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WPROWADZENIE
Okres Paschalny
Okres Paschalny, w którym pragniemy kontynuować wezwanie: Idźcie i głoście, zawarte w tegorocznym haśle realizacji programu duszpasterskiego, skłania nas do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że Głosimy Chrystusa Zmartwychwstałego. Winniśmy postrzegać ten czas jako
naznaczony doświadczeniem kolejnych spotkań ze zmartwychwstałym
Panem i wezwanie do odnowienia w sobie wiary, w Jego zmartwychwstanie, do czego miał przygotować nas Wielki Post.
Wezwanie to nabiera szczególnej wymowy w sytuacji, kiedy – jak
możemy to ustalić na podstawie badań CBOS z 2015 r. – mimo silnego
przekonania Polaków o istnieniu Boga i dość powszechnego w Polsce
religijnego obchodzenia Wielkanocy, stanowiącej świętowanie tajemnicy zmartwychwstania, tylko nieco ponad jedna trzecia respondentów
(36%) sądzi, że zgodnie z nauką Kościoła, po śmierci – w zależności od
naszego postępowania na ziemi – trafimy do nieba, piekła lub czyśćca. Przynajmniej dwie trzecie respondentów (od 66% do 70%, w tym
od 34% do 40% – w sposób zdecydowany) wierzy w sąd ostateczny,
w niebo, w cuda, których nie można wyjaśnić za pomocą dostępnej wiedzy, w nieśmiertelność ludzkiej duszy oraz w życie pozagrobowe. Nieco
rzadziej Polacy deklarują wiarę w zmartwychwstanie zmarłych (62%,
w tym 34% w sposób zdecydowany) i w grzech pierworodny – odpowiednio: 59% i 30% (por. Kanon wiary Polaków. Badania CBOS z 2015 r.).
„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Takie zadanie postawił Jezus
swoim uczniom, kiedy spotkał się z nimi po zmartwychwstaniu. Apostołowie jako naoczni świadkowie głosili Ewangelię, czyli to wszystko,
co słyszeli i widzieli począwszy od chrztu w Jordanie aż do wniebowstąpienia Jezusa. Szczególnie jednak świadczyli o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, których znaczenie zrozumieli w pełni po zesłaniu Ducha Świętego (por. Łk 24,45–46). Świadomi tej misji, poszli do
wszystkich ludzi. Świadczyli i wzywali do spotkania się z Jezusem zmar3

twychwstałym. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa stały się głównymi
prawdami ich przepowiadania. Głosząc Chrystusa zmartwychwstałego
uczyli, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia, abyśmy przez to dostąpili usprawiedliwienia, czyli pojednania z Bogiem Ojcem. Wiarę w zmartwychwstanie Jezusa głosili Apostołowie jako konieczny warunek zbawienia: „Jeżeli więc ustami swoimi
wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił
z martwych, osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). Apostołowie głosili zmartwychwstanie Chrystusa nie tylko słowem, ale dawali także świadectwo
czynem. Wszyscy oddali życie swoje za tę prawdę. Jan został skazany na
wygnanie, inni ponieśli śmierć męczeńską.
„Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa – jak przypominał
Benedykt XVI – powoduje osłabienie świadectwa wierzących. Jeżeli
bowiem zanika w Kościele wiara w zmartwychwstanie, wszystko zamiera, wszystko się rozpada. I przeciwnie, przyjęcie umysłem i sercem
umarłego, i zmartwychwstałego Chrystusa zmienia życie i oświeca całą
egzystencję ludzi i narodów. Czyż to nie pewność, że Chrystus zmartwychwstał, daje odwagę, profetyczną śmiałość i wytrwałość męczennikom we wszystkich epokach? Czyż to nie spotkanie z żywym Jezusem
prowadzi do nawrócenia i budzi fascynację tak wielu ludzi, którzy od
początków chrześcijaństwa zostawiają wszystko, by pójść za Nim i oddać swoje życie na służbę Ewangelii? »A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał – mówił Apostoł Paweł – daremne jest nasze nauczanie, próżna
jest także nasza wiara« (por. 1 Kor 15,14). Ale On zmartwychwstał!”
(26.03.2008).
Dlatego – kontynuuje Benedykt XVI – „powinniśmy nieustannie
odnawiać naszą zażyłość z Chrystusem, który dla nas umarł i zmartwychwstał: Jego Pascha jest również naszą Paschą, ponieważ w zmartwychwstałym Chrystusie dana jest nam pewność naszego zmartwychwstania. Wieść o Jego powstaniu z martwych nie przedawnia się,
a Jezus jest zawsze żywy; żywa jest też Jego Ewangelia. »Wiarą chrześcijan – zauważa św. Augustyn – jest zmartwychwstanie Chrystusa«.
Dzieje Apostolskie mówią o tym wyraźnie: »Bóg uwierzytelnił Jezusa
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wobec wszystkich ludzi przez wskrzeszenie Go z martwych« (por. Dz
17,31). Nie wystarczyła bowiem śmierć, aby wykazać, że Jezus naprawdę jest Synem Bożym, oczekiwanym Mesjaszem. Iluż ludzi na przestrzeni dziejów poświęciło swoje życie sprawie, którą uważało za słuszną,
i poniosło śmierć! I pozostają martwi. Śmierć Pana ukazuje ogromną
miłość – On nas umiłował aż do złożenia siebie w ofierze za nas; lecz
jedynie Jego zmartwychwstanie stanowi »przekonujący dowód«, daje
pewność, że to, co On głosi, jest prawdą odnoszącą się również do nas,
po wszystkie czasy. Wskrzeszając Go z martwych, Ojciec otoczył Go
chwałą. Oto co pisze św. Paweł w Liście do Rzymian: »Jeżeli więc ustami
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg
Go wskrzesił z martwych — osiągniesz zbawienie« (Rz 10,9)”.
Brak wspomnianej zażyłości z Chrystusem powoduje, że – jak zwraca na to uwagę papież Franciszek – „niektóre osoby nie angażują się
w misję, ponieważ uważają, że nic nie może się zmienić, że daremny
jest wszelki wysiłek. (…) Jeśli zatem uważamy, że nic się nie zmieni,
przypomnijmy sobie, że Jezus Chrystus zatriumfował nad grzechem
i śmiercią i jest pełen mocy. Jezus Chrystus naprawdę żyje. W przeciwnym wypadku, »jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie« (1 Kor 15,14). Ewangelia opowiada nam, że kiedy uczniowie
poszli przepowiadać Ewangelię, »Pan współdziałał z nimi i potwierdzał
naukę« (Mk 16,20). Również dzisiaj to się zdarza. Jesteśmy wezwani,
by to odkryć i tym żyć. Zmartwychwstały i chwalebny Chrystus jest
głębokim źródłem naszej nadziei i nie zabraknie nam Jego pomocy, by
wypełnić powierzoną nam przez Niego misję” (Evangelii gaudium, 275).
Wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego winna jeszcze pełniej stawać się punktem odniesienia dla życia wiernych. Jak zwraca na to uwagę Synod Archidiecezji Poznańskiej, ma się to dokonywać m.in. poprzez
właściwe ukazywanie sakramentów: „Należy pogłębiać rozumienie
znaczenia sakramentu chrztu św., który włącza nas w Chrystusa i sprawia, że » i w życiu więc i w śmierci należymy do Pana« (Rz 14,8). Do
istoty chrztu św. powinny nawiązywać zwłaszcza homilie i inne formy
przepowiadania w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy, akcentujące
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paschalny wymiar życia chrześcijanina”(tom 1, Dokumenty, 585; por.
również: nr 582), a także przypominać o naszym codziennym „powstawaniu z martwych uczynków”.
Liturgia Pięćdziesiątnicy Paschalnej, która trwa od II nieszporów
niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do uroczystości Zesłania Ducha
Świętego, powinna pomóc w odnowieniu wiary w zmartwychwstanie
Pana, a równocześnie pogłębić świadomość chrzcielną.
Czytania Poniedziałku Wielkanocnego mówią o spotkaniu Jezusa
z niewiastami, które wyraziły swoją wiarę w Jego zmartwychwstanie
i miłość do Niego. One też stały się świadkami i zwiastunkami prawdy
o zmartwychwstaniu Pana, który polecił im: „Idźcie i oznajmijcie moim
braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
Niedziela Miłosierdzia Bożego (2. Niedziela Wielkanocna) przypomni, że dzięki świadectwu Apostołów chrześcijaninie miłują Jezusa
i wierzą w Niego, chociaż Go nie widzieli. Trudno w tę szczególną
niedzielę nie zwrócić uwagi na wymowne świadectwo św. Jana Pawła
II, który ufając Bożemu Miłosierdziu, głosząc Chrystusa Zmartwychwstałego, w sposób heroiczny wypełniał misję umacniania sióstr i braci
w wierze.
Prawdę o tym, że uczniowie poznają swego ukrzyżowanego Mistrza
przy łamaniu chleba, przypomina 3. Niedziela Wielkanocna. Wtedy
otwierają się im oczy: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”, jest wśród
nich i podąża z nimi po drogach czasu.
Znać głos Dobrego Pasterza – to przesłanie kolejnej (czwartej) Niedzieli Wielkanocnej. Bez zasłuchania w Jego głos, bez przyjęcia Go jako
prawdziwego Słowa i Dobrego Pasterza trudno głosić prawdę o życiu,
być świadkiem nadziei i miłości.
Przypomnienie, że jesteśmy w drodze do domu Ojca, które przynosi 5. Niedziela Wielkanocna, skłania do postawienia na nowo pytania
o cel naszego życia. Droga do domu Ojca jest drogą wiary. Trzeba uwierzyć Jezusowi, który mówi: „Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie”.
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Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, tworzymy wspólnotę wierzących, jesteśmy w komunii z Jezusem. A wszystko dlatego, ponieważ
uwierzyliśmy Miłości. Ewangelia 6. Niedzieli Wielkanocnej przypomina słowa Jezusa, który mówi: „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. A dalej: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje”.
W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeżywamy tajemnicę
wyniesienia człowieczeństwa Jezusa, który wstępuje do nieba. Nieba nie
da się wyrazić ludzkimi słowam – wyraża je tylko to jedno Słowo, którym jest Bóg. Właśnie dlatego, że Jezus jest teraz u Ojca, może być bliżej
nas, może być z nami w pełni, może duchowo być z nami nieustannie.
W zamykającą Okres Paschalny uroczystość Zesłania Ducha Świętego doświadczamy szczególnego umocnienia, aby otworzyć drzwi naszych serc. Odtąd wszyscy jesteśmy posłani, ponieważ Duch Boży napełnił nas bogactwem swoich darów, które czekają na odpowiedź, stają
się zadaniem. One mają nas przynaglać do obdarowywania innych. Jezus, który jest naszym największym Darem wielkanocnym, mówi także do nas: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Tym darem mamy dzielić się
z innymi, ludźmi głosząc prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.
W Okresie Paschalnym należy zwrócić uwagę na Niedzielę Miłosierdzia Bożego (2. Niedziela Wielkanocna, biała, w oktawie) i następujący po niej Tydzień Miłosierdzia. Należy też przypomnieć o Niedzieli Biblijnej (3. Niedziela Wielkanocna – 30 kwietnia) z następującym
po niej Tygodniem Biblijnym, a także na Światową Niedzielę Powołań
(4. Niedziela Wielkanocna – 7 maja) i następujące po niej kwartalne dni
modlitw o powołania do służby w Kościele.
Znacząca część Okresu Paschalnego (od poniedziałku po 3. Niedzieli
Wielkanocnej) przypada na miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony czci
dla Najświętszej Maryi Panny. W tych dniach należy zadbać o odpowiednie zestawienie tematyki paschalnej z tematami maryjnymi. Trzeba
zwrócić uwagę, aby w niedziele wielkanocne, również w maju, śpiewać
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pieśni wielkanocne, a podczas nabożeństw majowych ukazywać Matkę
Najświętszą jako najważniejszą uczestniczkę radości paschalnej.
Nie można zapomnieć o przygotowaniu do nadejścia Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania (nowenna od poniedziałku, 29 maja)
i samych obchodach uroczystości Zesłania Ducha Świętego (4 czerwca), a także o nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
Szukając głębszej motywacji, która pozwalałaby lepiej zrozumieć
sens Okresu Paschalnego, warto w ramach spotkań grup duszpasterskich wspólnie przemyśleć słowa katechezy Benedykta XVI z sierpnia
2013 roku:
„Możemy powiedzieć za Pawłem, że człowiek autentycznie wierzący dostępuje zbawienia, gdy wyznaje swoimi ustami, że Jezus jest Panem, i wierzy w swym sercu, że Bóg Go wskrzesił z martwych (por.
Rz 10,9). Ważne jest przede wszystkim serce, które wierzy w Chrystusa
i w wierze »dotyka« Zmartwychwstałego. Ale nie wystarczy mieć wiarę w sercu. Musimy ją wyznawać i dawać o niej świadectwo słowami,
naszym życiem, tak by prawda krzyża i zmartwychwstania była obecna w naszych dziejach. W ten bowiem sposób chrześcijanin wpisuje się
w proces, dzięki któremu pierwszy Adam, ziemski, podlegający zniszczeniu i śmierci, przemienia się w ostatniego Adama – niebieskiego
i niezniszczalnego (por. 1 Kor 15,20–22. 42–49). Proces ten zaczął się
wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, które daje podstawę do nadziei, że również my pewnego dnia będziemy mogli wraz z Chrystusem
dotrzeć do naszej prawdziwej Ojczyzny, która jest w niebie. Umocnieni
tą nadzieją, idźmy naprzód z odwagą i radością”.

Archidiecezjalny program duszpasterski
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MARTYRIA
Chrystus Zmartwychwstał
		
Celebrowanie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego wydłuża tajemnicę samej uroczystości. Każda Eucharystia w tym czasie przypomina nam za sprawą słów
modlitwy eucharystycznej, że nasz Pan Jezus Chrystus
prawdziwie powstał z martwych. Niech cały ten okres liturgiczny będzie dla naszych wspólnot parafialnych czasem radości wiary, która to bierze swój początek w wydarzeniu Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Kształtowanie duchowości chrzcielnej
Nie zapominajmy o nieustannym kształtowaniu duchowości
chrzcielnej wśród wiernych naszych wspólnot parafialnych. To właśnie sakrament chrztu świętego daje nam najpełniejsze doświadczenie
zmartwychwstania. Poszukajmy dobrych metod, zastanówmy się nad
odpowiednim słownictwem naszego przepowiadania i zachęty kierowanej do wiernych, aby w sposób jasny i przystępny wyjaśniać największe
prawdy naszej wiary. Zachęcajmy, podobnie jak w latach ubiegłych, aby
wierni przypominali sobie datę chrztu świętego, szafarza chrztu oraz
odwiedzali świątynie, w których przyjęli pierwszy z sakramentów. Takie
działania będą wpisywały się w realizację ogólnopolskiego programu
duszpasterskiego, który zachęca, aby po uświadomieniu sobie wagi i roli
sakramentu chrztu świętego otwierać się na szeroko rozumiane apostołowanie pośród świata.
Katecheza dorosłych
Katecheza parafialna wymaga dobrego przygotowania i twórczego
zaangażowania się w jej przeprowadzenie duszpasterzy oraz świeckich
katechistów. Korzystajmy z dostępnych materiałów katechetycznych,
które zostały przygotowane przez Dom Medialny św. Wojciecha. Przypominamy, że obowiązkiem proboszcza jest organizowanie katechezy
dorosłych w ramach spotkań z rodzicami młodzieży przygotowującej
się do bierzmowania, dzieci komunijnych oraz nauk stanowych prowadzonych, np. w ramach misji i rekolekcji parafialnych. Szukajmy
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w parafiach kandydatów do Szkoły Katechistów. Nie bójmy się zaangażowania świeckich w ramach katechezy dorosłych. Sukces ewangelizowania wiernych naszych wspólnot parafialnych w bardzo dużym stopniu zależy od dobrej współpracy duchownych i świeckich.
Przygotowanie do chrztu
Chrzest daje ogromną szansę ewangelizowania dorosłych. Przypominamy, że na terenie Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje zasada
przeprowadzania trzech katechez przed chrztem dziecka dla jego rodziców i chrzestnych. Także na tym polu katechetycznym działają katechiści.
XIV Maraton Biblijny
Od 23 kwietnia do 14 maja trwać będzie w naszej archidiecezji
Maraton Biblijny. Ta znana w naszych parafiach inicjatywa duszpasterska została po raz kolejny przygotowana przez duszpasterstwo młodzieży. Szczegółowe informacje odnajdziemy na stronie internetowej:
www.jordan-poznan.pl. Zaangażujmy się w to dzieło, zaprośmy zwłaszcza młodych do podjęcia inicjatywy w parafii. Wykorzystajmy animatorów i grupy młodych, którzy przygotowują się do bierzmowania. Spróbujmy wzorem lat ubiegłych, zorganizować parafialny dzień czytania
wybranych fragmentów Pisma Świętego.
Niedziela biblijna – Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma
Świętego
30 kwietnia przeżywać będziemy kolejną już niedzielę biblijną,
która rozpocznie IX Tydzień Biblijny (30 kwietnia do 6 maja 2017).
W tym roku niedziela biblijna nabierze szczególnego charakteru. Po raz
pierwszy obchodzić będziemy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat nad wydarzeniem objął Ksiądz Arcybiskup Metropolita
Poznański Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Parafie naszej Archidiecezji otrzymają odpowiednie materiały, które pomogą dobrze zorganizować i przeżyć wydarzenie niedzieli
biblijnej, IX Tygodnia Biblijnego oraz Pierwszego Narodowego Dnia
Czytania Pisma Świętego, któremu towarzyszyć będzie odczytywanie
„Listu do Galatów”. Przy okazji tych wydarzeń zachęcajmy wiernych
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do zwrócenia uwagi na propozycje formacyjne Dzieła Biblijnego im.
Św. Jana Pawła II, które działa na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
Proponujmy także wiernym naszych parafii, spotkania formacyjne
w ramach parafialnych spotkań kręgu biblijnego.
Archidiecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej
13 maja br. w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach odbędzie się Archidiecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej. O szczegółach zjazdu
duszpasterze zostaną poinformowani komunikatem Kurii Metropolitalnej.
Lednica
Kolejne lednickie spotkanie młodych pod hasłem „Idź i kochaj”
odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 roku. Zachęcajmy młodzież do
wyjazdu i starajmy się im towarzyszyć. Ważne są doświadczenia wspólnego świętowania wiary, wspólnoty, pielgrzymowania.
Diecezjalne Dni Młodych w Gostyniu
Już teraz informujemy, że w dniach od 26 do 30 czerwca br. odbędzie
się na Świętej Górze w Gostyniu Diecezjalne Święto Młodych „Paradiso 2017”. Szczegółowe informacje dotrą do parafii za pośrednictwem
Duszpasterstwa Młodzieży Jordan. Zachęcajmy wspólnoty młodych
w naszych parafiach do udziału w wydarzeniu. Będzie to przedłużenie
radości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
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LITURGIA
Dni paschalnej radości
Dni oktawy Wielkanocy przedłużają liturgiczne
świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Zachęcajmy parafian, aby każdego dnia starali się
wziąć udział we Mszy Świętej oraz w nowennie do Bożego Miłosierdzia,
która powinna się rozpocząć w Wielki Piątek. Odwołujmy się w okresie
paschalnym do symboliki chrzcielnicy i paschału, które powinny być
szczególnie wyeksponowane. Wprowadzajmy aspersję podczas wszystkich Eucharystii, w każdą niedzielę wielkanocną, wykorzystując wodę
chrzcielną z nocy paschalnej.
XV rocznica ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
W XV rocznicę ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego do bazyliki archikatedralnej (20 kwietnia 2013)
otoczmy modlitwą posługę naszego Pasterza. Zaprośmy wiernych
świeckich do modlitwy i udziału w uroczystej Eucharystii w katedrze
poznańskiej o godzinie 18:00. W czasie Mszy Świętych sprawowanych w parafiach, w modlitwie pamiętajmy o Księdzu Arcybiskupie.
W tym dniu Ksiądz Arcybiskup Metropolita zaprasza także do modlitwy
i wspólnego spotkania kapłanów naszej Archidiecezji.
XXXV rocznica święceń biskupich księdza biskupa Zdzisława
Fortuniaka
9 maja br. ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak będzie obchodził XXXV
rocznicę swoich święceń biskupich. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwach prywatnych i wspólnot parafialnych, w czasie modlitwy wiernych
o Czcigodnym Jubilacie.
Nabożeństwa majowe
Zadbajmy o dobre przygotowanie nabożeństw majowych. Podtrzymujmy tradycję gromadzenia się wiernych na majowej modlitwie przy
krzyżach i kapliczkach przydrożnych. W sposób szczególny zwróćmy
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uwagę na czekającą nas 10 września br. koronację wizerunku Matki
Bożej Literackiej Bukowskiej. Będzie to bardzo ważne wydarzenie dla
naszej archidiecezji. Do niniejszego programu dołączony jest dodatek zawierający historię wizerunku Maryi i parafii w Buku oraz modlitwa do Matki Bożej Literackiej. Już teraz zachęcajmy wiernych do
wzięcia udziału w koronacji papieskimi koronami cudownego obrazu
w bukowskim sanktuarium.
Nabożeństwa fatimskie
Rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie zachęca nas do wprowadzenia w parafiach nabożeństw fatimskich. Podejmijmy temat wprowadzenia nabożeństwa w parafii z Parafialną Radą Duszpasterską. Tam,
gdzie odbywają się już nabożeństwa zadbajmy o ich należyte przygotowanie. Do podejmowania różnych posług i prowadzenia modlitwy
w czasie nabożeństwa angażujmy ludzi świeckich.
Archidiecezjalne Uroczystości Fatimskie
Uroczysta Eucharystia o godzinie 12:00 w parafii w Owińskach
rozpocznie Archidiecezjalne Uroczystości Fatimskie. O szczegółach
duszpasterze zostaną poinformowani komunikatem Kurii Metropolitalnej. Zaplanujmy udział delegacji z naszej wspólnoty parafialnej i tym
samym włączajmy się w obchodzenie rocznicy objawień Matki Bożej
w Fatimie.
Święty Stanisław Biskup i Męczennik – patron Archidiecezji
Poznańskiej
W niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Stanisława Biskupa
i Męczennika przypominajmy wiernym w ogłoszeniach fakt, że jest on
patronem Archidiecezji Poznańskiej. W samą zaś uroczystość zadbajmy, aby w czasie Eucharystii nie zabrakło modlitwy za Kościół w naszej
archidiecezji.
Pielgrzymki dziękczynne po uroczystości Pierwszej Komunii
W wielu parafiach duszpasterze organizują pielgrzymki dziękczynne dzieci po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej. Pielęgnujmy ten zwy15

czaj. W tym roku spróbujmy, na ile to możliwe, udać się z pielgrzymką
do Sanktuarium Matki Bożej Literackiej w Buku. 10 września br. wizerunek zostanie koronowany papieskimi koronami. Możemy też udać się
z dziećmi na pielgrzymkę do katedry poznańskiej (19 i 26 maja).
Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów
17 czerwca br. o godzinie 9:00 rozpocznie się w Poznaniu VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów. Centralnym wydarzeniem będzie Marsz dla Jezusa z fary poznańskiej do katedry i uroczysta
Eucharystia o godzinie 12:00. O szczegółach duszpasterze będą na bieżąco informowani poprzez komunikaty Kurii Metropolitalnej.
Modlitwa za emigrantów i Ojczyznę
3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, przypada Dzień
Modlitw za Emigrację. Ogarnijmy naszą modlitwą tych naszych parafian, którzy zmuszeni byli wyjechać z kraju, aby utrzymać swoje rodziny. Zachęcajmy do modlitwy także w intencji ich bliskich, którzy pozostali w kraju, zwłaszcza modlitwą i dobrym słowem ogarnijmy dzieci.
Niech w dniu Matki Bożej Królowej Polski nie zabraknie także modlitwy za naszą Ojczyznę, aby była wierna chrześcijańskim wartościom.
Modlitwa przed Zesłaniem Ducha Świętego
Od Niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczną się w Kościele
dni modlitw przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W sposób
szczególny zaprośmy do tej modlitwy kandydatów do bierzmowania,
ich rodziców oraz członków działających w parafii grup i wspólnot
duszpasterskich, ruchów i stowarzyszeń. Warto zorganizować także
dziękczynienie za sakrament bierzmowania, zaprośmy młodych, którzy
przyjęli ten sakrament przed rokiem. Celebrujmy dla nich Eucharystię
a po uczcie duchowej zaprośmy na wspólnotowe spotkanie przy herbacie w domu parafialnym. Zaangażujmy do pomocy rodziców młodzieży
i Parafialny Zespół Caritas. Materiały duszpasterskie zostaną dostarczone do parafii pocztą dziekańską.
Modlitwa o powołania
W niedzielę 7 maja br., przypada IV niedziela wielkanocna, która
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jest Światową Niedzielą Powołań. Rozpoczyna ona także kwartalne dni
modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Módlmy
się za kapłanów oraz osoby konsekrowane, pracujące w parafii i za tych,
którzy z niej pochodzą. Twórzmy w parafiach wspólnoty Towarzystwa
Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W tym dniu odbędzie się także zjazd Towarzystwa Przyjaciół ASD, a o godzinie 10:00
zostanie odprawiona Eucharystia w katedrze poznańskiej. Poinformujmy o tym członków TP ASD z naszych wspólnot parafialnych.
Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Radosnym wydarzeniem w Archidiecezji Poznańskiej są dni święceń nowych diakonów i kapłanów. W tym roku święcenia diakonatu
odbędą się dnia 18 maja br. o godz. 16:00. Natomiast święceń kapłańskich Ksiądz Arcybiskup Metropolia udzieli w katedrze poznańskiej
w czwartek 25 maja br. o godz. 16:00. Dziękujmy Bogu za dar powołanych do służby w Kościele oraz zachęcajmy nieustannie do modlitwy
w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Na święcenia
zaprośmy wspólnoty parafialne. W sposób szczególny, dla podkreślenia
aspektu powołaniowego, na święcenia diakonatu i prezbiteratu zaprośmy wspólnoty duszpasterstwa służby liturgicznej i grupy młodzieżowe
z parafii nowych diakonów, i kapłanów. Warto to uczynić. Musimy
szukać dobrych sposobów zachęty do modlitwy o nowe powołania, ale
także tworzyć klimat powołaniowy, zwłaszcza wobec członków służby
liturgicznej.
Jubileusze kapłańskie
Tradycyjnie w maju podziękujmy Bogu za prezbiterów świętujących
złote i srebrne jubileusze kapłańskie. Msza Święta za kapłanów z rocznika 1967 będzie miała miejsce 15 maja br. o godzinie 11:00, a rocznika
święceń 1992 – 29 maja br. o godzinie 11:00; obie w katedrze poznańskiej.
Jubileusze zakonne
10 czerwca br. o godzinie 10:00 w katedrze poznańskiej podczas
Eucharystii będziemy świętować jubileusze zakonne. Chcemy podziękować Panu Bogu za powołania zakonne i otoczyć naszą modlitwą
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szczególnie te osoby, które przeżywają swoje jubileusze zakonne. Pragniemy prosić także w intencji młodych ludzi, których Bóg zaprasza do
podjęcia drogi zakonnej, aby umieli usłyszeć i dobrze odpowiedzieć na
głos Bożego powołania.
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
29 kwietnia br., przeżyjemy kolejny Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, który upamiętnia kapłanów męczenników z czasów
II wojny światowej. Warto, abyśmy w parafiach, w czasie Eucharystii,
w przepowiadaniu słowa Bożego oraz w modlitwie wiernych pamiętali o tym ważnym wydarzeniu. Przypomnijmy sylwetki kapłanów męczenników związanych z parafią i diecezją. Jak każdego roku centralne
obchody uroczystości odbędą się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Stroby
12 maja br. przypada 18. Rocznica śmierci abpa Jerzego Stroby. Zaprośmy na Mszę Świętą w intencji zmarłego, która odbędzie się w katedrze o godzinie 18:00 wiernych z parafii, które zmarły abp Stroba erygował oraz z kościołów, które poświęcił.
Boże Ciało
Podczas procesji eucharystycznej w Boże Ciało (15 czerwca 2017)
mamy możliwość rozważania przy czterech ołtarzach tematu roku
duszpasterskiego. Zaplanujmy wcześniej dekorację ołtarzy. Wykorzystajmy hasła oraz komentarze do Ewangelii, zawarte w ogólnopolskim
opracowaniu Programu Duszpasterskiego.
Modlitwa o urodzaje
Tradycja Kościoła uświęciła poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego jako szczególny czas modlitwy
o dobre urodzaje. Dawniej ten czas nazywano „dniami krzyżowymi”.
Niech ta modlitwa będzie obecna nie tylko w parafiach wiejskich, ale
także w kościołach miejskich.
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DIAKONIA
Niedziela i Tydzień Miłosierdzia
W drugą niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Zachęcajmy wiernych do pogłębionej refleksji nad Bożym Miłosierdziem oraz
dziełami miłosierdzia podejmowanymi dla bliźnich. W naszych modlitwach pamiętajmy o członkach Parafialnych Zespołów Caritas oraz
o Caritas w diecezji. Materiały duszpasterskie, jak każdego roku, trafią
do parafii przez księży dziekanów.
Program „Rodzina Rodzinie”
Nadal wspierajmy i propagujmy w parafiach Program „Rodzina Rodzinie”.
Akcja polega na tym, że polskie rodziny, wspólnoty parafialne i instytucje, wspierają rodziny syryjskie, poszkodowane w następstwie wojny.
Konkretna polska rodzina będzie mogła systematycznie pomagać, konkretnej rodzinie z Syrii. Program realizuje Caritas Polska, która zbiera
fundusze, we współpracy z Caritas Liban. Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl można poznać tych, którzy czekają na pomoc (dzieci
z rodzin, które straciły rodziców, rodziny bez dachu nad głową, którym
wojna zabrała dorobek życia, ludzi poranionych i niepełnosprawnych).
Propagujmy to dzieło miłosierdzia w naszych wspólnotach parafialnych
(informacje na stronie www: rodzinarodzinie.caritas.pl).
„Marsz dla życia”
W niedzielę 11 czerwca br. w Poznaniu Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży organizuje „Marsz dla życia”. Inicjatywa ta cieszy się coraz
większym zainteresowaniem wiernych. Zachęcajmy rodziny naszych
parafii do wzięcia licznego udziału w tym wydarzeniu. Zachęcajmy
nasze wspólnoty parafialne do opowiedzenia się za życiem. Udział
w marszu jest świadectwem wiary oraz jednym z elementów budowania cywilizacji miłości, o której tyle mówił św. Jan Paweł II.
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Szczegółowe informacje na temat marszu oraz program wydarzenia odnajdziemy na stronie internetowej: www.marszdlazycia.pl.
Festyn Rodzinny Caritas
W niedzielę 28 maja br. Caritas naszej archidiecezji organizuje Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Rozpocznie się on Mszą Świętą
o godz. 12:15 w katedrze poznańskiej. Następnie na placu katedralnym
i ulicach przyległych rozpocznie się festyn rodzinny. Zaprośmy rodziny
naszych parafii do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Zjazd PZC w Smolicach
20 maja br. w Smolicach w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych odbędzie się Zjazd Parafialnych Zespołów Caritas. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do parafii przez komunikat Kurii
Metropolitalnej. Zadbajmy o udział przedstawicieli PZC z naszych parafii. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń
oraz integracji osób zaangażowanych w posługę charytatywną.
Zjazd Szkolnych Zespołów Caritas
W naszej archidiecezji działają 123 Szkolne Zespoły Caritas. Ich
zjazd odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca 2017 roku w Szamotułach.
Zachęcajmy opiekunów kół, aby zorganizowali wyjazd dzieci i młodzieży z naszych parafii. Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia
odnajdziemy na stronie internetowej Caritas Poznań (www.caritaspoznan.pl). Udział dzieci i młodzieży w tym zjeździe może stać się dobrym zaczynem do powstawania kolejnych kół w szkołach na terenie
naszych parafii.
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Historia parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Buku
Początki parafii bukowskiej wiążą się z przełomem XII/XIII wieku,
kiedy to utworzono wspólnotę parafialną. Później jednak, to jest w 1418
roku Biskup poznański Jędrzej III z Gosławic Laskary, wystawił obszerną, nową świątynię z cegły palonej pod wezwaniem Stanisława Biskupa
i Męczennika. Wtedy to opinia publiczna poznaje pierwsze wzmianki
o istnieniu Cudownego Obrazu Matki Boskiej Literackiej. Kolejną ważną datą dla tej parafii jest 1576 rok, kiedy to prepozyt Katedry Poznańskiej eryguje Kaplicę Matki Boskiej Literackiej Bukowskiej. Wówczas
obraz powoli zaczyna słynąć łaskami i zostaje uznany za cudowny – jest
1698 rok. Dalej w 1781 roku Papież Pius VI wyposaża ołtarz Matki Boskiej Literackiej w odpust zupełny za jego nawiedzenie. Od tego czasu przybywają do parafii i wizerunku Matki Boskiej Literackiej liczne
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pielgrzymki. Pod koniec XVIII wieku zaczyna słabnąć kult maryjny, ale
jest to spowodowane wpływem zaboru pruskiego. Wówczas zniszczeniu
ulega wieża kościoła, ale cudownie ocala obraz. W 1846 roku Ksiądz
prodziekan Bonawentura Kulczewicz, błogosławi nowy Kościół w stylu
klasycystycznym z cudownym obrazem umieszczonym w ołtarzu głównym. Istotną datą jest też 1934 rok, kiedy to ówczesny Ksiądz proboszcz
Stanisław Kuliszak wprowadza cudowny obraz Matki Boskiej Literackiej do Kościoła. Dzieło to jest po gruntownej restauracji i odnowieniu.
W 1945 roku Kościół podpalają Niemcy a wtedy spłonął również cudowny obraz. Dlatego jakiś czas później umieszczono w świątyni kopię
autorstwa Eugenii Gogolewskiej.
W czasach współczesnych ubiegłego wieku, kult Matki Boskiej Literackiej rozwija się, a w każdą sobotę odbywają się nabożeństwa ku czci
Maryi Literackiej. W dzisiejszych czasach Matka Boska Literacka jest
Wspomożycielką w wielu ważnych sprawach, o które proszą pielgrzymi, szczególnie zaś wspiera małżonków, starających się o potomstwo.
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Modlitwa przed cudownym obrazem
Matki Bożej Literackiej Bukowskiej
Pod Twoją obronę uciekam się
o cudowna w tym wizerunku Maryjo!
Wysłuchaj mnie trwającego na modlitwie przed Tobą.
Przyjmij moje trudy, radości i prośby.
Wyjednaj mi u Syna swego,
o co Cię gorąco proszę ...
Pod Twoją obronę uciekam się z ufnością, o Maryjo!
Pociecho strapionych.
Przecież tylu na tym miejscu
polecających się Twojej opiece
pocieszałaś i ratowałaś.
Wysłuchaj mnie i umacniaj, o cudowna Maryjo,
w moich trudnościach i kłopotach
na drodze codziennego życia,
a szczególnie w godzinę mojej śmierci.
Pod Twoją obronę uciekam się, o Maryjo,
Matko Miłosierdzia, pełna miłości.
Otwórz dla mnie macierzyńskie serce Twoje
i broń mnie przed złym wpływem tego świata,
szatana i ciała.
Niech czuję się bezpiecznym w Twoim sercu.
Daj mi poczucie Bożego pokoju teraz,
dopóki nie otrzymam wiecznego pokoju po śmierci
od Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki, wieków. Amen.
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