawiedzenie miejsc związanych z chrztem Polski w 966 roku.

Katecheza dorosłych
W pracy z dorosłymi wykorzystajmy przygotowane na ten rok materiały ka-

techetyczne. 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 budzenia i umacniania wiary 
jej uczestników. Poszukujmy w parafiach nowych kandydatów do formacji w Szko-
le Katechistów, by rozpoczęty w archidiecezji poznańskiej projekt katechezy doro-
słych mógł się pomyślnie i skutecznie rozwijać. Materiały dostępne są na stronie 
internetowej naszej archidiecezji.

Przygotowanie do chrztu
W ramach projektu katechezy dorosłych wprowadzajmy systematycznie 

nową formę przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka. Chrzest daje 
ogromną szansę ewangelizacji osób dorosłych, które proszą o dar wiary dla swojego 
dziecka. Wielu z nich bardzo potrzebuje wsparcia na drodze wiary, rozpalenia serc, 
by na nowo przylgnąć do Jezusa i uwierzyć w Niego i Jemu. Wprowadzajmy w tym 
roku we wszystkich parafiach archidiecezji dwie katechezy przed chrztem dziecka.

Katecheza przed i Komunią Świętą
Projekt katechezy dorosłych realizowany jest także na poziomie pracy z ro-

dzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Także na tym polu 
katechetycznym działają katechiści. Wykorzystajmy przygotowane i opublikowane 
materiały do przeprowadzenia spotkań z rodzicami.

Duszpasterstwo młodych przed ŚDM
Naszą archidiecezję nawiedzają symbole Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) 

– krzyż i ikona Matki Bożej; w planach peregrynacja kopii tych znaków we wszyst-
kich parafiach. Celem działań jest ożywienie duszpasterstwa młodzieży przed ŚDM 
w Krakowie w 2016 r. Ufajmy, że za dwa lata będziemy gościć w naszych parafiach 
tysiące młodzieży z całego świata. Starajmy się przygotować na to wydarzenie, daj-
my świadectwo naszej wiary w Boga i miłości do Kościoła. Harmonogram piel-
grzymowania znaków ŚDM – krzyża i ikony Matki Bożej jest dostępny na stronie 
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej (www.dm.archpoznan.pl).
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Ewangelizacja młodzieży
Drugi raz organizujemy warsztaty na temat, jak we współpracy ze świeckimi 

animatorami w małych grupach przygotowywać młodzież do bierzmowania oraz 
organizować dla nich weekendowe rekolekcje, by tworzyć i umacniać w parafiach 
środowiska duszpasterstwa młodych. Spotkanie odbędzie się w Parafii pw. Chrystusa 
Sługi w Poznaniu (ul. Palacza) 31 maja 2014 r. Jest ono przeznaczone dla kapłanów 
i animatorów świeckich, zainteresowanych taką formą pracy z młodzieżą. Swój udział 
w warsztatach można zgłaszać pod adresem: andrzej.stepka@sne.poznan.pl do poło-
wy maja. Koszt udziału (koszty związane z przygotowaniem materiałów) wynosi 
15 PLN. Zachęcajmy też do udziału w letnim obozie ewangelizacyjnym dla mło-
dzieży w Pobiedziskach (od 26 czerwca do 3 lipca 2014 r.) – zgłoszenia na stronie 
internetowej (www.sne.poznan.pl).

LiTUrGia

Dni paschalnej radości
Dni oktawy Wielkanocy są jednym wielkim dniem zmar-

twychwstania Pańskiego. Zachęcajmy parafian, by każdego dnia 
starali się uczestniczyć w Eucharystii oraz nowennie do Bożego 
miłosierdzia, która winna rozpocząć się w Wielki Piątek. Niech 
ta ulubiona modlitwa bł. Jana Pawła II stanie się nam bliska, niech 
będzie odmawiana publicznie w naszych parafiach. Odwołujmy się 
w okresie paschalnym do symboliki chrzcielnicy i paschału, które 
winny być szczególnie wyeksponowane. Wprowadzajmy aspersję 
podczas wszystkich Eucharystii w każdą niedzielę wielkanocną, 
wykorzystując wodę chrzcielną z nocy paschalnej.

Xii rocznica ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
W XII rocznicę ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Po-

znańskiego do bazyliki archikatedralnej (20 kwietnia 2013) otoczmy modlitwą 
posługę naszego Pasterza. Tego dnia będziemy przeżywać Niedzielę Wielkanocną.

Niedziela – dzień zmartwychwstania
Coraz bardziej aktywne stają się środowiska promujące chrześcijańskie świę-

towanie niedzieli (np. Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli z Legnicy). Podej-
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mujmy ten temat w naszym nauczaniu. Troszczmy się o dobre przygotowanie 
niedzielnej Eucharystii. Wykorzystujmy komentarze do czytań biblijnych, śpie-
wów, a także włączajmy wiernych świeckich do pełnienia właściwych im funkcji 
liturgicznych.

Modlitwa o powołania
Czwarta niedziela wielkanocna jest – tradycyjnie już – Światową Niedzielą 

Powołań, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego. Módlmy się za kapłanów oraz osoby życia konsekrowane-
go pracujące w parafii i tych, którzy z niej pochodzą. Twórzmy w parafiach wspól-
noty Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (por. Sy-
nod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 2: Statuty, s. 434-435).

Święty Stanisław Biskup – patron archidiecezji poznańskiej
Zwracajmy uwagę na fakt, że patronem naszej archidiecezji jest św. Stanisław, 

biskup i męczennik. Przypomnijmy o tym fakcie w ogłoszeniach parafialnych oraz 
w obchodach tego dnia (8 maja) w parafiach. Niech w celebrowanych w tym dniu 
Eucharystiach będzie obecna modlitwa za Kościół w naszej archidiecezji.

Jubileusze kapłańskie
Tradycyjnie w maju podziękujmy Bogu za prezbiterów świętujących złote 

i srebrne jubileusze kapłańskie. Msza św. kapłanów rocznika święceń 1964 będzie 
miała miejsce 14 maja br. o godz. 11.00, a rocznika święceń 1989 – 23 maja br. 
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 ostatnio wyjechali 
z naszych parafii w poszukiwaniu pracy. Pamiętajmy też o ich rodzinach, szcze-
gólnie o tzw. „eurosierotach”. Informujmy parafian o modlitewnikach dla emi-
grantów. Zawierają one informacje o polonijnych duszpasterstwach oraz miejscach 
i godzinach Mszy św. w języku polskim (wydawnictwo Biblos).

Modlitwa przed Zesłaniem Ducha Świętego
Od Niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego trwają w Kościele dni modlitw 

przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. We wszystkich parafiach ten tydzień 
winien być czasem gorącej modlitwy. Zaprośmy do niej członków ruchów, stowa-
rzyszeń i grup duszpasterskich, kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców. 
Zaplanujmy jednego dnia modlitwę tych, którzy przed rokiem przyjęli sakrament 



13

bierzmowania. Parafie otrzymają przygotowane na ten tydzień materiały liturgicz-
ne. Celebrujmy we wszystkich parafiach wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Radosnym wydarzeniem w archidiecezji są dni święceń nowych sług Winnicy 

Pańskiej (15 maja br. – diakonat oraz 22 maja br. – prezbiterat). Dziękujmy Bogu 
za nowych diakonów i prezbiterów. Prośmy też o nowe powołania do służby w Ko-
ściele. Zaprośmy do udziału w uroczystościach święceń członków służby liturgicz-
nej, 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 może być ważnym do-
świadczeniem, mającym wpływ na odkrycie powołania kapłańskiego, zakonnego 
czy misyjnego.

rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Stroby
W poniedziałek 12 maja br. przypada 15. rocznica śmierci abpa Jerzego 

Stroby. Tego dnia odbędzie się konferencja dla proboszczów miasta Poznania 
(godz. 10.00), a po niej w katedrze poznańskiej o godz. 12.00 będziemy modlić się 
za zmarłego arcybiskupa. Zaprośmy do katedry szczególnie wiernych z tych parafii, 
które abp Jerzy Stroba erygował czy też z kościołów, które poświęcił. Jest to okazja 
do modlitwy, także dla kapłanów, których wyświęcił zmarły arcybiskup.

Solidarność z Kościołem w Chinach
Kościół wzywa nas do modlitwy w intencji Kościoła w Chinach (24 maja 

2014). Pamiętajmy o tych, którzy nie mogą w wolności wyznawać swojej wia-
ry. Świadectwo wiernego trwania katolików chińskich przy Bogu, mimo prześla-
dowań, staje się dla nas, żyjących w wolnym kraju, umocnieniem i wezwaniem 
do wiernego pójścia za Jezusem. Diakonia misyjna Ruchu Światło-Życie przygo-
towuje na ten dzień program modlitw i działań edukacyjnych, ukazujący sytuację 
Kościoła w Chinach.

Boże Ciało
Podczas procesji eucharystycznej w Boże Ciało (19 czerwca 2014) mamy 

możliwość rozważenia przy czterech ołtarzach tematu roku duszpasterskiego. 
Zaplanujmy wcześniej dekoracje ołtarzy. Wykorzystajmy hasła oraz komentarze 
do Ewangelii, zawarte w ogólnopolskim opracowaniu Programu duszpasterskiego.
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Modlitwa o urodzaje
Pamiętajmy w naszych parafiach o modlitwie w tej intencji. W dniach 26-28 

maja odprawmy procesje błagalne o dobre urodzaje. Niech ta modlitwa będzie 
obecna nie tylko w parafiach wiejskich, ale i w kościołach miejskich.

Jubileusze zakonne
Jubileusze zakonne będziemy świętować podczas Eucharystii w katedrze po-

znańskiej 7 czerwca br. o godz. 10.00. Chcemy podziękować Bogu za powołania 
zakonne i otoczyć naszą modlitwą szczególnie te osoby, które przeżywają swoje 
jubileusze. Pragniemy prosić Boga, by młodzi ludzie, których On wzywa do swojej 
służby, usłyszeli Jego głos i dali Mu pozytywną odpowiedź.

DiaKONia

Niedziela i Tydzień Miłosierdzia
Od ubiegłego roku Tydzień Miłosierdzia obchodzi-

my w okresie paschalnym. Rozpoczyna się on w drugą 
niedzielę wielkanocną, czyli Niedzielę Bożego Miłosier-
dzia. Niech Boże miłosierdzie promieniuje na nas i uzdal-
nia do bycia miłosiernymi dla bliźnich. Msza św. w patro-
nalne święto Caritas odbędzie się w sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Poznaniu o godz. 15.00.

Duszpasterstwo charytatywne
Diakonia jest jedną z form urzeczywistniania się Kościoła poprzez naśladowa-

nie Chrystusa Sługi, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Troska 
o potrzebujących i służebny styl życia czynią nasze świadectwo wiarygodnym. Przy-
pomina nam o tym papież Franciszek. Obecnie w ok. 1/4 parafii naszej archidiece-
zji nie działają Parafialne Zespoły Caritas.

„Marsz dla Życia”
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje 11 maja br. w Poznaniu 

„Marsz dla Życia”. Skorzystajmy z przygotowanych materiałów i akcji zapowia-
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dających to wydarzenie. Zachęcajmy parafian, zwłaszcza całe rodziny, do licznego 
udziału w tym wydarzeniu. W czasach, które wyraźnie są nieprzyjazne rodzinie 
i życiu ludzkiemu zamanifestujmy naszym udziałem w marszu gotowość do budo-
wania cywilizacji życia.

Ogólnopolski Festyn rodzinny Caritas
Już po raz siódmy Caritas Archidiecezji Poznańskiej wraz z miastem Poznań 

organizuje Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się 
on w niedzielę, 1 czerwca br. na Ostrowie Tumskim. Zachęcajmy wiernych, szcze-
gólnie całe rodziny, do udziału w festynie. Wzorem innych parafii pomóżmy dzie-
ciom dotrzeć na miejsce świętowania. W czasie festynu będzie można zapoznać się 
z bogatą ofertą różnych organizacji pomagających rodzinie.

Plany wakacyjne
Wiele parafii planuje wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Już teraz 

trzeba o tym pomyśleć i wszystko zaplanować. Łączmy odpoczynek z formacją 
religijną, historyczną i patriotyczną. Poszukujmy animatorów do realizacji tego 
zadania. Pamiętajmy, że potrzebują oni specjalnego przygotowania związanego 
z pracą wychowawcy kolonijnego. Skorzystajmy z propozycji letniego obozu ewan-
gelizacyjnego dla młodzieży, organizowanego przez Szkołę Nowej Ewangelizacji 
(Pobiedziska, od 26 czerwca do 3 lipca 2014 r.) – zgłoszenia na stronie interneto-
wej (www.sne.poznan.pl).

Formacja Parafialnych Zespołów Caritas
Bardzo istotna w posłudze miłosierdzia jest formacja osób, które są w nią za-

angażowane. Zwróćmy uwagę na zaplanowane przez Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej spotkania rejonowe, które służą duchowemu umocnieniu osób działających 
w PZC.


