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WPROWADZENIE

Szczegółowe zadania, mające na celu realizację tegorocznego 
programu duszpasterskiego w okresie zwykłym roku liturgicznego, 
wyznacza hasło – Zgromadzeni na Wieczerzy Chrystusa żyjącego  
w Kościele. Jego wymowa nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji 
pojawiających się prób sprowadzania Kościoła wyłącznie do rangi jednej 
z wielu ludzkich instytucji, a Mszy św. do obowiązkowego spotkania 
jej członków. Tymczasem – jak przypominał Ojciec Święty Jan Paweł 
II – „Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie 
wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co 
Kościół posiada na drogach historii. Tym tłumaczy się wielka troska, 
jaką Kościół zawsze otaczał tajemnicę Eucharystii, pieczołowitość, 
jaką dostrzegamy w autorytatywnych orzeczeniach Soborów i Papieży” 
(Ecclesia de Eucharistia vivit 9).  

Kontynuując swoje rozważanie Ojciec Święty podkreśla, że 
„Kościół żyje nieustannie odkupieńczą ofiarą i zbliża się do niej nie tylko 
przez pełne wiary wspomnienie, ale też poprzez aktualne uczestnictwo, 
ponieważ ofiara ta wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w każdej 
wspólnocie, która ją sprawuje przez ręce konsekrowanego szafarza.  
W ten sposób Eucharystia umożliwia ludziom współczesnym dostąpienie 
pojednania, które Chrystus uzyskał raz na zawsze dla ludzkości wszystkich 
czasów. W rzeczywistości: »Ofiara Chrystusa i ofiara eucharystyczna są 
jedną ofiarą« [KKK 1382]” (Ecclesia de Eucharistia vivit 12).

Mając świadomość, że okres zwykły roku liturgicznego obejmuje czas 
wakacji i urlopów warto podkreślać, że jest on szczególną sposobnością 
do apostolstwa w miejscu wypoczynku. Ma to szczególne znaczenie  
w aktualnych warunkach zagubienia się wielu ludzi po pandemicznych 
przejściach osamotnienia. 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. 
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Ważnym zdaniem jest również wyjaśnianie współczesnych problemów  
w świetle zasad chrześcijańskich [zob. DA 6]” (Synod, t. 2, Statuty, nr. 223). 

W sytuacji podważania autorytetu Kościoła i obecności żyjącego 
w nim Chrystusa, trzeba nieustannie przypominać słowa Soboru 
Watykańskiego II, który stwierdził, że  „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). Gromadząc się zatem na Wieczerzy Chrystusa, 
jaką jest Eucharystia, winniśmy pamiętać, że źródłem i fundamentem 
Kościoła jest żyjący w nim Chrystus.

Po doświadczeniach bolesnej izolacji, jaką spowodowała pandemia 
oraz epidemicznych ograniczeniach, uniemożliwiających liczniejszy 
udział wiernych we Mszy św.,  warto powrócić do apelu św. Jana Pawła 
II, który przed dwudziestu laty tłumaczył, że „udział w Eucharystii 
powinien naprawdę być dla każdego ochrzczonego sercem niedzieli. 
Jest to powinność, której nie można pominąć, a przeżywać ją należy 
nie tylko jako wypełnienie przepisanego obowiązku, ale jako niezbędny 
element prawdziwie świadomego i spójnego życia chrześcijańskiego. 
Wkraczamy w tysiąclecie, które – jak można przewidywać – będzie 
się charakteryzowało wzajemnym przenikaniem się kultur i religii, 
także w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej. W wielu regionach 
chrześcijanie stają się »małą trzódką« (por. Łk 12,32). Stawia to przed 
nimi zadanie bardziej wyrazistego świadczenia o szczególnych cechach 
swojej tożsamości, często w osamotnieniu i wbrew trudnościom. Jedną 
z tych cech jest obowiązek uczestnictwa w liturgii eucharystycznej 
w każdą niedzielę. Niedzielna Eucharystia, będąc cotygodniowym 
zgromadzeniem chrześcijan jako rodziny Bożej wokół stołu Słowa  
i Chleba życia, w naturalny sposób przeciwdziała jej rozproszeniu. Jest 
miejscem uprzywilejowanym, w którym nieustannie głosi się i kultywuje 
komunię. Właśnie poprzez udział w Eucharystii Dzień Pański staje się 
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także dniem Kościoła, który dzięki temu może spełniać skutecznie swoje 
zadanie jako sakrament jedności” (Novo mllennio ineunte 36). 

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.

W pełniejszym zrozumieniu tego, pomocny może się okazać 
obszerny fragment Listu apostolskiego Jana Pawła II, Dies Domini, który 
po epidemicznej izolacji winien stać się wakacyjną lekturą wiernych. 

„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. Ta jedność staje się widoczna, gdy chrześcijanie gromadzą się 
we wspólnocie: uświadamiają sobie wówczas i świadczą wobec świata,  
że są ludem odkupionych, złożonym z »[ludzi] z każdego pokolenia, 
języka, ludu i narodu« (Ap 5,9). 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).
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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 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«. Właśnie 
bowiem podczas niedzielnej Mszy św. chrześcijanie szczególnie mocno 
przeżywają to, czego doświadczyli Apostołowie wieczorem w dniu 
Paschy, gdy Zmartwychwstały objawił się im wszystkim, zgromadzonym 
w jednym miejscu (por. J 20,19). W tej niewielkiej wspólnocie uczniów, 
stanowiącej zalążek Kościoła, był w pewien sposób obecny Lud Boży 
wszystkich czasów” (Dies Domini 31–33).

W jednej ze swoich katechez papież Franciszek wskazał: „Niektóre 
społeczeństwa zlaicyzowane zatraciły chrześcijański sens niedzieli, na 
którą swe światło rzuca Eucharystia. To szkoda. W takich sytuacjach 
konieczne jest ożywienie tej świadomości, aby odzyskać sens świętowania, 
radości, wspólnoty parafialnej, solidarności, odpoczynku, który odnawia 
duszę i ciało (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 2177-2188). 
Tych wszystkich wartości uczy nas Eucharystia, niedziela po niedzieli. 
Z tego powodu Sobór Watykański II chciał podkreślić, że „Niedziela jest 
pierwotnym dniem świątecznym, który należy tak przedstawiać wiernym  
i wpajać w ich pobożność, aby stał się również dniem radości i odpoczynku 
od pracy” (Konst. Sacrosanctum Concilium, 106)”.
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              MARTYRIA 

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 
„W mocy Bożego Ducha”.

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.

Zweryfikujmy prowadzenie katechezy dorosłych w czasie pandemii, 
szukajmy odpowiednich metod i środków dotarcia do jak największej 
grupy wiernych.
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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, Buk i Wieleń. Szczegółowe kalendarium wielkich 
odpustów maryjnych odnajdziemy na stronie internetowej Archidiecezji 
Poznańskiej w zakładce dotyczącej duszpasterstwa.

W ramach duszpasterstwa dzieci i młodzieży organizujemy 
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. 
Przestrzegajmy przepisów i wytycznych sanitarnych, które w związku  
z pandemią będą w tym czasie obowiązywały.

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. 
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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, 
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. Prze-
każmy 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 11 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.
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XXI Dzień Papieski

Dnia 10 października br. będziemy przeżywać XIX Dzień Papieski 
św. Jana Pawła II pod hasłem: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi”. Zaplanujmy odchody w parafii, skorzystajmy 
z materiałów, które zostaną dostarczone pocztą kurialną.

Tydzień misyjny

Tegoroczny Tydzień Misyjny rozpocznie się 24 października i potrwa 
do 30 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. 
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        LITURGIA

Troska o uświęcenie

Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. Po-
dejmujmy 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 Eucha-
rystii, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej. Dawajmy wiernym codzienną 
okazję do spowiedzi świętej. W miesiącach wakacyjnych przypominajmy, 
zwłaszcza młodzieży i dzieciom o obowiązku praktykowania życia sakra-
mentalnego. Po odpowiednim zabezpieczeniu kościołów dajmy wiernym 
możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu i indywidualnej modli-
twy w otwartych w ciągu dnia świątyniach. 

W ramach realizowania hasła roku duszpasterskiego „Zgromadzeni 
na Świętej Wieczerzy” 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 zadbaj-
my o włączenie w ich przebieg krótkiej katechezy. Szukajmy sposobów 
głoszenia słowa Bożego oraz wyjaśniania podstawowych prawd wiary.

We wszystkich podejmowanych działaniach przestrzegajmy przepi-
sów sanitarnych ogłaszanych w związku z pandemią koronawirusa.

Beatyfikacja Sług Bożych kardynała Stefana Wyszyńskiego  
i Matki Elżbiety Róży Czackiej

Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki 
Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00 w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.
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Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna będzie również 
delegacja gości z Watykanu, jak również zaproszeni przewodniczący 
episkopatów Europy oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski.  
W koncelebrze Mszy Świętej beatyfikacyjnej wezmą udział 
przedstawiciele duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce.  
W uroczystości będą także uczestniczyły reprezentacje zakonów oraz 
reprezentanci wiernych świeckich z poszczególnych diecezji.

Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie mieć charakter 
skromny i godny. Godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, jednej 
z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła 
Powszechnego XX wieku, skromny – gdyż oprawa uroczystości musi 
– także w wymiarze symbolu – odpowiadać czasom pandemii i jej 
konsekwencjom w wymiarze duchowym, społecznym, ekonomicznym 
i sanitarnym.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz przeżywania 
uroczystości we wspólnotach parafialnych będą na bieżąco przesyłane 
pocztą kurialną.

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. Na rynku wydawniczym pojawiło się 
już nowe tłumaczenie tomu VI, VII i VIII oraz lekcjonarza pogrzebowego.

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 
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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.

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.

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 
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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 archidiecezjalne 
odbędą się w niedzielę 29 sierpnia o godzinie 12:00 w Krobi.

Modlitwa na początku roku szkolnego

Zadbajmy, aby w porozumieniu z dyrektorami szkół, które 
działają na terenie parafii oraz w poszanowaniu przepisów sanitarnych 
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.

Jubileusze małżeńskie w katedrze

W niedzielę 19 września o godzinie 16:00 w Bazylice Archikate-
dralnej zostanie odprawiona Eucharystia w intencji małżonków świętu-
jących 25 i 50 lecie swojego małżeństwa. Zaprośmy do katedry jubilatów 
i ich rodziny, aby wspólnie podziękowali Bogu za dar sakramentu mał-
żeństwa, otrzymane dary i łaski. Zwróćmy się także o błogosławieństwo 
Księdza Arcybiskupa dla wyróżniających się  jubilatów, w miarę moż-
liwości organizujmy także w parafiach dziękczynienie wraz ze złotymi  
i srebrnymi jubilatami.
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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.

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. Organizujmy 
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 14 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, 7 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.



DIAKONIA

Program „Rodzina Rodzinie”

Nadal wspierajmy i propagujmy w para-
fiach Program „Rodzina Rodzinie”. Akcja po-

lega na tym, że polskie rodziny, wspólnoty parafialne i instytucje, wspie-
rają rodziny syryjskie, poszkodowane w następstwie wojny. Konkretna 
polska rodzina będzie mogła systematycznie pomagać, konkretnej ro-
dzinie 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). 

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. 
Pamiętajmy, aby wszystko dostosować do obowiązujących przepisów 
sanitarnych.

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. Pamiętajmy o przestrzeganiu rygorów sanitarnych.

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 2021 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. Szczegóły związane z 
obostrzeniami sanitarnymi – co do liczby uczestników i całości organizacji 
pielgrzymi – przekażemy w terminie poprzedzającym wydarzenie.

Spotkanie seniorów

W rocznicę poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, tj. 12 paździer-
nika 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 miesz-
kańców 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.


