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WPROWADZENIE
Okres zwykły
Hasło – Głosimy Chrystusa żyjącego w Kościele, wyznacza szczegółowe zadania, mające na celu realizację programu duszpasterskiego
w okresie zwykłym roku liturgicznego, w którym stale powraca tegoroczne wezwanie: Idźcie i głoście.
Najczęściej spotykane nieporozumienie dotyczące tego, czym jest
Kościół, wiąże się ze sprowadzeniem go wyłącznie do rzędu jednej
z wielu ludzkich instytucji. Tymczasem, jak stwierdza Sobór Watykański II, „Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego
rodzaju ludzkiego” (KK 1). To właśnie „Chrystus, jedyny Pośrednik,
ustanowił swój święty Kościół, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu
na ziemi, jako widzialny organizm; nieustannie go też podtrzymuje;
przez niego prawdę i łaskę rozlewa na wszystkich” (KK 8). Nie sposób
zatem zrozumieć Kościół, zapominając o tym, że jego źródłem i fundamentem jest żyjący w nim Chrystus.
„Nie można »kochać Chrystusa, ale nie kochać Kościoła, słuchać
Chrystusa, ale nie Kościoła, należeć do Chrystusa, ale pozostając poza
Kościołem« – przestrzega Papież Franciszek cytując Pawła VI. „W istocie to Kościół jest wielką rodziną Bożą, która przynosi nam Chrystusa. Nasza wiara nie jest abstrakcyjną ideą czy jakąś filozofią, ale życiodajną i pełną relacją z osobą Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał
się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić i żyjącego
wśród nas. Gdzie możemy Go spotkać? Spotykamy Go w Kościele. To
Kościół mówi dzisiaj: »Oto Baranek Boży«; to Kościół Go zwiastuje; to
w Kościele Jezus nadal dokonuje swoich aktów łaski, jakimi są sakramenty. […] Bez Kościoła Jezus Chrystus sprowadza się ostatecznie do
jakiejś idei, pewnej moralności, do jakiegoś sentymentu. Bez Kościoła,
nasza relacja z Chrystusem byłaby na łasce i niełasce naszej wyobraźni, naszych interpretacji, naszych nastrojów” (Franciszek, homilia
1.01.2015).
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Jan Paweł II podkreślał, że w Kościele „oczyma wiary potrafimy dostrzec tajemnicze działanie Jezusa w różnorodnych znakach, jakie nam
pozostawił. Przede wszystkim jest obecny w Piśmie Świętym, które
w każdej swej części o Nim mówi (por. Łk 24,27. 44–47). Niemniej
w sposób prawdziwie szczególny i jedyny w swoim rodzaju jest On
obecny pod postaciami eucharystycznymi” (EiE 22).
Świadomość tej prawdy powinna stać się dla nas szczególnym motywem realizacji ewangelijnego posłania: Idźcie i głoście. Podczas pielgrzymki do Polski w 2006 r. Benedykt XVI na krakowskich Błoniach,
powiedział: „»Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi« [Dz 1,8]. Te słowa dotarły również przed wiekami na polską ziemię i wciąż stanowią wyzwanie dla wszystkich, którzy się przyznają do Jezusa Chrystusa i dla których Jego sprawa jest najważniejsza.
Mamy być świadkami Jezusa żyjącego w Kościele i w ludzkich sercach.
To On nas posyła. W dniu swego wniebowstąpienia powiedział apostołom: »Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. […] Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał
z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły «[Mk, 16,15.
20]. Drodzy Bracia i Siostry! Wraz z wyborem Karola Wojtyły na Stolicę
św. Piotra, by służył całemu Kościołowi, wasza ziemia stała się miejscem
szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. To wasze
powołanie jest nadal aktualne, a może nawet jeszcze bardziej od chwili
błogosławionej śmierci Sługi Bożego. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa” (28.05.2006).
Warto w tym kontekście odwołać się do adwentowego listu Księdza
Arcybiskupa Metropolity z 8 grudnia 2016 r. w którym, nawiązując do
hasła Idźcie i głoście, rozpoczynającego się właśnie roku duszpasterskiego, przypominał kapłanom, że „tegorocznym naszym pierwszorzędnym zadaniem jest włączanie świeckich parafian do apostolstwa”.
Podkreślając zadania świeckich wiernych, trzeba jednak pamiętać, że
nie zawsze są oni świadomi specyficznego sensu wezwania, które Bóg
do nich kieruje. Jak zwracał na to uwagę św. Jan Paweł II, „nie muszą się
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oni wyrzekać swojego miejsca w świecie. »Bracia – mówi Paweł apostoł
– niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany« [Kor 7,24]. Chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata,
lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz świata
winno się urzeczywistniać, gdyż »tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako,
i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą,
nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa« [KK 31]” (CHL 15).
Zadanie to dotyczy także kapłanów, jak i osób konsekrowanych, choć
jego wypełnianie winno dokonywać się w sposób właściwy dla ich powołania i misji.
Ważną rolę w okresie zwykłym roku liturgicznego ma podkreślanie
wezwania, aby świeccy wierni włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji,
zwłaszcza w obszarze kultury. Papież Franciszek stwierdził, że „istnieje
nagląca potrzeba ewangelizowania kultur, by inkulturować Ewangelię.
W krajach o tradycji katolickiej będzie chodziło o towarzyszenie kulturze, troszczenie się o nią i umacnianie jej istniejącego już bogactwa,
natomiast w krajach o innych tradycjach religijnych lub głęboko zsekularyzowanych będzie chodziło o sprzyjanie nowym procesom ewangelizacji kultury, chociaż zakładają one projekty długofalowe. Musimy jednak pamiętać, że zawsze chodzi o wezwanie do wzrostu. Każda kultura
i każda grupa społeczna potrzebuje oczyszczenia i dojrzewania” (EG 69).
Chodzi przy tym o ewangelizację pojmowaną w znaczeniu indywidualnym, jak i społecznym. Z jednej bowiem strony, tylko poszczególne osoby mogą poprzez nawrócenie zdobyć się na akt wiary i żyć nią
w swej codzienności, z drugiej jednak za ich pośrednictwem działalność
ewangelizacyjna może sięgać do samego wnętrza kultur. Dla Kościoła
jest sprawą oczywistą, że – jak podkreślał Paweł VI – „należy ewangelizować i to nie od zewnątrz, jakby się dodawało jakąś ozdobę czy kolor,
ale od wewnątrz, od centrum życiowego i korzeni życia – czyli należy
przepajać Ewangelią kultury, a także kulturę człowieka, w najszerszym
i najpełniejszym znaczeniu, jakie te wyrazy mają w Konstytucji Gaudium et spes, gdzie zawsze wychodzi się od osoby ludzkiej i zawsze
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zwraca się do związków między osobami oraz do ich łączności z Bogiem” (Evangelii nuntiandi, n. 20).
Mając świadomość, że okres zwykły roku liturgicznego obejmuje
także dni wakacji i urlopów warto podkreślać, że czas ten jest szczególną sposobnością do apostolstwa w miejscu wypoczynku. Jak wyjaśnia Synod Archidiecezjalny, w tym czasie ważne jest „zaangażowanie świeckich w uprawianie apostolstwa poprzez szerzenie Ewangelii
i uświęcanie. Służyć temu może przede wszystkim świadectwo życia,
ale należy pamiętać także o szukaniu okazji do głoszenia Chrystusa
słowem wobec wierzących, jak i niewierzących. Ważnym zdaniem jest
również wyjaśnianie współczesnych problemów w świetle zasad chrześcijańskich [zob. DA 6]” (Synod, t. 2, Statuty, nr. 223).
Odrębną sprawą jest promowanie czasu wakacyjnego jako szansy
zadbania o rozwój duchowy – możliwość wewnętrznego pogłębienia
poprzez uczestnictwo w rekolekcjach wakacyjnych, pielgrzymkach,
dniach skupienia czy podjęcia propozycji przedstawianych przez różnego rodzaju grupy formacji duchowej. Będzie to równocześnie propagowaniem innego stylu i kultury spędzania okresu urlopowego.
Centrum działalności duszpasterskiej tego okresu pozostaje ciągle
niedziela – Dzień Pański. Jego świętowanie jest podstawą i rdzeniem
całego roku liturgicznego oraz jednym z istotnych elementów budowania kultury, przenikniętej duchem miłości i wzajemnego zrozumienia,
a także źródłem dynamizmu ewangelizacyjnego oraz umacnianiem komunii z Bogiem.
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Okres zwykły
Rozpoczynamy w Kościele liturgiczny okres zwykły. Czas
ten pozornie wydaje się być mniej istotnym w porównaniu do tych wydarzeń, które mamy już za sobą. Zdajemy
sobie jednak sprawę, że takie myślenie i spojrzenie jest
błędne i nieuzasadnione. Dlatego też podejmijmy ten święty czas łaski
z nową mocą, siłą i ewangelicznym entuzjazmem. W przepowiadaniu
słowa Bożego i podejmowanych inicjatywach duszpasterskich, nawiązujmy do hasła trwającego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.
Katecheza dorosłych
Zbliżający się czas wakacji jest dobrym momentem do podsumowania działań związanych z katechezą dorosłych, którą powinniśmy podejmować w każdej parafii. Warto zapytać czy organizujemy cykl trzech
katechez przed chrztem dziecka oraz osobno liturgiczne pouczenie
przed chrztem, czy podejmujemy katechezę rodziców młodzieży, przygotowującej się do bierzmowania oraz dzieci przygotowujących się do
Pierwszej Komunii. Pamiętajmy także, że w katechizowaniu dorosłych
możemy skorzystać z przygotowanych materiałów formacyjnych.
Szukajmy w parafiach kandydatów do Szkoły Katechistów, która po
wakacjach rozpocznie nowy rok pracy, przygotowującej dorosłych do
podjęcia tej odpowiedzialnej roli w posłudze ewangelizowania wiernych w parafiach. Szczegółowe informacje odnajdziemy na stronie
internetowej szkoły: www.katecheza.pl.
Dni młodych w Gostyniu, PARADISO 2017
W dniach od 26 do 30 czerwca 2017 roku na Świętej Górze w Gostyniu odbędą się Archidiecezjalne Dni Młodych. W ramach duszpasterstwa młodzieży w naszych parafiach zorganizujmy wspólny wyjazd na
to ważne dla młodych wydarzenie. Będzie ono przedłużeniem radości
i entuzjazmu wiary młodego Kościoła, z jakim mieliśmy do czynienia
w czasie Światowych Dni Młodych w Krakowie oraz przygotowaniem
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i zachętą do wzięcia udziału w kolejnych Światowych Dniach w Panamie. Bogaty program wydarzenia niech nas zachęca do wzięcia w nim
udziału. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej:
paradiso2017.pl.
Wakacje
Nie rezygnujmy z nieustannego przypominania wiernym w naszych
parafiach, zwłaszcza rodzicom dzieci i młodzieży, że wakacje nie są czasem zawieszania i rezygnowania z praktyk religijnych. W przepowiadaniu oraz w ogłoszeniach duszpasterskich akcentujmy ważność życia
sakramentalnego, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz
spowiedzi. Zachęcajmy do regularnej modlitwy, lektury Pisma Świętego
oraz czytelnictwa prasy religijnej.
Miesiące letnie to także czas organizowania przez parafie wspólnych
wyjazdów i pielgrzymek. Odwiedzajmy miejsca święte na terenie naszej
archidiecezji. W wielu sanktuariach maryjnych odbywają się tygodniowe odpusty. Należą do nich: Święta Góra w Gostyniu, Borek Wielkopolski, Górka Duchowna i Wieleń. Szczegółowe kalendarium wielkich odpustów maryjnych odnajdziemy na stronie internetowej Archidiecezji
Poznańskiej w zakładce dotyczącej duszpasterstwa.
W ramach duszpasterstwa dzieci i młodzieży organizujmy wartościowe wyjazdy wakacyjne oraz zachęcajmy młodzież do wzięcia udziału w różnych, zwłaszcza zaś w powołaniowych rekolekcjach.
Nowy rok szkolny
Podejmijmy starania, aby nowy rok szkolny rozpocząć wspólną modlitwą w czasie Mszy Świętej. Wraz z dyrekcjami szkół, działającymi na
terenie naszych parafii zaplanujmy to wydarzenie tak, aby nie kolidowało z częścią rozpoczęcia, przypadającą na terenie szkoły.
Pamiętajmy o Tygodniu Wychowania na początku września. W jego
przygotowaniu skorzystajmy z materiałów przygotowanych przez Komisję Wychowania KEP, które zostaną dostarczone do parafii pocztą
kurialną.
Podejmijmy z młodzieżą i rodzicami temat uczestnictwa w katechezie szkolnej. Zwłaszcza wobec tych parafian, którzy rozpoczną edukację w nowych środowiskach. Mówmy o potrzebie religijnej edukacji,
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zdobywania wiedzy i poszerzania własnych horyzontów. Powiedzmy
rodzicom o katolickim wychowaniu dzieci, które zakłada udział w lekcjach religii oraz tłumaczmy, że prowadzony w wielu szkołach przedmiot etyka nie jest tym samym, co lekcja religii. Zachęcajmy rodziców
do aktywnego włączania się w życie szkół, do których uczęszczają ich
dzieci oraz do zainteresowania się programami wychowawczymi szkół.
Młodzież studiująca
Na terenie Poznania działają duszpasterstwa akademickie. Przekażmy tę informację młodym, którzy rozpoczną od października studia.
Informacje o działających w Poznaniu duszpasterstwach akademickich
odnajdziemy na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Warto
zachęcać młodych do włączenia się w ich działalność, aby nadal rozwijać swoją więź z Bogiem poprzez permanentną formację duchową.
Poznańskie Forum Duszpasterskie
W związku z wprowadzaniem nowego Programu Duszpasterskiego
dla Kościoła w Polsce, dnia 23 września (sobota) br., odbędzie się kolejne już Poznańskie Forum Duszpasterskie, które podejmie tematykę
związaną z hasłem nowego roku duszpasterskiego. Szczegółowe informacje dotrą do wszystkich parafii naszej archidiecezji po opublikowaniu szczegółowego programu. Już dziś warto zaprosić na to wydarzenie
wiernych świeckich, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych, członków ruchów i stowarzyszeń, działających w naszych
parafiach, członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, katechetów i katechistów, wspólnoty młodzieżowe. Wydarzenie od kilku lat wpisuje się w twórczą refleksję
na zagadnieniami związanymi z duszpasterstwem i dlatego warto z zaangażowaniem zapraszać wszystkich zainteresowanych.
XVII Dzień Papieski
Dnia 8 października br. będziemy przeżywać XVII Dzień Papieski
św. Jana Pawła II pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Zaplanujmy
obchody w parafii, skorzystajmy z materiałów, które zostaną dostarczone pocztą kurialną.
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Tydzień Misyjny
Tegoroczny Tydzień Misyjny rozpocznie się 23 października
i potrwa do 29 października br. Pamiętajmy w naszych modlitwach
o misjonarzach i misjonarkach, którzy posługują na wszystkich kontynentach świata. Skorzystajmy z przygotowanych na ten czas materiałów
duszpasterskich, które dotrą do naszych parafii przez pocztę kurialną.
Poznańskie Forum Ewangelizacyjne
Dnia 18 listopada br. odbędzie się IV Forum Ewangelizacyjne. Tym
razem towarzyszyć mu będzie hasło „Modlitwa w mocy Ducha Świętego”. Szczegółowe informacje dotrą do księży proboszczów. Warto
w ramach przygotowania programu duszpasterskiego parafii zaplanować wspólny udział duszpasterza i grup formacyjnych, działających
w parafii w tym ważnym dla duszpasterstwa wydarzeniu.
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		 LITURGIA
Troska o uświęcenie
Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. Podejmujmy nieustanne działania mające na celu
dobre przygotowanie Mszy Świętej w naszych
parafiach. Wszędzie tam, gdzie jeszcze tego nie praktykujemy, wprowadzajmy codzienną homilię. Tam
gdzie to możliwe organizujmy świeckie grupy liturgiczne, angażujące świeckich w przygotowanie Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej
i świątecznej. Dawajmy wiernym codzienną okazję do spowiedzi świętej. W miesiącach wakacyjnych przypominajmy, zwłaszcza młodzieży
i dzieciom o obowiązku praktykowania życia sakramentalnego. Po odpowiednim zabezpieczeniu kościołów dajmy wiernym możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu i indywidualnej modlitwy w otwartych w ciągu dnia świątyniach.
W ramach realizowania hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście” połóżmy akcent na uroczyste błogosławieństwo oraz modlitwy
nad wiernymi. Wyjaśniajmy, jak ważne jest niesienie innym Ewangelii.
Akcentujmy także, że Bóg swoim błogosławieństwem nieustannie nam
towarzyszy i prowadzi.
W ramach odmawianych w parafiach różnego rodzaju nowenn zadbajmy o włączenie w ich przebieg krótkiej katechezy. Szukajmy sposobów głoszenia słowa Bożego oraz wyjaśniania podstawowych prawd
wiary.
Księgi liturgiczne
Sukcesywnie wprowadzajmy nowe wydanie Lekcjonarza Mszalnego, które zostało przygotowane przez Wydawnictwo Księży Pallotynów
w Poznaniu. Przypominamy, że wszystkie nowe, dostępne na rynku materiały duszpasterskie a także przygotowywany w ramach nowego roku
duszpasterskiego program homiletyczny odnoszą się do najnowszego
wydania Lekcjonarza.
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Koronacja Matki Bożej Literackiej
Dnia 10 września 2017 roku na stadionie miejskim w Buku o godzinie 12:00 rozpocznie się uroczysta Eucharystia podczas, której Ksiądz
Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański dokona koronacji na prawie diecezjalnym cudownego wizerunku Matki Bożej Literackiej. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do wszystkich parafii
komunikatem kurialnym. Zorganizujmy wyjazd naszych parafian na
uroczystość koronacji. Jest to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla
Buku, ale dla całej Archidiecezji Poznańskiej. Warto, aby z każdej parafii
wierni pielgrzymowali na to podniosłe wydarzenie.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
Jeśli nie wprowadziliśmy jeszcze w parafii nabożeństwa pierwszych
sobót miesiąca spróbujmy sukcesywnie działać, aby zaistniało ono
w naszej wspólnocie parafialnej. Może warto zachęcić, aby w ich przygotowanie i poprowadzenie zaangażowały się grupy duszpasterskie na
czele z Parafialną Radą Duszpasterską.
Odpusty maryjne
Jak każdego roku w miesiącach wakacyjnych odbędą się w sanktuariach maryjnych naszej archidiecezji odpusty maryjne. Ich szczegółowy wypis znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Do parafii będą docierały także plakaty, zapraszające wiernych na
uroczystości. Zachęcajmy wiernych do indywidualnego pielgrzymowania oraz w miarę możliwości organizujmy parafialne wyjazdy i pielgrzymki do sanktuariów maryjnych naszej archidiecezji.
Pielgrzymka mężczyzn do Tulec
XIV Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do
Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach odbędzie się dnia 18 czerwca br..
Tegorocznym hasłem pielgrzymki są słowa: „Idźcie i głoście po męsku”.
Program pielgrzymki zakłada: 11:30 zawiązanie wspólnoty, 11:45 prezentacja grup dyskusyjnych, 12:00 Eucharystia pod przewodnictwem
JE Ks. Bpa Grzegorza Balcerka, 13:30 posiłek, 14:00 spotkania w grupach, 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, nieszpory i zakończenie
pielgrzymki.
14

Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów do Poznania
17 czerwca br., w sobotę odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Poznania. Zachęcajmy i zorganizujmy wspólnotowy udział członków służby liturgicznej z naszych parafii.
O szczegółach wydarzenia kapłani zostali poinformowani komunikatem Kurii Metropolitalnej.
Formacja Służby Liturgicznej
W miesiącach letnich odbędą się tradycyjne rekolekcje, kursy
i warsztaty skierowane dla ministrantów i lektorów. Dajmy ministrantom z naszych parafii szansę formacji i pogłębienia wiedzy liturgicznej oraz budowania relacji z kolegami. Nie zamykajmy ministrantów
wyłącznie w przestrzeni własnej parafii. Doskonalenie umiejętności
liturgicznych i budowanie relacji koleżeńskich jest dla ministrantów
ważnym aspektem formacji. Zdobyte umiejętności pomogą w pięknym
przygotowaniu liturgii parafialnej. Szczegółowe informacje o terminach
wakacji połączonych z formacją dotarły do parafii przez komunikat
kurialny. Są dostępne również na stronie internetowej duszpasterstwa
służby liturgicznej naszej archidiecezji: www.ministranci.archpoznan.pl.
Poznańska Piesza Pielgrzymka
Piesza Poznańska Pielgrzymka na Jasną Górę – rekolekcje w drodze – wyruszy także i w tym roku, aby dotrzeć do Częstochowy dnia 15
lipca, kiedy to przypada odpust Matki Bożej z Góry Karmel. Wyjście
pielgrzymów będzie miało miejsce według od lat ustalonego porządku:
3 lipca wyruszą pielgrzymi z Czarnkowa, 5 lipca z Opalenicy, Buku,
Grodziska Wlkp. i Kościana. Z Poznania pielgrzymi wyruszą, jak zawsze, 6 lipca po Mszy Świętej w katedrze o godzinie 8:00. Zgłoszenia
chętnych do pielgrzymowania przyjmowane są on-line w dniach od
1 czerwca do 1 lipca, strona www: ppp.archpoznan.pl oraz indywidualnie w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu w soboty 17 i 24 czerwca
w godzinach od 13:00 do 15:00. Koszt uczestnictwa wynosi 110 PLN
oraz w przypadku pielgrzymowania rodzin, trzecia osoba z rodziny
60 PLN, kolejne bez żadnych opłat. Do parafii zostaną dostarczone plakaty. Poinformujmy o Pielgrzymce w ogłoszeniach parafialnych oraz
jako duszpasterze indywidualnie zachęcajmy do wzięcia udziału w wydarzeniu zwłaszcza młodych ludzi.
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Modlitwa za Ojczyznę
Okres wakacyjny i jesienny przynoszą wydarzenia, które skłaniają
do szczególnej modlitwy za Ojczyznę (15 i 26 sierpnia, dni wrześniowe,
11 listopada). Tradycyjnie w sierpniu zachęcajmy do podejmowania
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. Na ile to możliwe
w dniach ważnych dla historii naszej Ojczyzny celebrujmy okolicznościowe nabożeństwa i Msze Święte.
Dziękczynienie za plony
Organizujmy w naszych parafiach uroczyste dziękczynienie za plony ziemi. Organizujmy dożynki nie tylko w parafiach wiejskich, ale
we wszystkich parafiach naszej archidiecezji. Zapraszajmy do dziękczynienia rolników, sadowników, działkowców oraz sprzedających na
targowiskach. Uczmy szacunku dla ludzkiej pracy i obowiązku dziękczynienia za Boże dary. Tegoroczne dożynki archidiecezjalno-samorządowe odbędą się w niedzielę 20 sierpnia o godzinie 13:00 w Sielinku
koło Opalenicy na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Modlitwa na początku roku szkolnego
Zadbajmy, aby w porozumieniu z dyrektorami szkół, które działają
na terenie parafii zorganizować Eucharystię w ramach uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Twórzmy dobry klimat i atmosferę
życzliwości wobec tego wydarzenia. Zachęcajmy dzieci i młodzież do
systematycznego życia sakramentalnego. Wraz z Parafialną Radą Duszpasterską zaplanujmy przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej. Niech
owocem przygotowania będzie duszpasterstwo dzieci i młodzieży
na terenie parafii.
Archidiecezjalne Święto Młodych
Zaplanujmy udział młodzieży z parafii w kolejnym już Archidiecezjalnym Dniu Młodzieży, 16 września br.. Dzień ten jest ważnym i potrzebnym wydarzeniem dla młodych ludzi, którzy poprzez ubogacenie
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wzajemną wspólnotą, modlitwę i integrację wzrastają w wierze i przekonaniu, że są Kościołowi potrzebni. Zadbajmy, aby każda parafia miała
swoich przedstawicieli w tym radosnym święcie młodych.
Jubileusze małżeńskie w katedrze
W niedzielę 24 września o godzinie 16:00 w Bazylice Archikatedralnej zostanie odprawiona Eucharystia w intencji małżonków świętujących 25 i 50 lecie swojego małżeństwa. Zaprośmy do katedry jubilatów
i ich rodziny, aby wspólnie podziękowali Bogu za dar sakramentu małżeństwa, otrzymane dary i łaski. Zwróćmy się także o błogosławieństwo
Księdza Arcybiskupa dla wyróżniających się jubilatów, w miarę możliwości organizujmy także w parafiach dziękczynienie wraz ze złotymi
i srebrnymi jubilatami.
Modlitwa różańcowa
Październik to czas modlitwy różańcowej. Zadbajmy o dobre przygotowanie nabożeństwa różańcowego w parafiach oraz zachęcajmy do
indywidualnej modlitwy w domach rodzinnych. Organizujmy także
różańcowe spotkania dla dzieci ze śpiewem i jednym dziesiątkiem różańca. Zachęcajmy dorosłych, dzieci i młodzież do zaangażowania się
w działalność róż różańcowych w parafii. Zadbajmy o formację członkiń i członków istniejących róż. Nie dyspensujmy się od brania udziału
w formacji stałej proponowanej w ramach Archidiecezji Poznańskiej,
pamiętając o rekolekcjach i spotkaniach rejonowych.
Ekumeniczne Święto Biblii
W niedzielę 22 października br. odbędzie się Ekumeniczne Święto
Biblii. Szczegółowy program znajdzie się na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Zaprośmy do wzięcia udziału w wydarzeniu wiernych miasta Poznania, szczególnie członków Dzieła Biblijnego, osoby
należące do kręgów biblijnych w parafiach oraz lektorów.
Modlitwa w intencji budujących się kościołów
W naszej archidiecezji trwa budowa nowych świątyń. Wspólnoty
parafialne, które wznoszą nowe kościoły mają prawo liczyć na modlitewne i materialne wsparcie innych wspólnot parafialnych. Organizuj17

my modlitwy w tej ważnej intencji, prosząc o pomyślność prac i Boże
błogosławieństwo. Zapraszajmy proboszczów, budujących świątynie na
okolicznościowe zbiórki środków finansowych. Niech nasz dar serca
będzie realnym wypełnieniem przykazania miłości Boga i bliźniego.
Kościół prześladowany
Niedziela 12 listopada będzie dniem modlitw za Kościół prześladowany. Nie zapomnijmy o też ważnej dla całej wspólnoty Kościoła
intencji. Skorzystajmy z materiałów przygotowanych na ten dzień przez
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które będą dostarczone
do parafii. Dobre duszpasterskie przygotowanie modlitwy będzie wyczuleniem wiernych na sprawę prześladowań. Zaangażujmy w przygotowanie modlitwy Parafialną Radę Duszpasterską oraz grupy działające
w parafii.
Modlitwa o beatyfikację sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej
W niedzielę, 5 listopada br. będziemy modlić się w Archidiecezji
Poznańskiej o beatyfikację sług Bożych, którzy żyjąc na naszej ziemi,
kroczyli drogą do świętości. Msza Święta będzie sprawowana w Bazylice
Archikatedralnej o godzinie 10:00. Zachęcajmy do udziału w modlitwie
wiernych naszych parafii.
Pamięć o zmarłych
Szacunek do zmarłych jest częścią naszej wiary. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy w naszych modlitwach o zmarłych. Zachęcajmy wiernych do składania, tzw. wymienianek. Niech nasza modlitwa
będzie wyrazem wiary w życie wieczne i chwalebne Zmartwychwstanie.
Proboszczowie zobowiązani są do modlitewnej pamięci o zmarłych pasterzach Archidiecezji Poznańskiej oraz o duszpasterzach, którzy pracowali w ich parafiach. Przypominajmy wiernym o możliwości ofiarowania odpustów w intencji zmarłych.
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DIAKONIA
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. Szczegółowe
informacje na temat marszu oraz program wydarzenia odnajdziemy na
stronie internetowej: www.marszdlazycia.pl.
Zjazd Szkolnych Zespołów Caritas
W naszej archidiecezji działają 123 Szkolne Zespoły Caritas. Ich
zjazd odbędzie się w dniu 9 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
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naszych parafii. Mocno wspierajmy, wykorzystując rozpoczęcie nowego
roku szkolnego powstawanie w szkołach na terenie naszych parafii nowych oddziałów Szkolnych Kół Caritas.
Wakacje w parafii
Wiele dzieci nie wyjedzie na wakacje. Parafia, w miarę możliwości,
winna zatroszczyć się o te dzieci. Pielęgnujmy wypracowaną w wielu
miejscach dobrą współpracę ze szkołami i instytucjami samorządowymi. W ramach pracy Parafialnego Zespołu Caritas oraz Parafialnej Rady
Duszpasterskiej w miarę możliwości zorganizujmy półkolonie, wakacje
z Bogiem lub choćby autokarowy, jednodniowy wyjazd integracyjny dla
dzieci. Wybierajmy miejsca ważne dla naszej wiary (sanktuaria), kultury i historii. Pamiętajmy, że tego rodzaju aktywność może wpłynąć na
zorganizowanie w ciągu roku grupy duszpasterskiej dzieci i młodzieży.
Festyny w parafiach
Wiele parafii organizuje festyny. Integrują one parafian oraz dają
możliwość doświadczenia wspólnoty. W ramach ich organizowania
i przygotowania zaangażujmy wszystkie grupy działające w parafii.
Uczyńmy festyn także wydarzeniem pastoralnym, w czasie którego zapraszajmy do zaangażowania się w życie parafii przybyłych na wydarzenie wiernych.
Troska o chorych
Czas wakacji stwarza okazję do odwiedzania osób chorych; można
porozmawiać i wspólnie się pomodlić. Kapłan może wówczas osobiście zaprosić ludzi chorych i starszych na doroczną Archidiecezjalną
Pielgrzymkę Chorych i Niepełnosprawnych oraz uroczystość, która
odbędzie się 15 września 2017 roku na Świętej Górze w Gostyniu. Każda parafia lub, w miarę możliwości, 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. W okresie wakacji zauważmy ludzi chorych i cierpiących w naszych rodzinach i sąsiedztwie.
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Trzeźwymi bądźcie
W miesiącu sierpniu zachęcajmy parafian do całkowitej rezygnacji
z picia alkoholu. W sobotę, 19 sierpnia br. odbędzie się w Poznaniu
Archidiecezjalny Kongres Trzeźwości (Eucharystia w katedrze o godzinie 11:00). Informujmy o formach pomocy rodzinom dotkniętym
problemem alkoholowym i narkomanią, zwłaszcza o poradnictwie
organizowanym przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, duszpasterstwie przy poznańskim klasztorze Franciszkanów na wzgórzu Przemysła,
o grupach anonimowych alkoholików, dorosłych dzieci alkoholików,
a także – transmitowanym w Radiu Emaus otwartym mitingu AA
(w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 21.00).
Spotkanie seniorów
W rocznicę poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, tj. 12 października br. o godz. 11.00, odbędzie się w katedrze poznańskiej spotkanie
seniorów, w tym także kapłanów seniorów. Zaprośmy na to spotkanie
starszych parafian oraz poinformujmy i zaprośmy na wydarzenie mieszkańców domów pomocy społecznej. Organizujmy w parafiach grupy
osób starszych.
Święty Marcin i Caritas
W dniach przed 11 listopada br., Caritas Archidiecezji Poznańskiej
będzie rozprowadzać – tradycyjnie już – rogale świętomarcińskie. To
propozycja dla wszystkich parafii. Z uzyskanych w ten sposób środków
będzie można dofinansować dzieła podejmowane przez Caritas.
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