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WPROWADZENIE

Liturgiczny okres paschalny w aktualnym roku duszpasterskim 
winien w szczególny sposób budzić w nas świadomość, że uczestnicząc 
we Mszy św. jesteśmy Zgromadzeni na Wieczerzy Chrystusa 
Zmartwychwstałego. 

Jak wyjaśniał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia 
de Eucharistia vivit: „Pascha Chrystusa zawiera w sobie oprócz męki 
i śmierci także Jego zmartwychwstanie. Przypomina o tym aklamacja 
ludu po przeistoczeniu: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Ofiara 
eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, 
lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje 
wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić 
siebie w Eucharystii »chlebem życia« (J 6, 35.48), «chlebem żywym»  
(J 6, 51). Św. Ambroży przypominał o tym neofitom, odnosząc wydarzenie 
zmartwychwstania do ich życia: »Jeśli dzisiaj Chrystus jest twój, 
zmartwychwstaje dla ciebie każdego dnia«. Św. Cyryl Aleksandryjski 
podkreślał natomiast, że uczestnictwo w świętych Tajemnicach »jest 
prawdziwym wyznaniem i pamiątką śmierci Pana i Jego powrotu do 
życia dla nas i dla naszego pożytku«” [EdE, 14]. 

Świętowanie Wielkanocy opiera się na głębokiej wierze, że pośród 
nas jest obecny ciągle zmartwychwstały Pan. Ten sam Jezus ze zranionym 
sercem, z przebitymi rękami i stopami, Jezus pełen miłosierdzia. Jest to – 
jak powiedział w jednej z homilii Papież Franciszek – „radość prawdziwa, 
głęboka, oparta na pewności, że Chrystus zmartwychwstały już więcej 
nie umiera, lecz żyje i działa w Kościele i w świecie” (23.04.2014). 

Okres Paschalny to czas naznaczony kolejnymi spotkaniami ze 
Zmartwychwstałym Panem, wpisanymi w ludzką codzienność. Im 
bardziej będziemy postępowali w liturgii tego okresu, tym owych 
spotkań będzie więcej – tak jak to miało miejsce w życiu Apostołów. 
Te spotkania coraz bardziej zaczynają wyznaczać kierunek życiowej 
drogi każdego człowieka. Oto radość spotkania Pana, odkrycie, że Jezus 
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żyje, uświadamia z całą wyrazistością, że tego daru nie można zachować 
wyłącznie dla siebie. Uczeń Chrystusa tą prawdą dzieli się z innymi! 

W sytuacji zewnętrznych ograniczeń, spowodowanych pandemią, 
niektórzy wierni zaczynają zatracać świadomość wagi uczestnictwa  
w niedzielnym zgromadzeniu Eucharystycznym. Należy zatem 
podkreślić, że na ile jest to możliwe trzeba zachęcać wiernych do 
realnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym. Eucharystia stanowi 
sekret żywotności Kościoła i źródło jego nadziei. „Jeżeli niedziela 
jest dniem zmartwychwstania, to nie tylko jako pamiątka wydarzenia  
z przeszłości, ale jako świętowanie żywej obecności Zmartwychwstałego 
pośród wierzących. Aby we właściwy sposób głosić i przeżywać tę 
obecność, uczniowie Chrystusa nie mogą poprzestawać na modlitwie 
indywidualnej ani wspominać Jego śmierci i zmartwychwstania tylko w 
swoim wnętrzu, w skrytości serca. Wszyscy bowiem, którzy otrzymali 
łaskę chrztu, zostali zbawieni nie tylko jako pojedyncze osoby, ale jako 
członki Mistycznego Ciała, włączone do społeczności Ludu Bożego. 
Ważne jest zatem, by gromadząc się wyrażali w pełni tożsamość Kościoła 
jako ekklesía – zgromadzenia zwołanego przez zmartwychwstałego Pana, 
który oddał życie w ofierze, »by rozproszone dzieci Boże zgromadzić  
w jedno« (J 11, 52). Stały się one »jednym« w Chrystusie (por. Ga 3, 28) 
dzięki darowi Ducha Świętego [...]. W zgromadzeniu uczniów Chrystusa 
trwa obraz pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty, który Łukasz 
przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas, pisząc, 
że pierwsi ochrzczeni »trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie,  
w łamaniu chleba i w modlitwach« (Dz 2, 42)” [Dies Domini, 31].

Św. Jan Paweł II zwraca równocześnie uwagę, że „Ta rzeczywistość 
życia Kościoła nie tylko wyraża się w sposób szczególnie głęboki  
w Eucharystii, ale w pewnym sensie z niej się »wywodzi«. Eucharystia 
karmi i kształtuje Kościół: »Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, 
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego 
chleba« (1 Kor 10, 17). Dzięki tej żywotnej więzi z Sakramentem Ciała 
i Krwi Pańskiej właśnie w Eucharystii można tę tajemnicę Kościoła 
najdoskonalej głosić, doświadczać i przeżywać. Wymiar eklezjalny 
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wpisany w samą istotę Eucharystii urzeczywistnia się za każdym 
razem, gdy jest ona sprawowana. Tym pełniej jednak wyraża się w dniu, 
w którym cała wspólnota zostaje zwołana, aby obchodzić pamiątkę 
zmartwychwstania Chrystusa. Znamienne jest stwierdzenie Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, że »niedzielna celebracja dnia Pańskiego  
i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła«” [tamże,32].

Dlatego tak bardzo potrzeba, abyśmy chcieli dostrzec w Zmartwych-
wstałym Panu źródło naszego życia i naszej aktywności. Przejdziemy 
bowiem przez świat czyniąc dobro tylko wtedy, gdy Bóg będzie w nas  
i z nami. Podobnie, jak Jezus, który mówił dobrem swego życia, porusza-
jąc sumienia największych nawet grzeszników. 

Liturgia okresu Pięćdziesiątnicy Paschalnej, który trwa od II nie-
szporów niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego, powinna pomóc w przeżyciu prawdy o zmartwychwstaniu, 
zwłaszcza liturgia kolejnych niedziel, z których każda jest ponownym 
wspomnieniem tajemnicy Wielkanocy (dlatego ich nazwy – 2, 3 itd.  
niedziela wielkanocna, a nie „po Wielkanocy”). Część tego okresu  
(od soboty IV tygodnia wielkanocnego) przypada na miesiąc maj, tra-
dycyjnie poświęcony wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny. Należy 
w tych dniach zadbać o odpowiednie zestawienie tematyki paschalnej  
z tematami maryjnymi. Trzeba zwrócić uwagę, aby w niedziele wielka-
nocne, również w maju, śpiewać pieśni wielkanocne, a podczas nabo-
żeństw maryjnych ukazywać Matkę Najświętszą jako pierwszą uczest-
niczkę tajemnicy paschalnej. 

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 – 18 kwietnia) z następującym po niej Tygodniem 
Biblijnym, a także na przypadające wcześniej, we środę, 14 kwietnia, 
Święto Chrztu Polski. Pamiętać również trzeba o Światowej Niedzieli 
Powołań (4. Niedziela Wielkanocna – 25 kwietnia) i następujących po 
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niej kwartalnych dniach modlitw o powołania do służby w Kościele. 
Przypomnieć także należy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 
(czwartek, 29 kwietnia). Nie można zapomnieć o przygotowaniu do 
nadejścia Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania (od niedzieli 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 16 maja) i samych obchodach uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego (23 maja). 

19 marca br., w uroczystość św. Józefa, rozpoczął się w Kościele 
Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia, który zakończy się  
w Rzymie obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin  
w czerwcu 2022 roku. 

Wraz z Parafialną Radą Duszpasterską podejmijmy temat 
duszpasterstwa rodzin w parafii oraz zaplanujmy wydarzenia – na ile 
pozwoli pandemia - wspierające przeżywanie Roku Rodziny.
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              MARTYRIA 

Chrystus Zmartwychwstał

Celebrowanie oktawy Zmartwychwstania Pań-
skiego wydłuża tajemnicę samej uroczystości. Każda  
Eucharystia w tym czasie przypomina nam za spra-
wą słów modlitwy eucharystycznej, że nasz Pan Jezus 

Chrystus prawdziwie powstał z martwych. Niech cały ten okres liturgicz-
ny 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 jest zmartwychwstaniem z grzechu do 
życia. 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 odkrywać tajemnicę obecności Jezusa 
Chrystusa w Eucharystii.

Przygotowanie do chrztu

 Chrzest dzieci 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. 
Doświadczenie minionego roku pokazuje, że rodzice dziecka chętnie biorą 
udział w katechezie online, gdy nie jest możliwe spotkanie w grupie.
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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 w parafiach kandydatów do Szkoły Katechistów. Nie bójmy 
się zaangażowania świeckich w ramach katechezy dorosłych. Sukces 
ewangelizowania wiernych naszych wspólnot parafialnych bardzo dużym 
stopniu zależy od dobrej współpracy duchownych i świeckich. Zwłaszcza 
w dobie pandemii koronawirusa musimy zwrócić uwagę na nowe 
metody docierania z Dobrą Nowiną do wiernych. W głoszeniu katechez 
wykorzystajmy parafialne strony internetowe i media społecznościowe, 
w tym dobrze przygotowany przekaz online.

Niedziela biblijna – Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

18 kwietnia przeżywać będziemy kolejną już niedzielę biblijną, 
która rozpocznie XIII Tydzień Biblijny (18 kwietnia do 24 kwietnia 
2021). Po raz drugi 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, XIII Tygodnia Biblijnego oraz Piątego Narodowego 
Dnia Czytania Pisma Świętego, któremu towarzyszyć będzie 
odczytywanie Ewangelii według św. Marka. Przy okazji tych wydarzeń 
zachęcajmy wiernych 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.
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Lednica

XXV lednickie spotkanie młodych pod hasłem „USŁYSZ” odbędzie 
się w sobotę, 5 czerwca 2021 roku. Z powodu trwającej pandemii 
szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji spotkania zostaną 
opublikowane przez organizatorów w maju.

Diecezjalne Dni Młodych w Gostyniu

Już teraz informujemy, że w dniach od 29 czerwca do 3 lipca br. 
odbędzie się – jeśli pozwolą na to obostrzenia sanitarne związane z 
pandemią koronawirusa - na Świętej Górze w Gostyniu Diecezjalne 
Święto Młodych „Paradiso 2021”. Szczegółowe informacje dotrą do 
parafii za pośrednictwem Duszpasterstwa Młodzieży Jordan. 
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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 – ze względu na pandemię – 
bieżącą i świeżą wodę.

XIX rocznica ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

W XIX rocznicę ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
Metropolity Poznańskiego do bazyliki archikatedralnej (20 kwietnia 
2021) otoczmy modlitwą posługę naszego Pasterza. Zaprośmy wiernych 
świeckich do modlitwy i udziału w uroczystej Eucharystii w katedrze 
poznańskiej – z zachowaniem przepisów sanitarnych - o godzinie 18:00.  
W czasie Mszy Świętych sprawowanych w parafiach w modlitwie 
pamiętajmy o Księdzu Arcybiskupie. W tym dniu Ksiądz Arcybiskup 
Metropolia zaprasza do katedry na modlitwę kapłanów naszej 
Archidiecezji.

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 uwagę na czekające nas wydarzenie beatyfikacji Sługi Bożego 
Stefana kardynała Wyszyńskiego.
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Nabożeństwa fatimskie

Kolejna 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.

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 Polsce.

Modlitwa za emigrantów i Ojczyznę

3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, przypada Dzień 
Modlitw za Emigrację. Ogarnijmy naszą modlitwą 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 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 – formułę dostosujmy 
do wymogów sanitarnych - 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 
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duchowej zaprośmy na wspólnotowe spotkanie – jeśli pandemia pozwoli 
- przy herbacie w domu parafialnym. Zaprośmy do pomocy rodziców 
młodzieży i Parafialny Zespół Caritas. Materiały duszpasterskie zostaną 
dostarczone do parafii pocztą dziekańską.

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Przygotujmy uroczystą celebrację Eucharystii w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego. Zaprośmy do współpracy wszystkie grupy działające 
w parafiach na czele z Parafialną Radą Duszpasterską. Skorzystajmy 
z propozycji tekstów liturgicznych, które w suplemencie do Mszału 
wydało Wydawnictwo Pallottinum.

Modlitwa o powołania

W niedzielę 25 kwietnia br., przypada IV niedziela wielkanocna, która 
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, 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 15 maja br. o godz. 10:00. Natomiast święceń kapłańskich 
Ksiądz Arcybiskup Metropolia udzieli w katedrze poznańskiej w sobotę, 
22 maja br. o godz. 10:00. Dziękujmy Bogu za dar powołanych do służby 
w Kościele oraz zachęcajmy nieustannie do modlitwy w intencji nowych 
powołań kapłańskich i zakonnych. W związku z trwającą pandemią  
w późniejszym terminie przekażemy informację na temat możliwości 
przybycia wiernych do katedry na wspólną modlitwę.
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Jubileusze kapłańskie

Tradycyjnie w maju podziękujmy Bogu za prezbiterów świętu-
jących złote i srebrne jubileusze kapłańskie. Szczegółowe informacje  
o celebrowaniu w katedrze Mszy Świętych za kapłanów z rocznika 1971 
(uroczysta Eucharystia, 10 maja br., o godz. 11.00 w katedrze) oraz 1996 
(uroczysta Eucharystia, 21 maja br., o godz. 11.00 w katedrze) przekaże-
my do parafii komunikatem kurialnym.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

29 kwietnia br., przeżyjemy kolejny Dzień Męczeństwa Ducho-
wieństwa 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 męczen-
ników związanych z parafią i diecezją. Jak każdego roku centralne ob-
chody uroczystości odbędą się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Boże Ciało

Informacje i szczegółowe wytyczne o przygotowaniu Uroczystości 
i procesji eucharystycznej w Boże Ciało poinformujemy specjalnym 
komunikatem kurialnym. Trwająca epidemia nie pozwala na opracowanie 
wskazań, gdy redagowany jest niniejszy Program Duszpasterski.

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.

Wolontariat i pomoc sąsiedzka

Zapraszajmy i zachęcajmy – zwłaszcza w czasie pandemii – do 
podjęcia przez wiernych wolontariatu na rzecz osób potrzebujących. 
Caritas naszej archidiecezji nieustannie poszukuje osób chętnych do 
włączenia się w różne akcje i wydarzenia niosące pomoc potrzebującym, 
starszym, chorym i przebywającym na kwarantannie.

Pomoc dla Jadłodajni

Organizujmy zbiórki żywności oraz wsparcie finansowe dla 
poznańskich jadłodajni, które prowadzą Siostry Elżbietanki (ul. Łąkowa), 
Urszulanki (ul. Taczaka) oraz Albertynki (ul. Ściegiennego). Zwłaszcza 
w czasie pandemii poznańskie jadłodajnie wydają łącznie ponad  
500 posiłków dziennie. Zebraną pomoc dostarczajmy – po uprzednim 
kontakcie – bezpośrednio do Sióstr.

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, 
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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”

Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży zorganizuje w Poznaniu kolejny „Marsz dla życia” 
Szczegółowe informacje na temat marszu oraz program wydarzenia 
zostanie podany na stronie internetowej: www.marszdlazycia.pl oraz 
pocztą dziekańską i kurialną do wszystkich parafii.

Rejonowe Zjazdy PZC

Caritas Archidiecezji Poznańskiej – biorąc pod uwagę decyzje 
sanitarne – poinformuje członków Parafialnych Zespołów Caritas  
o sposobie i formie organizacji corocznych znajdów.








