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WPROWADZENIE

ZAŁOŻENIA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO 
KOŚCIOŁA W POLSCE ORAZ JEGO AKOMODACJA 

W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

„WIELKA TAJEMNICA WIARY”

Pierwszy rok realizacji programu duszpasterskiego „Eucharystia 
daje życie” (2019/2020)
1.  Hasło
  Autorzy programu duszpasterskiego istotne dla niego słowa 

klucze próbują każdorazowo odnaleźć w tekstach liturgicznych. 
Tematyczne ramy pierwszego roku realizacji programu 
duszpasterskiego wyznaczą słowa aklamacji po Przeistoczeniu: 
„Wielka tajemnica wiary”. Jej dopełnienie stanowi biblijne motto: 
„[...] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

2.  Symbol
  Abstrakcyjne pojęcia poznajemy także zmysłowo, za pomocą 

znaków. Naturalnym, a zarazem pierwszym znakiem Eucharystii 
są pszenna mąka i wino gronowe. To one stają się namacalnym 
symbolem realizacji pierwszego roku programu duszpasterskiego.

3.  Cele
  Analogicznie do cyklu trzyletniego programu duszpasterskiego, 

w roku pastoralnym 2019/2020 pt. „Wielka tajemnica wiary” 
działania duszpasterskie winny prowadzić do konkretnych celów:

a)  Formacyjny – wyraża potrzebę pogłębienia wiedzy o Eucharystii, 
jej duchowych owocach, liturgicznym przebiegu i osobistym przebiegu. 
Nie chodzi tym samym wyłącznie o formację doktrynalną. Warto w tym 
względzie wykorzystać materiały zeszytu teologiczno-pastoralnego.

b)  Inicjacyjny – mistagogia, czyli wprowadzenie w tajemnicę chrześci-
jaństwa, w naszych realiach duszpasterskich oferowane jest zasadniczo 
dzieciom i młodzieży, m.in. w ramach przygotowania do I Komunii 
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św. i bierzmowania. Duszpasterze winni dołożyć wszelkich starań, aby 
przy tej okazji odnowę życia eucharystycznego zaproponować również 
rodzicom tych dzieci, np. podczas comiesięcznej katechezy prowadzonej 
metodą dialogową w małych grupach, a także w czasie modlitwy rodziców 
za dzieci w ramach odpowiednio przygotowanego nabożeństwa. Warto 
skorzystać z propozycji zeszytu katechetycznego.

c)  Ewangelizacyjny – w przepowiadaniu i katechezie kerygma, tj. 
wskazanie na dzieło zbawienia objawione przez Boga, odgrywa rolę 
fundamentalną. Powinna zajmować centrale miejsce w działalności 
ewangelizacyjnej, a także na rzecz kościelnej odnowy. Według papieża 
Franciszka kerygma „jest ogniem Ducha udzielającego się pod postacią 
języków i budzi w nas wiarę w Jezusa Chrystusa, który przez swą 
śmierć i zmartwychwstanie objawia nam i komunikuje nieskończone 
miłosierdzie Ojca”1. Szczególną formą objawienia miłości Boga do 
człowieka jest Eucharystia jako nowe i wieczne przymierze. Ukazaniu 
tych prawd duszpasterzom pomoże zeszyt homiletyczny.

d)  Społeczny – Eucharystia ze swej natury służy budowaniu jedności 
wspólnoty chrześcijańskiej na różnych poziomach. Szczególnym 
wyzwaniem dla Kościoła jest właściwe świętowanie przez wiernych 
niedzieli. Dzień ten wyznacza nie tylko ramy czasu wolnego od pracy; 
chrześcijanie nadal stanowią większość polskiego społeczeństwa i są 
zobowiązani do tego, aby humanistyczny wymiar niedzieli (dies homini) 
uzupełnić aspektem religijnym: wspominając zmartwychwstanie 
Chrystusa, czynią z niedzieli „dzień Pański” (dies Domini).

1  Por. Franciszek, adhortacja apostoska Evangelii gaudium, nr 164.
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PRIORYTETY PASTORALNE W ARCCHIDIECEZJI 
POZNAŃSKIEJ W ROKU DUSZPASTERSKIM 2019/2020

■ Pomoc osobom wierzącym w odkrywaniu własnego miejsca 
w Kościele

■ Przygotowanie, celebrowanie oraz zakończenie peregrynacji 
cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej

■ Konsekwentne wprowadzanie odnowionego przygotowania 
kandydatów do sakramentu bierzmowania

■ Troska o przygotowanie animatorów do prowadzenia spotkań 
w małej grupie

■ Tworzenie parafialnych programów duszpasterskich

■ Głoszenie homilii w czasie każdej sprawowanej w parafii 
Eucharystii

■ Wprowadzanie diakonijnego modelu pracy Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej

■ Dowartościowanie wiernych zrzeszonych w ruchach 
i stowarzyszeniach katolickich, działających w parafii

■ Wprowadzenie do Archidiecezjalnej Rady Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich nowych członków

■ Organizowanie w parafiach grup Eucharystycznego Ruchu 
Młodych
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HASŁA NA OKRES LITURGICZNY 2019/2020  
W ARCHIDIECEZJALNYM PROGRAMIE 

DUSZPASTERSKIM

CZŁOWIEK – Adwent i Narodzenie Pańskie 
– TAJEMNICA CHRYSTUSA
POSŁANEGO PRZEZ OJCA

WSPÓLNOTA – Wielki Post 
– TAJEMNICA CHRYSTUSA

UKRZYŻOWANEGO

WIARA – Okres Paschalny 
– TAJEMNICA CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTAŁEGO

KULTURA – Okres zwykły 
– TAJEMNICA CHRYSTUSA

POSYŁAJĄCEGO
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OBSZARY REALIZACJA PROGRAMU

MARTYRIA
Głoszenie słowa Bożego:
■ Homilia niedzielna i świąteczna (patrz Program przepowiadania),
■ Homilie maryjne w ramach programu pierwszej niedzieli miesiąca 

(przygotowanie do Nawiedzenia kopii cudownego wizerunku Matki 
Bożej Częstochowskiej),

■ Sugestie homiletyczne w odniesieniu do kazań pasyjnych, rekolek cji 
parafialnych oraz rozważań majowych i październikowych,

■ Rekolekcje kerygmatyczne z zaangażowaniem różnych grup cha-
ryzmatycznych,

■ Rekolekcje przygotowujące parafie do peregrynacji Matki Bożej 
w znaku Jasnogórskiej Ikony

■ Katecheza sakramentalna (przygotowanie do życia sakramental nego 
poprzez chrzest Św., Eucharystię, bierzmowanie i małżeń stwo),

■ Katecheza szkolna.

Tematyka akcentująca działanie Ducha Świętego w Eucharystii:
■ Uczestnictwo w liturgii Kościoła,
■ Nawrócenie przez sakrament pokuty,
■ Więź z Jezusem Eucharystycznym,
■ Dążenie do świętości,
■ Służenie słowem i czynem będącym w potrzebie,
■ Katecheza parafialna dorosłych (rodziców dzieci i młodzieży, 

przygotowujących się do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, 
członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot),

■ Troska o dzieło misyjne Kościoła.
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Tematyka katechezy dorosłych inspirowana tematyką Eucharystii 
(z uwzględnieniem poprzedniego dwuletniego cyklu programu 
duszpasterskiego):
■ Realizowanie powołanie jako osoba świecka,
■ Zaproszenie do zaangażowania w nową ewangelizację,
■ Odczytywanie Bożych zamysłów wobec małżonków i rodziny,
■ Wychowywanie do życia w prawdzie i wolności,
■ Kształtowanie życia społecznego w świetle Ewangelii,
■ Odpowiedzialne korzystanie ze środków społecznego przekazu,
■ Konspekty spotkań dla PRD (4), inspirujące działania mające na celu 

ożywić świadomość życia eucharystycznego człon ków wspólnoty 
parafialnej.

LITURGIA
Sprawowanie sakramentów
■ Przygotowanie celebracji wprowadzającej w tematykę roku dusz-

pasterskiego.
■ Przygotowanie nabożeństw maryjnych i ukazywanie w nich Maryi, 

która otwarła się na natchnienia Ducha Świętego (przygotowanie 
do peregrynacji w Archidiecezji Poznańskiej kopii cudownej Ikony 
Jasnogórskiej).

■ Troska o godne przygotowanie Eucharystii w parafii (włączenie 
wiernych świeckich w przygotowanie komentarzy, procesji z darami, 
śpiewów).

■ Troska o odnowę przygotowania młodzieży do sakramentu 
bierzmowania.

■ Zainicjowanie – w parafiach, gdzie nie ma takiej praktyki – 
codziennego głoszenia homilii.
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■ Podkreślenie i celebracja uroczystego charakteru modlitwy przed 
uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

■ Propozycja rozważań związanych z tematyką roku duszpaster skiego 
na nabożeństwa w ciągu roku (Roraty, Wielki Post, nabo żeństwa 
majowe i październikowe).

■ Zainicjowanie w parafiach nabożeństw pokutnych oraz celebracji 
słowa Bożego przed spowiedzią na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

■ Przygotowanie, celebrowanie i przeżywanie Eucharystii jako źró dła 
i szczytu życia wspólnoty Kościoła, którą buduje Duch Święty.

■ Zachęta do celebrowania Mszy Św. wotywnych o Duchu Świętym 
oraz o Najświętszej Maryi Pannie.

■ Wprowadzenie w parafiach cotygodniowych nabożeństw do Du cha 
Świętego.

■ Wprowadzenie w parafiach adoracji Najświętszego sakramentu 
w pierwszy czwartek miesiąca.

■ Troska o właściwe przeżycie procesji Bożego Ciała z właściwie 
przygotowanymi komentarzami do czterech stacji.

■ Celebracja nabożeństw w intencji ojczyzny.

DIAKONIA
Posługa miłości
■ Formacja kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich 

w duchu wzajemnej służby.
■ Budzenie wśród wiernych świeckich współodpowiedzialności za 

wspólnotę parafialną przez tworzenie i odpowiedzialne kierowanie 
parafialnymi radami ekonomicznymi oraz parafialnymi rada mi 
duszpasterskimi.
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■ Zachęcanie ludzi młodych do podjęcia diakonii we własnych 
środowiskach.

■ Zaproszenie młodzieżowych grup duszpasterskich do włączenia 
się w działalność parafialnych zespołów Caritas (dzień chorych, 
wigilia seniorów, przygotowywanie i rozprowadzania paczek 
żywnościowych).

■ Budowanie i zachęcanie do tworzenia przez młodzież grup 
wolontariatu (można skorzystać z propozycji przygotowanych przez 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej).
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Archidiecezjalny Program Duszpasterski

ROK A

CZŁOWIEK
Adwent i Narodzenie Pańskie
Tajemnica Chrystusa posłanego przez Ojca

Propozycje szczegółowe

Poznań 2019/2020
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Okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego

Kolejny Adwent, który otwiera nowy rok liturgiczny staje się czasem 
realizacji pierwszego etapu trzyletniego programu duszpasterskiego. 
Przez najbliższe trzy lata będziemy zgłębiać i przeżywać w szczególny 
sposób prawdę o tym, że Eucharystia daje życie. W rozpoczynającym 
się w niedzielę, 1 grudnia nowym roku liturgiczny, chodzi o obudzenie 
świadomości, że Eucharystia, to Wielka tajemnica wiary. Podejmowane 
zatem w okresie Adwentu i Narodzenia Pańskiego inicjatywy 
duszpasterskie, mają najpierw pomóc w zgłębieniu prawdy o Eucharystii, 
która jawi się nam jako Tajemnica Chrystusa posłanego przez Ojca.  

Podjęcie w aktualnym programie duszpasterskim tematu Eucharystii 
wiąże się z głębokim przekonaniem, że „Kościół żyje dzięki Chrystusowi 
eucharystycznemu, Nim się karmi, z Niego czerpie światło. Eucharystia 
jest tajemnicą wiary i jednocześnie «tajemnicą światła». Za każdym 
razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię, wierni mogą w pewien 
sposób ponownie przeżywać doświadczenie dwóch uczniów z Emaus 
(Łk 24,31): «Otworzyły się im oczy i poznali Go»”. (JPII, Eccelsia de 
Eucharistia vivit, 6). Jan Paweł II uważał, że „Każdy krok ku świętości, 
każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja 
programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy 
eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii 
mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, 
mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie 
Ojca” (Tamże,60).

Uczestnicząc w Eucharystii, każdego razu dociera do nas wezwanie: 
Oto wielka tajemnica wiary! „Tym wyrażeniem, wypowiadanym 
natychmiast po słowach konsekracji – jak wyjaśniał Benedykt XVI 
–  kapłan głosi sprawowane misterium i odsłania swój zachwyt nad 
substancjalną przemianą chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, 
rzeczywistością, która przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. 
W istocie Eucharystia jest w całym tego słowa znaczeniu «tajemnicą 
wiary», «streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary». 
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Wiara Kościoła jest istotowo wiarą eucharystyczną i karmi się ona 
w szczególny sposób przy stole Eucharystii. Wiara i sakramenty to dwa 
uzupełniające się aspekty życia kościelnego. Wzbudzona przez głoszenie 
słowa Bożego, dzięki łasce wiara karmi się i wzrasta w spotkaniu ze 
zmartwychwstałym Panem, które realizuje się w sakramentach: «Wiara 
wyraża się w obrzędzie, a obrzęd zwiększa i umacnia wiarę». Dlatego też 
sakrament Ołtarza pozostaje zawsze w centrum życia Kościoła; «dzięki 
Eucharystii, Kościół odradza się ciągle na nowo!». Im żywsza jest wiara 
eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo 
w życiu kościelnym poprzez świadome przylgnięcie do misji, jaką 
Chrystus powierzył swoim uczniom. Świadczy o tym sama historia 
Kościoła” (Adhortacja Sacramentum caritatis, 6).

Wspomniane przylgnięcie do misji, powierzonej przez Chrystusa 
uczniom, ma swoje oparcie w przyjęciu całej prawdy o tajemnicy Jego 
życia. Podążającym za Nim tłumom ludzi po cudownym rozmnożeniu 
chleba, powiedział: „Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, 
ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, 
który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; 
Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do 
Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?». Jezus 
odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] 
Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał»” (J 6,26–29).   

W zgłębianiu tajemnicy Chrystusa posłanego przez Ojca bardzo 
ważne jest otwarcie na działanie Ducha Świętego. 

a) Adwent

Adwent jest czasem, który przypomina nam, że Jezus, w mocy Ducha 
posłany przez Ojca, przyszedł i nieustannie przychodzi, aby pozostawać 
we wspólnocie z człowiekiem. Bóg w Synu swoim stał się jednym 
z nas. Przyjmując ludzką naturę, przyjął też człowieczy los i ukazał tym 
samym zupełnie inny wymiar ludzkiego życia. Całym swoim ziemskim 
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pielgrzymowaniem potwierdził, że przyszedł dla nas i dla naszego 
zbawienia. Dlatego ten okres ma być czasem pełnego tęsknoty i miłości 
oczekiwania na spotkanie z Miłością wcieloną wkraczającą w ludzkie 
życie, której pierwszy raz doświadczyliśmy w sakramencie chrztu.  
Liturgiczna myśl Adwentu pragnie ukazać podwójne znaczenie tego 
czasu, które można dostrzec w dwóch jego etapach. Pierwszy –  
od 1 Niedzieli do 16 grudnia – skłania do spojrzenia w przyszłość, 
kiedy Syn Boży, uwielbiony, przyjdzie w chwale. Drugi etap Adwentu  
(od 17 do 24 grudnia), to czas bezpośredniego przygotowania na 
uobecnienie minionego wydarzenia w uroczystości Narodzenia Pańskiego, 
zmierzającego do odrodzenia w sobie życia dzieci Bożych, obdarowanych 
wspólnotą z Chrystusem. W ten czas oczekiwania wpisuje się także 
oczekiwanie na dar Miłości. Jezus – wcielona miłość Boga dopełni nasze 
życie w Paruzji. W napięciu bowiem pomiędzy historycznym adwentem 
Zbawiciela i Jego adwentem eschatologicznym aktualizuje się wspólnota 
spotkania człowieka z Ojcem w Chrystusie i Duchu Świętym, zwłaszcza 
w Słowie Bożym i znakach sakramentalnych, szczególnie w Eucharystii.

b) Boże Narodzenie

Czas Narodzenia Pańskiego z kolei  przekazuje nam prawdę o tym, 
że Jezus – Słowo, które ciałem się stało – jest ucieleśnieniem miłości 
Boga, który pierwszy nas umiłował (por. 1J 4,9), „i ta miłość Boga 
objawiła się pośród nas, stała się widzialna, ponieważ On »zesłał Syna 
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki  Niemu«  
(1J 4,9). Bóg stał się widzialny: w Jezusie możemy oglądać Ojca  
(por. J 14, 9)” [Deus caritas est 17]. On pozwala nam w Tym, którego 
narodziny wspominamy, „zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego 
«pierwszeństwa» miłowania ze strony Boga może, jako odpowiedź, 
narodzić się miłość również w nas” (DC 17). Świętowanie tajemnicy 
wcielenia Syna Bożego powinno stać się także okazją obudzenia 
świadomości, że nasze życie – nowe życie, otrzymane dzięki dziełu 
odkupienia, jest życiem dziecięctwa Bożego, życiem skierowanym do 
Boga, naszego Ojca, przez Chrystusa, naszego Pośrednika i Zbawiciela 
w mocy Ducha Świętego.
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Okres Narodzenia Pańskiego wspomina nie tylko historyczne 
przyjście Zbawiciela, ale jest przede wszystkim uobecnieniem tajemnicy 
objawienia Miłości, którą stopniowo przybliżają nam trzy następujące 
po sobie święta: Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Uroczystość 
Objawienia Pańskiego oraz Niedziela Chrztu Pańskiego. Każde z nich 
ukazuje kolejny, coraz szerszy krąg osób doświadczających Objawienia.

Podobnie jak w Adwencie, tak w okresie Narodzenia Pańskiego 
ukazana zostaje nam Najświętsza Maryja Panna, która napełniona Duchem 
Świętym prowadzi na spotkanie z Chrystusem, Bogiem-Człowiekiem, 
pokazując człowiekowi drogi odkrywania jego powołania i miejsca 
w Kościele. Także liturgia pozostałych dni nieustannie przypomina nam 
Jej osobę. 

c) Peregrynacja Matki Bożej w Archidiecezji

W związku z trwającą w Archidiecezji peregrynacją obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej warto, zwłaszcza w parafiach, w których na 
Adwent przypada uroczystość nawiedzenia, sięgnąć do rozważania Jana 
Pawła II o Maryi jako Niewieście Eucharystii: 

„W pewnym sensie Maryja wyraziła swoją wiarę eucharystyczną, 
jeszcze zanim Eucharystia została ustanowiona, przez sam fakt 
ofiarowania swojego dziewiczego łona, aby mogło się dokonać Wcielenie 
Słowa Bożego. Eucharystia odsyłając do męki i zmartwychwstania, 
wyraża jednocześnie ciągłość z tajemnicą Wcielenia. W zwiastowaniu 
Maryja poczęła Syna Bożego również w fizycznej prawdzie ciała i krwi, 
antycypując w sobie to, co w jakiejś mierze realizuje się sakramentalnie 
w każdym wierzącym, który przyjmuje pod postacią chleba i wina Ciało, 
i Krew Pańską. 

Istnieje ponadto głęboka analogia pomiędzy fiat wypowiedzianym 
przez Maryję na słowa archanioła i amen, które wypowiada każdy wierny 
kiedy otrzymuje Ciało Pańskie. Maryja była wezwana do wiary, że Ten, 
którego poczęła «za sprawą Ducha Świętego», był «Synem Bożym»  
(por. Łk 1,30–35). W ciągłości z wiarą Dziewicy, tajemnica eucharystyczna 
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wymaga od nas wiary na wzór wiary Dziewicy, że ten sam Jezus, Syn 
Boży i Syn Maryi, uobecnia się w całym swoim Boskoludzkim jestestwie 
pod postaciami chleba i wina.

«Błogosławiona [jest], która uwierzyła» (Łk 1,45): Maryja 
w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną 
Kościoła. Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które 
stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest «tabernakulum» — 
pierwszym «tabernakulum» w historii, w którym Syn Boży (jeszcze 
niewidoczny dla ludzkich oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, niejako 
«promieniując» swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi. Czy zatem 
Maryja kontemplująca oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego 
i tuląca Go w ramionach, nie jest dla nas niedoścignionym wzorem 
miłości i natchnienia podczas każdej naszej Komunii eucharystycznej?” 
(Ecclesia de Eucharistia vivit 55).

 Wraz z Parafialną Radą Duszpasterską przygotujmy 
parafialny program duszpasterski w oparciu o program ogólnopolski 
i archidiecezjalny. Skorzystajmy także z kalendarium duszpasterskiego 
naszej archidiecezji.
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  MARTYRIA

Droga pogłębiania życia eucharystycznego

 W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół 
w Polsce, rozpocznie realizację pierwszego roku, 
trzyletniego Programu duszpasterskiego, którego 
mottem stały się słowa „Eucharystia daje życie”. Wraz 
z całym Kościołem w Polsce podejmujemy czas, który 

rozpoczyna pastoralne rozważania nad tajemnicą i rolą Eucharystii 
w życiu wierzących, jednocześnie nawiązując do całości rozważań 
nad ukształtowaniem w wiernych duchowości chrztu i bierzmowania, 
która odpowiednio pielęgnowana, powinna nieustannie się rozwijać, 
i wydawać owoce życia eucharystycznego, świadectwa, i apostolskiego 
zaangażowania w życiu wierzących. 

Duchowość chrześcijańska musi przyjmować pogłębianie 
świadomości obecności i działania Ducha Świętego w Eucharystii 
Pogłębiana świadomość chrztu świętego i bierzmowania – nad tajemnicą, 
których pochylaliśmy się przez minione lata - powinna otwierać człowieka 
na Boga, bliźnich i siebie samego w taki sposób, aby ochrzczony 
zapragnął własnej świętości oraz poprzez dawanie świadectwa wiary, 
zachęcał i przekonywał braci i siostry, że warto podjąć trud pracowania 
na życie wieczne, które jest darem Miłosiernego Boga.

Nie da się bez ożywienia wiary w realną obecność Chrystusa, który 
przychodzi w Eucharystii, aby nas umacniać, uświęcać i prowadzić podjąć 
owocnej drogi nawrócenia, i świętości, dlatego potrzebujemy wszyscy 
ponownego, i pogłębionego spojrzenia na zbawczą moc Eucharystii 
i Komunii Świętej.

Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Na terenie Archidiecezji Poznańskiej obowiązują nowe zasady 
przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
Konsekwentnie wprowadzajmy nowe wytyczne w naszych parafiach. 
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Budujmy przygotowanie w oparciu o rozmowę duszpasterską, 
spotkania w małych grupach, wspólnotowe przeżywanie Eucharystii 
i celebracji liturgicznych. Wprowadzajmy dobrze przygotowane dni 
skupienia dla kandydatów do bierzmowania oraz nieustannie włączajmy 
w przygotowanie młodych ich rodziców, którym zaproponujmy spotkania 
formacyjne. Dobrze prowadzone przygotowanie do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania może być zaczynem duszpasterstwa młodzieży w naszych 
parafiach.

Rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach

W minionych latach na terenie Archidiecezji Poznańskiej, 
w wielu parafiach odbyły  się rekolekcje ewangelizacyjne, które 
w centrum stawiają głoszenie kerygmatu. Jesteśmy przekonani, 
że kontynuowanie tych rekolekcji, będzie doskonałą okazją do 
pogłębiania duchowości chrzcielnej oraz refleksji nad działaniem 
Ducha Świętego, a także budzenia w wiernych, chęci dzielenia się 
wiarą i włączenia w dzieło ewangelizacji. Prosimy zgłaszać do ks. 
Krystiana Sammlera parafie, które chciałyby przeprowadzić rekolekcje 
ewangelizacyjne (Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej;  
e-mail: duszpasterski@archpoznan.pl lub sammler.krystian@wp.pl). 
Organizując rekolekcje kerygmatyczne, pamiętajmy o dobrym 
poinformowaniu o nich parafian, ale także tych, którzy są na „peryferiach” 
życia parafialnego. Plakaty, ulotki, indywidualne zaproszenia, 
wychodzenie na ulice parafii, to tylko niektóre podpowiedzi, z których 
warto skorzystać. Po przeprowadzonych rekolekcjach warto pomyśleć 
o stworzeniu, tzw. wspólnot wzrostu, które gromadziłyby osoby chętne 
do pracy nad sobą  dla dobra wspólnoty w ciągu całego roku.

Dzieło Biblijne Archidiecezji Poznańskiej

Zachęcamy duszpasterzy do propagowania inicjatyw i programu 
formacyjnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji 
Poznańskiej pośród wiernych, pragnących pogłębiać swoją wiarę oraz 
wiedzę biblijną. Będzie to dobra okazja, aby ożywiać duszpasterstwo 
biblijne we wspólnotach parafialnych. Do każdej parafii dotarł informator 
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Dzieła Biblijnego. Wszystkie informacje odnajdziemy także na stronie 
internetowej www.poznan.biblista.pl. 

Szkoła Formacji Duchowej

W wielu parafiach wierni spotykają się, aby rozważać słowo Boże 
w ramach, tzw. Spotkań kręgu biblijnego. Warto zadbać o pogłębienie 
ich duchowej formacji. Dobrą propozycją duchowego wzrastania 
jest uczestnictwo w Szkole Formacji Duchowej. Zwłaszcza w roku 
duszpasterskim, który zwraca naszą uwagę na realną obecność Chrystusa 
w Eucharystii, świadectwo wiary i konkretne apostolstwo, propozycja 
ta wydaje się ciekawa, i atrakcyjna do zaproponowania. Osoby, które 
wezmą udział w zajęciach, mogą swoimi dobrymi doświadczeniami, 
podzielić się  w parafii i tym samym ewangelizować swoich bliźnich. 

Eucharystyczny Ruch Młodych

Program duszpasterski kieruje nasze myśli i serca ku Eucharystii. 
Zachęcamy duszpasterzy do organizowania stałej formacji dzieci 
i młodzieży szkolnej w ramach Eucharystycznego Ruchu Młodych. 

Pomocą w zainicjowaniu grupy w parafii służy ks. Marcin Nowak 
(wikariusz w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu), 
który jest archidiecezjalnym moderatorem ERM.

Roczna Szkoła Animatora Młodzieży 2019/2020

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Barnaby, po raz kolejny rozpoczęła 
prowadzenie Rocznej Szkoły Animatora Młodzieży. Jej celem jest 
formacja osób świeckich, które mogą wspomagać duszpasterzy w pracy 
z młodzieżą w parafii. Zajęcia poprowadzą doświadczeni duszpasterze. 
Spotkania w ramach Szkoły odbywają się w parafii pw. Matki Boskiej 
Bolesnej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. Zachęcamy, aby kapłani 
zachęcili do wzięcia udziału w kursie osoby, które ukończyły 17 rok 
życia i pragną zaangażować się w życie parafii. Jest to dobra okazja do 
tego, aby kontynuować z młodymi inicjatywy podejmowane w ramach 
przygotowania do ŚDM. Terminarz spotkań oraz wszystkie szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie internetowej: www.sne.poznan.pl.
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Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej

Działalność Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej, 
skierowana jest do osób dorosłych, które pragną zaangażować się  
w życie swojej wspólnoty parafialnej i poprzez głoszenie katechez dla 
dorosłych wspierać swoich duszpasterzy. Katechiści mogą zaangażować 
się w prowadzenie katechez przed chrztem i tym samym parafia będzie 
owocnie wprowadzała trzy katechezy, przed udzieleniem sakramentu 
chrztu świętego. Nie rezygnujmy w szukaniu kandydatów oraz zwłaszcza 
w czasie odwiedzin duszpasterskich, spotykając osoby, które mogłyby 
podjąć formację w Szkole Katechistów, mówmy o idei i potrzebie 
zaangażowania w życie parafii. Kształcenie katechistów świeckich 
będzie także pomocą w systematycznym katechizowaniu dorosłych 
wiernych, którego osoby po ukończeniu szkoły będę mogły się podjąć. 
Szczegółowe informacje, dotyczące Szkoły Katechistów, znajdziemy na 
stronie internetowej www.katecheza.pl. 

Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu 

Wrocław został wybrany przez wspólnotę braci z Taize, na miejsce 
tegorocznego Europejskiego Spotkania Młodych. Udział młodych 
w tym wydarzeniu, może być dobrym przygotowaniem do udziału 
i przeżycia ŚDM, umocnieniem wspólnoty oraz elementem budującym 
i umacniającym parafialne duszpasterstwo młodzieży. Informacje na 
temat spotkania znajdują się na stronie internetowej Duszpasterstwa 
Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej (www.jordan-poznan.pl). 

Odwiedziny kolędowe

Po raz kolejny zachęcamy, aby wizytę kolędową, potraktować jako 
szansę duszpasterską, która może pozytywnie zaowocować. Modlitwa, 
rozmowa i serdeczne słowo duszpasterzy, może wielu zagubionych 
umocnić. Wsłuchanie się w troski i problemy parafian, powinno być okazją 
do wprowadzania nowych form duszpasterstwa parafialnego, które będą 
odpowiedzią na różnego rodzaju wyzwania. Pragniemy także i w tym 
roku zaproponować, aby duszpasterze przekazali wiernym w czasie 
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odwiedzin kolędowych książeczkę, która w swojej treści nawiązuje do 
hasła Roku Duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. Docierajmy 
z przesłaniem Ewangelii i zachętą do podjęcia apostolstwa, do rodzin 
naszych parafii. Parafiom, w których w najbliższym czasie odbędzie 
się uroczystość peregrynacji kopii cudownego wizerunku Matki Bożej 
Jasnogórskiej proponujemy książeczkę kolędową pt. „Z Maryją w nowe 
czasy”, która może stać się dobrym materiałem formacyjnych dla wspólnot 
parafialnych podejmujących Nawiedzenie Matki Bożej. Informacje 
i zamówienia książeczki kolędowej w Wydziale Duszpasterskim Kurii 
Metropolitalnej w Poznaniu (ks. Krystian Sammler, 667339159).  
Nie rezygnujmy z dobrego przygotowania odwiedzin duszpasterskich. 
Bardzo wielu ludzi, których w tym czasie odwiedzamy, znajduje się 
na „peryferiach” życia religijnego. Odpowiedzmy pozytywnie na 
zaproszenie papieża Franciszka, aby właśnie do nich docierać i mówić 
o Bogu, który nieustannie kocha i czeka.

Zachęcajmy wiernych do wzajemnej pomocy przy organizowaniu 
wizyty kapłana, zwłaszcza, gdy chodzi o osoby starsze i samotne. Będzie 
to piękny wymiar apostolstwa realizowanego w sąsiedztwie.

Peregrynacja Matki Bożej Częstochowskiej w znaku Ikony 
Jasnogórskiej 

18 maja 2019 roku rozpoczęła się w Archidiecezji Poznańskiej 
peregrynacja kopii cudownego jasnogórskiego wizerunku Czarnej 
Madonny. 

Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej przybędzie do każdej 
parafii naszej archidiecezji. Zadbajmy o dobre przygotowanie i przeżycie 
tego pięknego czasu łaski, który został nam podarowany przez Pana Boga. 

W bezpośrednie przygotowanie i przebieg nawiedzenia zaangażujmy 
wiernych świeckich, zwłaszcza członków grup i ruchów, działających 
w parafii oraz Parafialną Radę Duszpasterską. Koniecznie skorzystajmy 
ze wskazań instrukcji o przygotowaniu i przebiegu nawiedzenia, którą 
odnajdziemy na stronie internetowej archidiecezji.
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Święto Katedry św. Piotra

W ramach celebrowania Święta Katedry św. Piotra, dnia 20 lutego 
2020 roku o godzinie 18.00 w bazylice katedralnej w Poznaniu odbędzie 
się modlitwa nauczycieli akademickich. Zaprośmy na to wydarzenie 
przedstawicieli świata nauki miasta Poznania oraz całej archidiecezji.
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  LITURGIA

Dzień Pański

Program Duszpasterski zwraca naszą uwagę 
na niedzielę, która wyznacza centrum życia 
chrześcijańskiego. Dzień Pański jest doskonałą okazją 
do głoszenia Wcielonego Słowa. Zwracajmy uwagę na 

przygotowanie dobrej oprawy liturgicznej. Zadbajmy o przygotowanie 
komentarzy, modlitwy powszechnej, procesji z darami oraz odpowiednich 
pieśni. Zainteresujmy wiernych Społecznym Ruchem Świętowania 
Niedzieli (www.swietowanieniedzieli.pl). 

Sakrament chrztu

Zaproponujmy rodzicom, przynoszącym dziecko do sakramentu 
chrztu świętego, trzy katechezy przed uroczystością chrzcielną. 
Zaangażujmy w ich głoszenie świeckich katechistów. Budzenie 
świadomości religijnej oraz pogłębianie wiary i zachęcanie do życia 
zgodnego z Dekalogiem jest zadaniem wspólnoty Kościoła. Zatroszczmy 
się o dobre przygotowanie liturgii sakramentu chrztu świętego. 
Archidiecezja Poznańska przygotowała materiały formacyjne, które 
możemy wykorzystać w czasie katechez przed chrztem. Możemy je 
nabyć w Wydawnictwie św. Wojciecha.

Sakrament bierzmowania

Pamiętajmy, że uroczysta Msza Święta połączona z obrzędem 
udzielenia młodzieży sakramentu bierzmowania jest świętem całej 
wspólnoty parafialnej. Zadbajmy o godne i uroczyste przygotowanie 
całej parafii do tego wydarzenia. W organizację uroczystości włączajmy 
młodzież oraz ich rodziców. Zaprośmy wybierzmowanych, świadków 
bierzmowania, rodziców i posługujących animatorów do wspólnego 
dziękczynienia za dar sakramentu bierzmowania połączonego 
z radosną agapą.
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Msze roratnie

Tradycją czasu adwentu jest Msza Święta roratnia. Gromadzi 
ona dzieci, młodzież i znaczną grupę dorosłych. Pomyślmy o dobrym 
przygotowaniu tego czasu w parafii. Zachęcajmy dorosłych do 
podejmowania posług liturgicznych. W roratach z udziałem dzieci, 
dostosowujmy przekaz homilii, do ich możliwości poznawczych. Jeśli 
istnieje taka możliwość, zaproponujmy dorosłym inną godzinę rorat. 

Wydawnictwo św. Wojciecha przygotowało pomoce duszpasterskie 
na Eucharystie roratnie dla dzieci, które wpisują się w hasło roku 
duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. Warto z nich skorzystać. 
Zamówienia możemy składać u przedstawiciela handlowego, który 
dostarcza do parafii „Przewodnik Katolicki”.

Do każdej parafii w związku ze zbliżającym się Nawiedzeniem 
naszych parafii przez kopię cudownego wizerunku Matki Bożej 
Częstochowskiej dotarły pomoce duszpasterskie pt. „Z Maryją w nowe 
czasy” autorstwa ks. prof. Jacka Hadrysia, które można wykorzystać, 
przygotowując homilie roratnie dla dorosłych.

Warto zaprosić dzieci, uczestniczące w roratach do podjęcia stałej 
formacji, np. w ramach Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Wieniec adwentowy

Zachęcajmy wiernych, aby w domach rodzinnych, nie zabrakło 
tej formy kalendarza liturgicznego. Dobre wprowadzenie pastoralne 
w zasadność wieńca adwentowego, w domach może być dobrą okazją, 
do odnowy wspólnej modlitwy całej rodziny.

Procesja światła

8 grudnia w Poznaniu, przejdzie procesja światła, z kościoła 
pw. św. Małgorzaty na Śródce, do figury Niepokalanej na Ostrowie 
Tumskim. Proponujemy, aby podobne wydarzenia miały miejsce 
w parafiach Archidiecezji poza Poznaniem. Zaprośmy do współpracy 
członków wspólnot Żywego Różańca i druhów strażaków. Połączmy 
się we wspólnej modlitwie różańcowej. Oddajmy pod opiekę Matki 
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Najświętszej rodziny naszych parafii oraz prośmy Gwiazdę Nowej 
Ewangelizacji o wstawiennictwo przed Bogiem, w intencji ożywienia 
ducha apostolstwa w naszych wspólnotach parafialnych.

Opłatek wigilijny

Warto pomyśleć o podjęciu akcji rozprowadzania opłatków 
w parafii, w taki sposób, aby zachęcić wiernych do nabywania opłatków 
poświęconych. Coraz więcej osób nabywa opłatki na stół wigilijny 
w centrach handlowych. Praktykujmy obrzęd poświęcenia opłatków 
i zwracajmy uwagę na symbolikę łamania się opłatkiem przy wieczerzy 
wigilijnej.

Betlejemskie światło pokoju

Do naszych parafii po raz kolejny zgłoszą się harcerze, którzy 
przyniosą światło pokoju z Betlejem. Przyjmijmy ich serdecznie i tym 
samym pozwólmy wiernym na zabranie światła do domu. Pomyślmy 
nad uroczystym wniesieniem światła do świątyni oraz pamiętajmy w tym 
dniu, w sposób szczególny o modlitwie, w intencji pokoju w Ziemi 
Świętej i na całym świecie.

Domowa wigilia

Warto zwracać uwagę i zapraszać wiernych do zachowania polskiej 
tradycji wigilijnej. Zachęcajmy do przygotowania tradycyjnych potraw, 
sianka, świecy, opłatka. Przypominajmy, że najważniejszym akcentem 
wigilijnego spotkania jest wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu 
Ewangelii oraz przełamanie się opłatkiem i serdeczne wybaczenie 
noszonych urazów wobec bliskich. Zadbajmy o kolportaż odpowiednich 
tekstów, które pomogą wiernym przeprowadzić modlitwę w czasie 
wieczerzy wigilijnej.

Wspomnienie Świętych Młodzianków 

W dniu wspomnienia Świętych Młodzianków, podejmujemy 
dziękczynienie za dzieło Duchowej Adopcji Archidiecezjalne 
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dziękczynienie odbędzie się w kościele parafialnym pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu o godzinie 18:00. 
Zachęcamy do włączenia się w dziękczynienie także we wspólnotach 
parafialnych. Zaprośmy na Mszę Świętą tych wszystkich, którzy podjęli 
dzieło Duchowej Adopcji. Módlmy się wraz z nimi. 

W przepowiadaniu akcentujmy świętość życia, od poczęcia do 
naturalnej śmierci oraz zachęcajmy innych, do włączenia się w tą ważną 
inicjatywę obrońców życia ludzkiego.

Niedziela Świętej Rodziny

Trzeba nadal kontynuować promowanie świętości rodziny i małżeństwa. 
Piękną okazją do wsparcia rodzin jest właśnie niedziela Świętej Rodziny. 
Zaprośmy w tym dniu rodziny naszej parafii na wspólne dziękczynienie. 
Warto pomyśleć o specjalnie przygotowanej modlitwie powszechnej, 
odnowieniu przyrzeczeń małżeńskich, uroczystym błogosławieństwie, 
kończącym Eucharystię (nałożenie rąk) oraz o zachęceniu do wspólnego 
świętowania w domach. Możemy także zorganizować spotkanie dla dzieci 
przy żłóbku, aby całymi rodzinami śpiewać kolędy i cieszyć się Bożym 
Narodzeniem. Niedziela Świętej Rodziny może być dobrą okazją do 
propagowania prenumeraty, wydawanego w Poznaniu „Głosu dla życia” 
i innych książek o tej tematyce. 

Objawienie Pańskie

Dzieło misyjne realizowane przez Kościół domaga się wsparcia. 
Postarajmy się, aby w dniu Objawienia Pańskiego w sposób szczególny 
modlić się o ożywienie ducha misyjnego. Jeśli w parafii nie działa grupa 
lub koło misyjne, spróbujmy powołać je do życia,  aby dać możliwość 
zaangażowania wiernym w dzieło misyjne Kościoła. Zachęcajmy 
wiernych, do oznaczenia drzwi swoich mieszkań i domów symbolami 
C+M+B 2020. Zwracajmy uwagę, że jest to forma publicznego wyznania 
wiary i świadectwa dawanego innym. Przy współpracy z grupami 
młodzieżowymi i innymi działającymi w parafii, zorganizujmy akcję 
rozprowadzania kadzidła, i kredy, aby pielęgnować ten piękny polski 
zwyczaj.
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Chrzest Pański

Przez ostatnie lata program duszpasterski zachęcał nas do 
pogłębiania duchowości chrzcielnej. Wzorem lat ubiegłych, odnówmy 
wraz z wiernymi przyrzeczenia chrzcielne (aspersja, indywidualne 
podejście do chrzcielnicy po Eucharystii). Zadbajmy o przyozdobienie 
chrzcielnicy. Akcentujmy obmycie z grzechu pierworodnego, dziecięctwo 
Boże, włączenie w Kościół oraz potrzebę apostalatu. Nawiązując zaś do 
nowego roku duszpasterskiego starajmy się ukazywać Osobę i działanie 
Ducha Świętego.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Każdego roku, w połowie stycznia, przeżywamy Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Przez pocztę dziekańską, dotrą do każdej 
parafii pomoce duszpasterskie, które pozwolą na dobre przygotowanie 
tego czasu w parafialnych wspólnotach. Skorzystajmy z nich, aby 
budować świadomość potrzeby modlitwy o jedność pośród wierzących. 
Zapraszajmy także wiernych, zwłaszcza w Poznaniu, do wzięcia 
udziału w centralnych wydarzeniach, jakie zostaną zaproponowane 
w Archidiecezji Poznańskiej.

Dzień Życia Konsekrowanego

Modlitwa w intencji osób życia konsekrowanego a przez to także 
prośba o nowe powołania do służby Panu Bogu i Kościołowi we 
wspólnotach zakonnych jest obowiązkiem wspólnoty wierzących. 
Warto, aby dzień ten nabrał szczególnego charakteru, zwłaszcza 
w tych parafiach, na terenie których posługują kapłani, siostry 
i bracia zakonni. Zatroszczmy się o dobrze przygotowaną liturgię Mszy 
Świętej dziękczynnej (w niedzielę), na którą zaprośmy do wspólnego 
dziękczynienia parafian. Zaprośmy siostry i braci zakonnych do wspólnej 
modlitwy w bazylice archikatedralnej w Poznaniu.
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 DIAKONIA

Program „Rodzina Rodzinie”

Program „Rodzina Rodzinie”. Akcja 
polega na tym, że polskie rodziny, wspólnoty  

czy firmy, wesprą rodziny syryjskie, poszkodowane w następstwie 
wojny. Konkretna polska rodzina będzie mogła systematycznie 
pomagać, konkretnej rodzinie z Syrii. Program realizuje Caritas Polska, 
która zbierać będzie 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). 

Polskie Forum Rodziców

Zapoznajmy rodziców z działalnością Polskiego Forum Rodziców, 
które powstało, aby pomagać i wspierać rodziców w respektowaniu ich praw 
w procesie wychowywania, i kształcenia dzieci. Szczegółowe informacje 
znajdziemy na stronie internetowej: www.polskieforumrodzicow.pl.

Młodzi w służbie drugim

Odpowiadając na wezwanie ostatniego synodu biskupów, dotyczącego 
młodzieży zaprośmy młodych do włączenia się w posługę charytatywną 
w parafii oraz podejmowanie różnego rodzaju wolontariatów. Niech 
nasza trosko o młodych zaowocuje ożywieniem ducha miłości bliźniego 
w naszych wspólnotach parafialnych. Młodzi ludzie chcą się angażować 
i działać dla dobra drugich. Uczyńmy wszystko, aby im to umożliwić.

Ubodzy 

Wiele rodzin nadal pozostaje w trudnej sytuacji. Najbardziej cierpią 
dzieci i osoby samotne, i chore bardzo często pozostawione samym sobie. 
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Uczyńmy wszystko, aby dotrzeć do tych rodzin i poszczególnych osób 
z parafii. Zaangażujmy Parafialny Zespół Caritas oraz wolontariuszy. Nie 
bójmy się otwierać na współpracę z instytucjami samorządowymi, stwórzmy 
w parafii i wyeksponujmy w widocznym miejscu listę jadłodajni, schronisk,  
i noclegowni. Konkretnym apostolstwem wobec naszych potrzebujących 
braci i sióstr jest wyznanie wiary, że narodził się w naszych sercach 
i wspólnotach Emanuel, Bóg z nami. 

Chorzy

Każdego miesiąca udajemy się z posługą sakramentalną do chorych 
z terenu naszych parafii. Zanosimy im Ciało Pańskie, spowiadamy 
i umacniamy sakramentem chorych. Ogłaszajmy, zwłaszcza przed 
Świętami Bożego Narodzenia, że chętnie przyjdziemy do tych, którzy 
regularnie z tej posługi nie korzystają. Zaprośmy nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św., aby w Święta i w każdą niedzielę zanosili 
Eucharystię chorym do ich domów. Propagujmy pośród odwiedzanych 
czytelnictwo „Listu do chorych” oraz zapraszajmy do modlitwy 
w intencji Kościoła. Postarajmy się także, aby przy zaangażowaniu 
Parafialnego Zespołu Caritas, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 
młodzieży, ministrantów dotrzeć ze świątecznym podarunkiem do 
chorych i samotnych parafian. 

Dzień Chorych

Kościół przeżywa Światowy Dzień Chorego w liturgiczne 
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego. Zaplanujmy parafialny 
dzień chorych. Zaprośmy chorych i starszych parafian wraz z opiekunami 
na Eucharystię, połączoną z udzieleniem sakramentu chorych oraz 
na pogodne spotkanie po Mszy Świętej. Uczyńmy wszystko, aby 
umożliwić zaproszonym dotarcie do świątyni. Ogłośmy wydarzenie 
z wyprzedzeniem oraz przystosujmy odpowiednio kościół, tak aby nie 
było problemu z wejściem do niego przez osoby, które mają problemy 
z poruszaniem się. Pomyślmy o drobnym upominku dla zaproszonych 
parafian.



30

Dzieci

Największym dramatem współczesnego świata jest cierpienie 
dzieci. W wielu naszych wspólnotach parafialnych, na stałe przyjęła się 
akcja przygotowywania świątecznych podarunków dla dzieci, które za 
pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas trafiają do potrzebujących. 
Aby pomoc była konkretna i dotarła na czas, przygotujmy na początku 
Adwentu kartki, np. w formie serca i zamieśćmy na nich imię i wiek 
dziecka. 

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Od wielu lat Caritas przygotowuje świece, które są wsparciem dla 
ubogich dzieci. Warto zachęcać wiernych do udziału w akcji. Wielokrotnie 
szukamy sposobów, które mają pomóc w ożywianiu i propagowaniu 
wspólnej modlitwy. Zachęcajmy wiernych, aby krótka modlitwa przed 
posiłkiem, rozpoczynała obrzęd zapalania świecy przy stole, w gronie 
rodziny i przyjaciół. Niech zapalenie świecy, stanie się wyznaniem wiary 
w to, że narodził się Zbawiciel, który jest Światłością Świata.

Wigilie dla samotnych i bezdomnych

Ważnym akcentem przeżywania Świąt Bożego Narodzenia jest 
organizowanie spotkań wigilijnych dla osób samotnych i bezdomnych. 
Bardzo często akcje takie podejmowane są przez władze samorządowe. 
Chętnie włączajmy się we współorganizowanie takiego dzieła, a jeśli 
trzeba spróbujmy w ramach parafii przygotować takie spotkanie. Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, jak każdego roku, zorganizuje spotkanie 
wigilijne dla samotnych i bezdomnych, 24 grudnia o godzinie 10:30 na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Spotkania opłatkowe

Święta Bożego Narodzenia pozwalają na budowanie szczególnej 
wspólnoty pomiędzy grupami duszpasterskimi działającymi w parafii. Nie 
rezygnujmy z ich organizowania. Postawmy akcent na wspólne wyznanie 
wiary i pielęgnowanie pięknej polskiej tradycji. Zwróćmy uwagę, aby 
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spotkania opłatkowe organizować w okresie Bożego Narodzenia, nie zaś 
już w Adwencie. Zaangażujmy zespół muzyczny, chór parafialny, Radę 
Duszpasterską i parafialny zespół Caritas. 

Projekt misyjny: „Gwiazda Betlejemska 2019”

Akademickie Koło Misjologiczne (AKM) po raz kolejny 
przygotowuje na Uroczystość Objawienia Pańskiego torebki z kadzidłem, 
węgielkiem i kredą. Tradycyjnie ofiary zebrane z ich sprzedaży 
zostaną przekazane na Dom Pokoju, Dom Dziecka, który prowadzą  
w Jerozolimie Siostry Elżbietanki.

Kolędnicy misyjni

Proponujemy, aby nadal pielęgnować zapał misyjny pośród 
najmłodszych parafian, a przez ich zaangażowanie docierać do dorosłych. 
Akcja kolędników misyjnych, którzy pod opieką dorosłych, udają się do 
rodzin w parafiach, z życzeniami świątecznymi i kwestują na rzecz misji 
wpisała się w działalność duszpasterską niektórych parafii. Zachęcamy, 
aby podjąć ten trud formacji najmłodszych wszędzie tam, gdzie jeszcze 
kolędnicy misyjni nie zaistnieli. Misyjny Dzień Dziecka, który kończy 
czas kolędowania misyjnego, odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 roku 
w Obrze. Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału, w tym integrującym 
dzieci misyjnym spotkaniu. Wszystkie informacje na temat kolędników 
misyjnych i innych misyjnych dzieł w Archidiecezji, uzyskamy u Sióstr 
Klawerianek, w czasie ich dyżuru w Kurii Metropolitalnej, w środy 
w godzinach od 9:00 do 14:00 lub w Archidiecezjalnym Sekretariacie 
Misyjnym, który znajduje się przy ul. Dmowskiego 130 w Poznaniu,  
tel. 61 869-95-38, e-mail: misje.poznan@op.pl, www.sekratariatmisyjny.pl.

Archidiecezja Poznańska przygotowała własny zeszyt formacyjny, 
poświęcony Kolędnikom Misyjnym. Trafił on do wszystkich parafii. 
Znajdziemy w nim proponowane dzieciom konkursy związane z misjami. 
Ksiądz Arcybiskup zachęca, aby w to dzieło włączyły się także siostry 
zakonne.
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Orszak Trzech Króli

Bardzo cieszy fakt, że już nie tylko w Poznaniu, ale również w wielu 
mniejszych miastach i miejscowościach Archidiecezji organizowane 
są orszaki Trzech Króli. Ich nadrzędną misją jest pielęgnowanie, 
promowanie i szerzenie wartości prorodzinnych i wspólnotowych 
w kontekście Świąt Bożego Narodzenia. Wydaje się, że w dzisiejszym 
świecie, który coraz mocniej odrzuca wartość i świętość rodziny, życia 
i wspólnoty, warto podjąć trud integrowania wspólnoty parafialnej wokół 
tej właśnie inicjatywy. Wszelkie potrzebne informacje odnajdziemy na 
stronie internetowej www.orszak.org. Pomoc uzyskamy także w kawiarni 
„Cafe Misja” w Poznaniu.

Szkolne koła Caritas

W szkołach terenie Archidiecezji Poznańskiej działa 120 kół 
Caritas. Należy do nich ponad 1750 dzieci i młodzieży. Pomagajmy 
i wspierajmy katechetów w powoływaniu do życia SKC, które uczą nie 
tylko wrażliwości na potrzeby bliźnich oraz aktywności w konkretnym 
działaniu, ale są także dużym wsparciem formacji duchowej.

Pomoc sąsiedzka

Zwracajmy uwagę na piękny polski zwyczaj zapraszania do 
wieczerzy wigilijnej samotnych sąsiadów, krewnych i przyjaciół. 
Akcentujmy, że puste nakrycie nie musi być tylko symbolem, ale wręcz 
przeciwnie powinno zachęcać do autentycznej pomocy bliźnim.

Podsumowanie kolędy

Odwiedziny kolędowe są ważnym wydarzeniem duszpasterskim 
dla każdej parafii. Dokonajmy ich podsumowania, zwróćmy uwagę na 
potrzeby wiernych, stan duchowy parafian oraz przyjrzyjmy się uwagom 
i propozycjom, które wierni przekazali podczas kolędy. Przedyskutujmy 
te tematy w gronie duszpasterzy oraz z Parafialną Radą Duszpasterską 
i Parafialnym Zespołem Caritas.


