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MARTYRIA
Nauczanie z mocą
Chrystus króluje
Hasłem tego okresu liturgicznego są słowa: Wierzę w Chrystusa
Króla Wszechświata. Od czasu Adwentu wyznawaliśmy wiarę w Chrystusa Boga-człowieka, Odkupiciela i Zmartwychwstałego, a teraz
pragniemy dać świadectwo, że On jest naszym jedynym Bogiem i Panem, że On ma prawo królować w naszym życiu. Jezus Chrystus jest
Królem Wszechświata, czcimy Go w ten sposób pod koniec roku
liturgicznego. Istotne jest, abyśmy świadomie i dobrowolnie potwierdzili fakt królowania Chrystusa decyzją naszych umysłów i serc. Zgodzić się, by
Zbawiciel królował w naszym życiu, to trwać w żywej relacji z Nim, poznawać Jego
wolę i być Mu posłusznym.
Zdrowa nauka
W ostatnim czasie mamy do czynienia z nasilającym się błędnym rozumieniem królowania Chrystusa. Grupy dążące do ogłoszenia Jezusa Królem Polski nie
chcą podporządkować się nauczaniu Kościoła. W kontaktach z tymi ludźmi potrzeba dużej roztropności duszpasterskiej, by w mądry sposób wykazać błędy i skierować ich pobożność na właściwe tory. Pomocą do głębokiej refleksji na ten temat
może być list pasterski KEP z 26.11.2012 roku. Biskupi przypominali: „Myślenie,
że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze,
trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania
Chrystusowego zbawienia w świecie. Przede wszystkim królestwo Jezusa już się
realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast
od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu
i ludziom. Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron.
Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego
królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym
życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego,
co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi
o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych
rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami”.
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Katecheza dorosłych
Trwa w naszej archidiecezji projekt katechezy dorosłych. Ożywiajmy te formy katechezy dorosłych, które istnieją w każdej parafii, a więc: katechezę przed
chrztem (docelowo trzy spotkania), przed zawarciem sakramentu małżeństwa, rodziców katechizowanych dzieci, szczególnie przed I Komunią św., oraz młodzieży
przed bierzmowaniem. Parafie otrzymują opracowane przez specjalny zespół materiały do katechezy dorosłych, zarówno sakramentalnej, jak i systematycznej.
Rozpoczął się nabór na kolejny rok do Szkoły Katechistów. Liczba miejsc
jest ograniczona, dlatego warto pomyśleć o wcześniejszym zgłoszeniu się (szczegóły
na stronie www.katecheza.pl). Szukajmy wśród parafian kandydatów do podjęcia
w przyszłości misji katechetycznej wśród dorosłych.
Czas wakacji
Letnie wakacje to czas wyjazdów na wypoczynek, ale także na pielgrzymki
czy rekolekcje. Zachęcajmy parafian, by pielgrzymowali do kościołów, w których
zostali ochrzczeni, do sanktuariów i miejsc związanych z życiem świadków wiary
(patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 338, 538,
743, 758, 769). W okresie wakacji odbywają się na terenie naszej archidiecezji
wielkie odpusty (patrz: Wykaz sanktuariów Archidiecezji Poznańskiej, Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 2: Statuty, s. 629-631), które gromadzą liczne
rzesze pielgrzymów. Warto udać się do nowego muzeum na Ostrowie Tumskim –
Bramy Poznania czy obejrzeć ciekawy spektakl plenerowy Śpiący rycerze królowej
Jadwigi, który zostanie wystawiony w Murowanej Goślinie w dniach: 18, 19, 20,
25 i 26 lipca 2014 roku. Przypominajmy, aby czas wakacji wierni spędzali w jedności z Bogiem, pamiętając o codziennej modlitwie, lekturze Pisma Świętego, życiu
sakramentalnym, a zwłaszcza o niedzielnej Mszy św. Promujmy czytelnictwo prasy
religijnej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Zachęcajmy rodziców do podejmowania rozmów z dziećmi na tematy związane z wiarą.
Nowy rok szkolny
Na początku nowego roku 2014/2015 zaplanujmy – wraz z nauczycielami
szkół na terenie parafii – spotkanie modlitewne na rozpoczęcie pracy w szkołach.
Pamiętajmy o wrześniowym Tygodniu Wychowania i materiałach przygotowanych
przez Komisję Wychowania KEP. Przypominajmy dzieciom i młodzieży, by aktywnie włączali się w katechezę szkolną. Zachęcajmy także ich rodziców do zainteresowania się procesem edukacji szkolnej swoich dzieci. Zwracajmy uwagę na wszystko, co dzieje się w szkołach. Kiedy trzeba, zachęcajmy rodziców do protestów
przeciwko temu, co zagraża prawidłowemu rozwojowi człowieczeństwa oraz wiary
dzieci i młodzieży.
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Ożywiać duszpasterstwa młodzieży
Za dwa lata odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Wydarzenia
centralne z udziałem papieża poprzedzi Tydzień Misyjny przeżywany w diecezjach. Od Kościołów lokalnych zależy, jaki program przygotują, kogo ugoszczą
w swoich wspólnotach i jak to doświadczenie przełoży się na żywotność Kościoła
danej diecezji. Istotę stanowi lokalne przygotowanie do tego wydarzenia. Niech
będzie ono takie, aby to, co w nas pozostanie, gdy młodzi z całego świat powrócą
do swoich parafii, zaowocowało wymiernym efektem. Wykorzystajmy projekt
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej – MŁODZI DLA MŁODYCH – związany z peregrynacją kopi krzyża i ikony Matki Bożej, symboli
ŚDM. Zróbmy wszystko, by wokół tych działań skupić jak najwięcej młodzieży, zachęcając już teraz do włączenia się w przygotowanie Tygodnia Misyjnego
w swojej parafii oraz do udziału w ŚDM w Krakowie. Dobrze, by każda parafia wyznaczyła jedną młodą osobę, odpowiedzialną za przygotowanie do ŚDM,
oraz zebrała skupiony wokół niej zespół. Z dotychczasowych informacji wynika,
że do naszej archidiecezji przybędzie prawdopodobnie młodzież z Albanii, Boliwii, Brazylii, Czarnogóry, Wysp Zielonego Przylądka, Papui Nowej Gwinei,
Portugalii.
Archidiecezjalny Dzień Młodzieży
Zaplanujmy udział młodzieży z parafii w kolejnym już Archidiecezjalnym
Dniu Młodzieży, 20 września br. Każda parafia powinna delegować na to spotkanie
swoich reprezentantów (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1:
Dokumenty, nr 335). Spotkania rówieśników, którzy nie wstydzą się wiary w Boga,
są gotowi angażować się w życie wspólnoty parafialnej i tworzyć duszpasterstwo
młodzieży, jest ważnym elementem na drodze rozwoju ich wiary.
Studenci
Wielu młodych parafian z różnych stron naszej archidiecezji rozpocznie jesienią studia w Poznaniu. Przekazujmy im informacje o duszpasterstwach akademickich, które proponuję formację, dostosowaną do ich etapu życia, różnego rodzaju
formy działań wspierające rozwój intelektualny i duchowy. Na stronie internetowej
Archidiecezji Poznańskiej, 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). Dołóżmy starań, by trud włożony w wychowanie i formację w domach rodzinnych oraz parafiach nie został zmarnowany w konfrontacji z życiem
w środowisku wielkomiejskim.
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Synod na temat rodziny
Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji to temat Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, który będzie miał miejsce w Watykanie
w dniach od 5 do 19 października 2014 roku. To ważny sygnał dla całego Kościoła, że troska o rodzinę musi być priorytetem naszych działań duszpasterskich.
Bez rodzin otwartych na obecność Boga nie będzie zdrowego moralnie społeczeństwa, powołań do służby Bogu oraz do życia w sakramentalnych związkach małżeńskich. Otoczmy dzieło synodalne modlitwą w naszych parafiach i rodzinach,
które są przecież domowymi Kościołami. W synodzie będzie uczestniczył ksiądz
arcybiskup Stanisław Gądecki.
Konferencja naukowa na temat chrystianizacji Europy
W ramach przygotowań do 1050. rocznicy chrztu Polski odbędzie się w Poznaniu w dniach od 25 do 26 września 2014 r. konferencja naukowa: Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia. Zachęćmy parafian, szczególnie
studentów, do udziału w tej konferencji. To dobra okazja do poznawania korzeni,
z jakich wyrasta Kościół i państwo polskie.
Poznańskie Forum Duszpasterskie
Sympozjum poświęcone będzie tematyce przyszłorocznego Programu duszpasterskiego, który będziemy realizować pod hasłem: Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię. Będzie to drugi rok, czteroletniego cyklu pracy pastoralnej wokół
tematyki chrztu. Forum odbędzie się w Poznaniu 27 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. Gośćmi sympozjum będą m.in.: kardynał Paul Josef Cordes z Watykanu, o. prof. Jan Andrzej
Kłoczowski OP, o. dr Jordan Śliwiński OFM Cap., a w dyskusji panelowej o swoim
nawróceniu opowiedzą aktorzy: Patrycja Hurlak i Radosław Pazura oraz uzdrowiony z uzależnienia od narkotyków, a obecnie terapeuta, Andrzej Sowa.
Kontynuacja rekolekcji kerygmatycznych w parafiach
W Wielkim Poście br. rozpoczęliśmy projekt rekolekcji kerygmatycznych
w parafiach. Kilkadziesiąt parafii przeprowadziło takie rekolekcje. W najbliższym
czasie dokonamy podsumowania doświadczeń zdobytych podczas rekolekcji, by
w przyszłości zorganizować je jeszcze lepiej. Zachęcajmy księży proboszczów i Parafialne Rady Duszpasterskie do przeprowadzenia tego rodzaju rekolekcji w swoich
wspólnotach. Mamy już doświadczonych kapłanów i zespoły, które sprawdziły się
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w prowadzeniu rekolekcji kerygmatycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Wydziałem Duszpasterskim oraz Referatem ds. Ewangelizacji Kurii Metropolitalnej (duszpasterski@archpoznan.pl).
14. Dzień Papieski Świętego Jana Pawła II
Dnia 12 października br. będziemy przeżywać XIV Dzień Papieski Świętego
Jana Pawła II, tym razem pod hasłem: Jan Paweł II – świętymi bądźcie. W roku kanonizacji ukażmy świętość jako fundamentalne wyzwanie papieskiego pontyfikatu.
Zaplanujmy obchody w parafiach, aby przygotować się do świętowania wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II (22 października). Zadbajmy o to, by ten dzień
był obchodzony uroczyściej aniżeli dzień śmierci papieża.
Światowy Dzień Misyjny
Tegoroczny Tydzień Misyjny rozpocznie się 19 października br. Światową
Niedzielą Misyjną. Chciejmy w tym czasie wziąć udział w Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym, który będzie przygotowaniem do IV Krajowego Kongresu Misyjnego (12-14.06.2015 r.). Pragniemy, aby nasze spotkanie pokazało bogactwo
środowisk misyjnych naszej archidiecezji, rozbudziło ducha misyjnego we wspólnotach parafialnych oraz pobudziło nas do szukania nowych dróg zaangażowania
misyjnego. Pamiętajmy w parafiach o modlitwie w intencji powołań misyjnych,
dziękując jednocześnie za misjonarzy i misjonarki z archidiecezji poznańskiej. Celebrujmy comiesięczne nabożeństwa misyjne (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 1: Dokumenty, nr 554-580). Korzystajmy z propozycji sióstr
klawerianek, prowadzących Archidiecezjalne Centrum Misyjne. Środowiska misyjne Poznania zapraszają na piąty już Poznański Tydzień Misyjny w poznańskiej
farze i Cafe Misja.
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LITURGIA
Modlitwa i sakrament
Msza św. i modlitwa
Eucharystia jest źródłem życia wspólnoty Kościoła. Przypominajmy wiernym o potrzebie uczestniczenia we Mszy św.
w każdą niedzielę, także podczas odpoczynku wakacyjnego, oraz
o codziennej modlitwie, również tej rodzinnej. Troszczmy się o to,
by Eucharystia była dobrze przygotowana i godnie przeżywana.
Zachęcajmy do udziału we Mszy św. każdego dnia, zwłaszcza podczas urlopów. Wprowadzajmy codzienną, krótką homilię. Niech
kościoły będą otwarte w ciągu dnia: stwórzmy okazję do osobistej modlitwy wiernych przed tabernakulum. Pamiętajmy jednak
o zabezpieczeniu naszych świątyń przed kradzieżą. Ciekawym
pomysłem podzielił się z młodzieżą brat Alois z Taizé: mówił o podejmowaniu
w rodzinnych kościołach wakacyjnych dyżurów modlitewno-duszpasterskich, by
świątynia mogła być otwarta, a wchodzący – jeśli zaistnieje taka potrzeba – mogli
porozmawiać czy zapytać o historię odwiedzanego miejsca.
Formacja liturgiczna
W miesiącach letnich odbędą się tradycyjnie rekolekcje, kursy i warsztaty dla
służby liturgicznej. Dajmy ministrantom z naszych wspólnot szansę pogłębienia
formacji i wiedzy liturgicznej oraz budowania relacji z kolegami z innych parafii.
Nie zamykajmy ministrantów wyłącznie w przestrzeni własnej parafii. W dniach
od 29 do 31 sierpnia br. odbędzie się w Poznaniu już po raz kolejny Forum Służby
Liturgicznej. Wykorzystajmy tę okazję do formacji i edukacji „elit” naszych parafialnych grup ministranckich.
Poznańska Piesza Pielgrzymka
To już 80. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsza wyrusza grupa
12 z Czarnkowa już 3 lipca, następnie grupy z Buku, Nowego Tomyśla, Grodziska
Wlkp. i Kościana (5 lipca), z poznańskiej katedry (6 lipca), grupa 16. z Leszna (7
lipca) i z Pudliszek (8 lipca). Od dwóch lat odnotowujemy tendencję wzrostową,
jeśli chodzi o liczbę pielgrzymów (przed rokiem 2072 pątników). Aktualna jest
strona internetowa Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki, bardzo dobrze układa się także
współpraca z radiem Emaus i „Przewodnikiem Katolickim”: co miesiąc pojawiają
się audycje i artykuły dotyczące pielgrzymki. Dziękujemy księżom proboszczom za
wywieszanie w gablotach plakatów pielgrzymkowych, jest to bowiem sprawdzony
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sposób dotarcia z informacjami do wiernych. Prosimy, aby także w tym roku zamieścić w gablotach plakaty i podać w ogłoszeniach parafialnych informację o zapisach. Na stronie internetowej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki można znaleźć wzór
zaświadczenia od proboszcza, które pielgrzymi są zobowiązani przedstawić przy
zapisach. Początek zapisów w sobotę 7 czerwca w parafii pw. św. Marcina, kolejne
będą odbywać się w każdą sobotę czerwca od 12.30 do 15.00. Koszt pielgrzymki
wynosi 100 zł.
Modlitwa za Ojczyznę
Okres wakacyjny i jesienny obfitują w wydarzenia, które skłaniają do szczególnej modlitwy za Ojczyznę (15 i 26 sierpnia, dni wrześniowe, 11 listopada).
W sierpniu zachęcajmy do podjęcia abstynencji w intencji moralnego odrodzenia
naszego narodu. Troszczmy się o miejsca pamięci narodowej na terenie parafii naszej archidiecezji. Zachęcajmy młode pokolenia do odwiedzania tych miejsc i poznawania lokalnej historii swoich miast i wiosek.
Sanktuaria
Sanktuaria naszej archidiecezji czekają na przyjęcie pielgrzymów. Warto przypomnieć odpusty wymienione w dokumentach Synodu (Wykaz sanktuariów Archidiecezji Poznańskiej, Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 2: Statuty,
s. 629-631). 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 pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych wykorzystajmy
opracowanie przygotowane przez polskich mariologów: Z Maryją wierzymy w Syna
Bożego. Każda parafia naszej archidiecezji otrzymała już tę publikację.
Dziękczynienie za plony
Nasze uroczystości dożynkowe nawiązują do biblijnego święta plonów. Dziękujemy 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 miejskich targowiskach, które znajdują się na terenie parafii. Tegoroczne dożynki archidiecezjalnosamorządowe odbędą się 14 września br. w Obornikach Wlkp.
Modlitwa na początku roku szkolnego
Zaplanujmy modlitewne, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci
i młodzieży. Zaprośmy młodych parafian do systematycznego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii oraz regularnej spowiedzi św. Zaplanujmy z Parafialną Radą
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Duszpasterską sposób przygotowania młodzieży do bierzmowania oraz dzieci
do I Komunii Świętej, by owocem tej współpracy były aktywnie działające w parafiach duszpasterstwa dzieci i młodzieży.
Archidiecezjalna pielgrzymka dziękczynna za kanonizację Świętego Jana Pawła II
W sobotę 13 września odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka dziękczynna
za kanonizację św. Jana Pawła II. Pierwszą stacją na drodze do Wadowic i Łagiewnik
będzie parafialny kościół św. Jana Pawła II. Tu przy chrzcielnicy odnowimy przymierze chrzcielne i pomodlimy się jutrznią. Następnie udamy się do sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, by tam wspólnie odmówić Koronkę do Bożego
miłosierdzia. Stamtąd przejdziemy do sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Eucharystię. Dołóżmy starań, aby na uroczystość przybyli pielgrzymi z każdej parafii.
Podobnie było po beatyfikacji Jana Pawła II: wiele parafii organizowało dłuższe pielgrzymki na południe Polski, by na jeden dzień włączyć się w modlitwę
dziękczynną całej archidiecezji.
W Zabawie warto zatrzymać się przy grobie bł. Karoliny Kózkówny z okazji
100. rocznicy jej męczeńskiej śmierci (18 listopada br.).
Jubileusze małżeńskie w katedrze
Małżonkowie obchodzący srebrne i złote jubileusze zapraszamy do katedry
poznańskiej 14 września br. o godz. 16.00. To dzień, kiedy będą mogli podziękować Bogu za powołanie do życia małżeńskiego i wszelkie otrzymane łaski. Osoby
te są bardzo często przykładem życia w przyjaźni z Jezusem i promieniowania Jego
miłością. Zaprośmy na wspólną modlitwę do katedry wszystkie pary małżeńskie
z naszych parafii, przeżywające jubileusze, oraz ich rodziny. Świętujmy każdego roku
jubileusze małżeńskie także w parafiach, troszcząc się o piękną oprawę tych uroczystości. Zwracajmy się do Pasterza Archidiecezji o błogosławieństwo dla jubilatów.
Październikowy różaniec
Październik to czas modlitwy różańcowej zarówno w naszych świątyniach,
jak i w domach rodzinnych. Zachęcajmy młodzież i dorosłych do tworzenia grup
żywego różańca, a dzieci do wstępowania do podwórkowych grup różańcowych.
Rozwija się, i to w dosyć dobrym tempie, idea modlitwy różańcowej rodziców
w intencji dzieci. Przypominajmy członkom żywego różańca o stałej formacji prowadzonej w archidiecezji poznańskiej, o spotkaniach rejonowych i rekolekcjach.
Ekumeniczne Święto Biblii
Ekumeniczne Święto Biblii odbędzie się w Poznaniu już po raz trzynasty (1318 października 2013 r.). Zaprośmy wiernych z Poznania i okolic – szczególnie
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członków Dzieła Biblijnego, osoby należące do kręgów biblijnych w parafiach oraz
lektorów – aby wzięli udział w obchodach tego święta.
Modlitwa w intencji budujących się kościołów
Wspólnoty parafialne, które wznoszą nowe kościoły, liczą na wsparcie pozostałych parafii archidiecezji. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych wspólnotach, które nie mają jeszcze swoich świątyń, wspólnotach, które modlą się w tymczasowych kaplicach. Obecnie prace przy budowie czy rozbudowie świątyń są prowadzone w dwudziestu wspólnotach. Jeśli zaistnieje taka możliwość, postarajmy
się wesprzeć finansowo te inwestycje, pozwalając proboszczom parafii na zebranie
potrzebnych środków.
Modlitewna pamięć o zmarłych
W listopadzie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Jest ona świadectwem
wiary w zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne. Proboszczowie są zobowiązani do pamięci modlitewnej o zmarłych pasterzach archidiecezji poznańskiej oraz
o duszpasterzach, którzy pracowali w ich parafiach. Zachęcajmy wiernych do składania tzw. wymienianek oraz mówmy o nich dzieciom i młodzieży. Przypominajmy parafianom o odpustach, które możemy ofiarować za zmarłych.
Kościół prześladowany
Druga niedziela listopada (9 listopada br.) będzie Dniem Modlitw za Kościół Prześladowany. Wykorzystajmy materiały duszpasterskie na ten temat, przygotowane przez Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pomoce, które
zostaną dostarczone do parafii. Poznań i naszą archidiecezję – tradycyjnie już –
odwiedzi biskup reprezentujący Kościół prześladowany. Będziemy wspólnie modlić się w katedrze. Nakładem Wydawnictwa Święty Wojciech ukazała się książka:
Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan (Poznań 2014), która jest nie tylko wnikliwym i poruszającym studium globalnych struktur przemocy, ale także wołaniem
o wolność i wezwaniem do działania. Akademickie Koło Misjologiczne chętnie
wypożyczy poster edukacyjny nt. prześladowania chrześcijan (można go ustawić
w kościele) oraz wystawę fotografii Murale wolności, przedstawiającą graffiti z wewnętrznej strony muru w Betlejem (do zawieszenia lub ustawienia na sztalugach).
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim Kurii (duszpasterski@archpoznan.pl).
Modlitwa o beatyfikację sług Bożych z archidiecezji poznańskiej
W niedzielę, 9 listopada br. będziemy modlić się w archidiecezji poznańskiej o beatyfikację sług Bożych, tych, którzy, żyjąc na naszej ziemi, kroczyli drogą
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świętości. Oni dowiedli tego, że Kościół był ich domem. 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).
100. rocznica męczeństwa bł. Karoliny Kózkówny
Dnia 18 listopada br. przypada 100. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny. To piękna postać młodej aktywnej katoliczki, która dzieliła się
doświadczeniem swojej wiary z rówieśnikami i dziećmi, które katechizowała. Błogosławiona Karolina – patronka młodzieży – jest pięknym przykładem aangażowania się w życie Kościoła i może inspirować współczesną młodzież do podobnych
działań. Wykorzystajmy w pracy duszpasterskiej publikowany w Programie duszpasterskim tekst Droga do nieba błogosławionej Karoliny Kózkówny (s. 424-450).

DIAKONIA
Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty
Caritas w parafii
Cieszy fakt, że w większości naszych parafii aktywne działają zespoły Caritas. Ciągle jednak niepokojąca jest liczba parafii, w których takich grup nie ma.
Na końcu roku duszpasterskiego podsumujmy działalność służebną w parafii. Ta przestrzeń życia wspólnoty
stanowi uwiarygodnienie naszego nauczania i świętowania tajemnicy wiary.
Półkolonie w parafii
Wiele dzieci z naszych parafii nie wyjedzie na wakacje. Parafia, w miarę
swoich możliwości, winna się o to zatroszczyć. Można to uczynić we współpracy ze szkołą czy władzami miasta lub gminy. Mamy doświadczenia tzw. wakacji
z Bogiem, półkolonii czy pojedynczych dni przeznaczonego na taką pracę z dzieć-
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mi. Wystarczy zorganizowanie choćby jedną 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).
Festyny w parafiach
Dużą popularnością cieszą się festyny organizowane w parafiach. Spełniają
one funkcję integrującą parafian i dają doświadczenie wspólnoty. Pomyślmy także
o tym, aby były nośnikiem kultury. Jest to dobra okazja do prezentacji istniejących
w parafii grup oraz zaproszenia, by parafianie zechcieli się do nich przyłączyć.
Chorzy w parafii
W wakacje pomyślmy o spotkaniach z osobami chorymi, aby porozmawiać
z nimi i wspólnie się pomodlić. Kapłan może wówczas osobiście zaprosić ludzi
chorych i starszych na doroczną Archidiecezjalną Pielgrzymkę Chorych i Niepełnosprawnych oraz na uroczystość, która odbędzie się 15 września 2013 r. na Świętej Górze w Gostyniu. Każda parafia lub 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. Wykorzystajmy więc okres wakacji, dostrzegajmy ludzi chorych i cierpiących w naszych
rodzinach i sąsiedztwie.
Spotkanie seniorów
W rocznicę poświęcenia bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 11 października br. o godz. 11.30 odbędzie się w katedrze poznańskiej spotkanie seniorów, w tym także kapłanów seniorów. Przekażmy zaproszenie
do domów pomocy społecznej, jeśli takie istnieją na terenie parafii. Zaprośmy
na to spotkanie starszych parafian. Zorganizujmy w parafiach grupy osób starszych.
Święty Marcin i Caritas
W dniach przed 11 listopada br. – tradycyjnie już – Caritas Archidiecezji Poznańskiej będzie rozprowadzać rogale świętomarcińskie. To propozycja dla wszystkich parafii. Środki uzyskane w ten sposób wspierają dzieła podejmowane przez
Caritas.
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