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WPROWADZENIE

Towarzyszące inicjatywom pastoralnym obecnego roku 
duszpasterskiego hasło – Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, w okresie 
Wielkiego Postu pragnie nam uświadomić, że uczestnicząc we Mszy św. 
jesteśmy Zgromadzeni na Wieczerzy Chrystusa ukrzyżowanego.

Zgromadzeni za każdym razem na Świętej Wieczerzy przeżywamy 
na nowo, że Eucharystia mówi nam o miłości, która została ukrzyżowana, 
spełniła największą ofiarę. Chrystus bowiem podczas ostatniej wieczerzy, 
tej nocy której został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała 
i Krwi. Owa pamiątka to największy dar miłości i posłuszeństwa, Syn 
składa swoje życie by wypełnić wolę Ojca. Msza św. uobecnia ofiarę 
krzyża. Bezkrwawa ofiara chleba i wina, i ofiara krzyżowa stanowią 
jedno. Uczestnicząc w świętej Wieczerzy doświadczamy tej zbawczej 
miłości – miłosierdzia, które pozwala nam uzyskać pojednanie z Bogiem 
i jest przedsmakiem udziału w boskiej chwale.

Dzwony kościelne, które coraz częściej – niestety – zaczynają milknąć 
w naszych parafiach,  przypominają wołanie Miłości Ukrzyżowanej. 
Ostatecznie bowiem gromadzimy się w świątyni na Eucharystii  
w odpowiedzi na wołanie miłości Chrystusa ukrzyżowanego. Warto 
to sobie uświadomić, zwłaszcza w tym szczególnym czasie pandemii, 
kiedy spętani lękiem, zdajemy się nie słyszeć tego wołania miłości 
Ukrzyżowanego.

Jak zauważył Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de 
Eucharistia vivit”, wymiar „miłości zawarty w sakramencie Eucharystii, 
znajduje swój fundament w słowach samego Zbawiciela. Ustanawiając 
Eucharystię, nie ograniczył się On jedynie do powiedzenia: »To jest Ciało 
moje«, »to jest Krew moja«, lecz dodał: »które za was będzie wydane..., 
która za was będzie wylana« (Mt 26, 26.28; Łk 22, 19-20). Nie potwierdził 
jedynie, że to, co im dawał do jedzenia i do picia, było Jego Ciałem i Jego 
Krwią, lecz jasno wyraził, że ma to wartość ofiarniczą, czyniąc obecną  
w sposób sakramentalny swoją ofiarę, która niedługo potem miała 
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dokonać się na krzyżu dla zbawienia wszystkich. »Msza święta jest 
równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się 
ofiara Krzyża, i świętą ucztą komunii w Ciele i Krwi Pana«. 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” (EdE, n. 12).

Kontynuując swoje rozważania św. Jan Paweł II podkreślił, że 
„Msza św. uobecnia ofiarę Krzyża, nie powiększa jej, niczego jej nie 
dodaje ani jej nie mnoży. To, co się powtarza, to sprawowanie memoriale, 
»ukazanie pamiątki« (memorialis demonstratio), przez co jedyna  
i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa zawsze uobecnia się w czasie. 
Natura ofiarnicza tajemnicy Eucharystii nie może być zatem pojmowana 
jako coś oddzielnego, niezwiązanego z krzyżem lub też odnoszącego się 
jedynie pośrednio do ofiary na Kalwarii” (Tamże).

Trzeba także pamiętać, że „Jeśli Eucharystia w sposób sakramentalny 
uobecnia odkupieńczą Ofiarę Krzyża, oznacza to, iż wynika z niej 
nieustanna potrzeba nawrócenia, osobistej odpowiedzi na wezwanie, 
jakie św. Paweł skierował do chrześcijan w Koryncie: »W imię Chrystusa 
prosimy: pojednajcie się z Bogiem!« (2 Kor 5, 20)” [Tamże, n.37] .

Warto to podkreślić, ponieważ Wielki Post jest czasem wezwania do 
„autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela 
świata. W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił  
w pełni miłość, która zbawia i wzywa ludzi do przemiany życia przez 
odpuszczenie grzechów (por. Dz 5,31). Według apostoła Pawła,  
ta Miłość wprowadza człowieka w nowe życie: »Przez chrzest 
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po 
to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał  
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z martwych dzięki chwale Ojca« (Rz 6,4). Dzięki wierze to nowe życie 
kształtuje całą ludzką egzystencję, opierając się na radykalnej nowości 
zmartwychwstania. W takiej mierze, w jakiej człowiek dobrowolnie 
okazuje gotowość, jego myśli, uczucia, mentalność i zachowania powoli 
są oczyszczane i przekształcane, w procesie, który w tym życiu nigdy  
w pełni się nie kończy. »Wiara, która działa przez miłość« (Ga 5,6) staje 
się nowym kryterium myślenia i działania, które przemienia całe życie 
człowieka” (Porta fidei 6). 

Na potrzebę pracy duszpasterskiej w tej dziedzinie wykazuje zanik 
chrześcijańskiej nadziei i przeniesienie korzeni nadziei z obietnicy wiary 
w obietnicę dobrobytu. Tymczasem „Nadzieja jest cnotą teologalną, 
dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego 
i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa  
i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. 
„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest 
zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10, 23). On „wylał na nas obficie 
(Ducha Świętego) przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, 
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia 
wiecznego” (Tt 3, 6-7) por. KKK 1817.

Wielki Post – dzięki Słowu Bożemu i sakramentom –  ma pomóc 
w pogłębieniu naszej wiary w Chrystusa ukrzyżowanego, Odkupiciela. 
„Początkiem zbawienia jest otwarcie się na coś, co poprzedza, na 
pierwotny dar potwierdzający życie i zachowujący przy życiu. Jedynie 
otwierając się na ten początek i uznając go, możemy być przemienieni, 
pozwalając, by dokonywało się w nas zbawienie, a życie stawało się 
płodne, pełne dobrych owoców. Zbawienie przez wiarę polega na 
uznaniu prymatu Bożego daru, jak to ujmuje św. Paweł: »Łaską bowiem 
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest 
darem Boga« (Ef 2,8)”. Bowiem „człowiek wierzący przemieniony jest 
przez Miłość, na którą otworzył się w wierze, a gdy otwiera się na tę 
ofiarowaną mu Miłość, jego egzystencja wykracza poza własne ramy. 
Św. Paweł może powiedzieć: »Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus« (Ga 2,20) i wzywać: »Niech Chrystus zamieszka przez 
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wiarę w waszych sercach« (Ef 3,17). W wierze »ja« wierzącego poszerza 
się, by zamieszkał w nim ktoś Inny, by żył w kimś Innym, i w ten sposób 
jego życie poszerza się w Miłości.” (Lumen fidei 19, 21).

Trwający od Środy Popielcowej do południa Wielkiego Czwartku 
okres Wielkiego Postu, winien być czasem przygotowania do 
przeżywania najważniejszego dla nas święta – Paschy. Rozumiana jako 
męka, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzona jest w ramach Triduum 
Paschalnego, zaś głównym momentem jej przeżywania ma być udział 
w Wigilii Paschalnej, którą należy połączyć z odnowieniem przymierza 
chrztu świętego. 

Wielki Post jest ze swej natury także czasem szczególnej realizacji 
dzieł miłosierdzia, dlatego warto przypominać, że powinien on być 
również czasem wzmożonego składania świadectwa miłosierdzia. „Ten 
nierozdzielny związek między przyjęciem zbawczego orędzia i czynną 
miłością braterską – mówi papież Franciszek – wyrażają niektóre teksty 
Pisma Świętego i dobrze jest je rozważyć i uważnie przemedytować, 
by wyciągnąć z nich wszystkie konsekwencje. Chodzi o przesłanie,  
do którego się często przyzwyczajamy, powtarzamy je niemal 
mechanicznie, nie upewniając się jednak, czy ma ono realny wpływ 
na nasze życie oraz na życie naszych wspólnot. Jakże niebezpieczne 
i szkodliwe jest to przyzwyczajenie, prowadzące nas do utraty 
zadziwienia, fascynacji, entuzjazmu z życia Ewangelią braterstwa  
i sprawiedliwości! […]. To, co wyrażają te teksty, stanowi absolutny 
priorytet »wyjścia poza siebie w kierunku brata«, jako jedno z dwóch 
głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich norm 
moralnych i jest najbardziej jasnym znakiem w podjęciu rozeznania 
na drodze duchowego wzrastania w odpowiedzi na absolutnie 
bezinteresowny dar Boga. Z tego samego powodu »posługa miłości 
jest konstytutywnym wymiarem misji Kościoła i nieodzownym 
wyrazem jego istoty« . Tak jak Kościół z natury jest misyjny, tak  
w sposób nieunikniony wypływa z tej natury czynna miłość bliźniego, 
współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje” (Evangelii gaudium 
179). 
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W pełniejszym przeżywaniu  Mszy Świętej jako uczestnictwa 
w Wieczerzy Chrystusa ukrzyżowanego, przydatna może się okazać 
bardzo praktyczna, wielkopostna uwaga Papieża Franciszka, który 
mówi, że trzeba odwołać się do „recepty Pawła: patrzeć na Chrystusa 
ukrzyżowanego”. I tu powraca zasadnicze pytanie: „Czy patrzę na 
Chrystusa ukrzyżowanego? Czy niekiedy odprawiam Drogę Krzyżową, 
żeby zobaczyć cenę zbawienia, cenę, za którą zostaliśmy zbawieni nie 
tylko od grzechów, ale także od światowości?”. A poza tym, potrzebny 
jest „rachunek sumienia”, żeby skontrolować, „co się dzieje, ale zawsze 
modlitwa przed Chrystusem ukrzyżowanym”. Co więcej, „dobrze 
nam zrobi złamanie, ale nie kości – przełamanie wygodnych postaw – 
uczynki miłosierdzia”. W gruncie rzeczy „jestem wygodny, ale zrobię to, 
co mnie kosztuje”. Na przykład „odwiedzenie chorego, pomoc komuś, 
kto tego potrzebuje – jakiś uczynek miłosierdzia” (Franciszek, Homilia, 
13.10.2017). 

W pośrodku tegorocznego Wielkiego Postu, 19 marca, przypada 
uroczystość św. Józefa. Papież Franciszek w Liście apostolskim „Patris 
corde”, opublikowanym  8 grudnia 2020 r. ogłosił w Kościele trwający 
do 8 grudnia br.  Rok Świętego Józefa. Wydaje się, że warto z radą 
duszpasterską, a także z woluntariuszami Caritas, sięgnąć do tekstu 
wspomnianego Listu apostolskiego , a zwłaszcza  do jego fragmentu, 
w którym Papież uzasadnia  ogłoszenie Roku św. Józefa. Czytamy  
w nim m.in.:

„W 150. rocznicę ogłoszenia go przez bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r., 
Patronem Kościoła katolickiego, chciałbym podzielić się z wami 
kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, 
tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby – jak mówi Jezus – 
»usta wyrażały to, co obfituje w sercu« (por. Mt 12, 34). Pragnienie to 
narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy 
doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że »nasze życia są 
tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które 
nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie 
ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia 
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na kartach naszej historii – są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, 
pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, 
kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, 
kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje 
się sam. [...] Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia 
innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. 
Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli pokazuje naszym 
dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi 
i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając 
do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji 
dobra wszystkich« (Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii 
(27.3.2020 r.). Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który 
przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej 
i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. 
Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci 
lub na »drugiej linii«  mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. 
Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.

Papież Franciszek kończy List apostolski  słowami  – Nie pozostaje 
nic innego, jak tylko błagać św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze 
nawrócenie. Do niego kierujemy naszą modlitwę:

Witaj, opiekunie Odkupiciela, 
i oblubieńcze Maryi Dziewicy. 

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 
Tobie zaufała Maryja; 

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 
i prowadź nas na drodze życia. 

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 
i broń nas od wszelkiego zła. Amen
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              MARTYRIA 

Kościoły stacyjne miasta Poznania

W Środę Popielcową w Archikatedrze Poznańskiej 
podczas wieczornej Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki Metropolita Poznański zainauguruje 
wielkopostne wydarzenie „Kościołów stacyjnych miasta 

Poznania 2021 roku”. Jest to wydarzenie, które nawiązuje do starożytnej 
tradycji Kościoła w Rzymie. W Wielkim Poście wierni świeccy 
gromadzą się w kościele, który nazywany jest stacyjnym. W Poznaniu 
będzie to 37 świątyń parafialnych, zakonnych i rektoralnych. Ich 
szczegółowy spis oraz intencje towarzyszące modlitwie stacyjnej zostaną 
opublikowane w „Przewodniku Katolickim” oraz na stronie internetowej  
Archidiecezji Poznańskiej (www.archpoznan.pl). Przeżywanie każdej  
stacji będzie także zwróceniem uwagi na pokutny charakter Wielkiego 
Postu. Wydarzenie ma również na celu ukazanie wartości Adoracji 
Najświętszego Sakramentu, wspólnej modlitwy, przeżywania 
sakramentu pokuty i Eucharystii z głoszonym słowem Bożym. Ważnym 
elementem „Kościołów stacyjnych miasta Poznania” będzie również 
ukazanie radości pielgrzymowania – w warunkach pandemii także online  
i zachowaniem rygorów sanitarnych - oraz poznawanie przez wiernych 
historii poszczególnych świątyń. Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: 
„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Zachęcajmy wiernych, zwłaszcza 
mieszkańców miasta Poznania i okolic, aby włączyli się we wspólną 
modlitwę i nawiedzanie poszczególnych kościołów stacyjnych, także 
przez transmisję internetową. Wydarzenie zakończy się w Niedzielę 
Palmową podczas Mszy Świętej w Archikatedrze, której przewodniczyć 
będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański.

Kościoły Jubileuszowe św. Józefa

W związku z ogłoszeniem, dnia 8 grudnia 2020 roku przez papieża 
Franciszka roku jubileuszowego św. Józefa, z dniem 1 marca 2021 roku 
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki ustanowił na terenie Archidiecezji 
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Poznańskiej szesnaście kościołów jubileuszowych, których dokładny 
wypis został zamieszczony na stronie internetowej naszej archidiecezji.

Katecheza wielkopostna

Okres Wielkiego Postu jest szczególnym czasem, który możemy 
wykorzystać do przeprowadzenia w parafiach katechezy na temat 
postu, modlitwy i jałmużny. Zaangażujmy do współpracy katechistów, 
grupy działające przy parafii oraz w codziennym przepowiadaniu słowa 
Bożego wykorzystajmy te tematy, aby umacniać i zachęcać wiernych do 
podejmowania duchowych postanowień w tym świętym czasie.

W tematyce katechez wielkopostnych wykorzystajmy także postać 
św. Józefa, którego Rok Jubileuszowy ustanowił, dnia 8 grudnia 2020 
roku papież Franciszek.

Pamiętajmy, że głoszenie katechez wielkopostnych – podobnie jak 
sprawowanie sakramentów - musi odbywać się zgodnie z wytycznymi 
sanitarnymi.

Wykorzystajmy transmisję online.

Rekolekcje parafialne

Zadbajmy o dobre przygotowanie – zwłaszcza wobec restrykcji 
związanych z pandemią koronawirusa - czasu rekolekcji parafialnych. 
Spróbujmy tak dostosować ich program, aby jak największa liczba 
parafian mogła w nich uczestniczyć. Kontynuujmy organizowania 
rekolekcji kerygmatycznych, które są jedną z form wychodzenia  
z Ewangelią na peryferie i obrzeża. Tak forma rekolekcji odchodzi 
od pewnych utartych schematów, ale warto z niej skorzystać. 
Wykorzystajmy wszystkie możliwości, aby skutecznie ewangelizować 
i głosić Jezusa. Rekolekcje wielkopostne w świadomości bardzo wielu 
wierzących są wydarzeniem ważnym i istotnym w przygotowaniu do 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zadbajmy o dobre poinformowanie 
i zaproszenie do wzięcia udziału – również w formie online -  
w wielkopostnych ćwiczeniach duchowych. Wykorzystajmy gazetę 
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parafialną, stronę internetową parafii, aplikację parafialną, dobrze 
zredagowane ogłoszenia parafialne. Warto, aby duszpasterze pracujący 
w parafii wraz z Parafialną Radą Duszpasterską napisali list do parafian, 
w którym znajdzie się zaproszenie, program oraz informacje na temat 
rekolekcjonisty.

Po przeprowadzeniu rekolekcji zaproponujmy parafianom konkretne 
formy zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

Rekolekcje i misje święte przed peregrynacją Matki Bożej 
Jasnogórskiej

W parafiach, do których – po wznowieniu peregrynacji - 
przybędzie Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej zadbajmy  
o dobre przygotowanie rekolekcji i misji świętych. Tematyka głoszonych 
nauk powinna dotyczyć Matki Najświętszej oraz Jej udziału w historii 
zbawienia. Podejmijmy starania, aby do wzięcia w nich udziału 
zaprosić tych, którzy z różnych powodów są daleko od Kościoła. 
Wraz z Radą Duszpasterską przygotujmy zespoły, które podejmą 
akcję ewangelizacyjną i zapraszającą wszystkich do wysłuchania nauk 
rekolekcyjnych. Niech czas pandemii nie zwalnia nas z szukania dobrych 
sposobów samego głoszenia Dobrej Nowiny oraz przygotowania oferty 
rekolekcyjnej również w formie online. Uczyńmy wszystko, aby dobrze 
przygotować parafię do spotkania Matki Bożej, która przynosi nam 
Jezusa.

Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela),  
godz. 20:30, TVP3

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej 
i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  
To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa  
i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często 
zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. 
Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, 
samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, 
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samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie 
podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają 
nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu 
zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka przygotowuje 
cykl trzech spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech 
Węgrzyniak.

Rekolekcje środowiskowe

Po raz kolejny – w tym roku najczęściej w przekazie online - w 
Poznaniu odbędą się rekolekcje dla różnych środowisk. Jak każdego roku 
dokładne informacje na temat terminów i miejsca spotkań odnajdziemy 
na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej (www.archpoznan.pl) 
oraz na okolicznościowym plakacie, który zostanie dostarczony do 
parafii. Zadbajmy, aby informacja o rekolekcjach środowiskowych 
dotarła do zainteresowanych, aby mogli wziąć w nich udział.

Rekolekcje szkolne

Nie ulega wątpliwości, że dobre przygotowanie rekolekcji 
szkolnych, które najczęściej odbywają się w okresie Wielkiego Postu jest 
ogromną szansą ewangelizowania dzieci i młodzieży. W czasie trwającej 
pandemii należy dobrze przemyśleć formę ich poprowadzenia. Musimy 
pamiętać o wytycznych sanitarnych związanych z epidemią. Może warto 
powołać zespół, który opracuje program rekolekcji i dostosuje go do 
potrzeb konkretnej szkoły. Podejmijmy rozmowę z dyrekcją szkoły oraz 
skonsultujmy podejmowane działania z Referatem Katechetycznym 
Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.  Dołóżmy starań, aby nie był to 
czas stracony. Poprośmy o wsparcie modlitewne parafian, zwłaszcza 
modlących się różańcem, aby prosili Boga przez ręce Maryi o dary Ducha 
Świętego dla prowadzących rekolekcje oraz dla dzieci i młodzieży.
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Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa),  
godz. 9:30, TVP3

W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko 
z rówieśnikami, ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu 
Kościoła, szczególnie ważne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem 
Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje 
dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk 
rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce 
programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria 
Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci 
dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.

Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa),  
godz. 12:30, TVP3

Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często 
samotność i brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne 
dla młodzieży w okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie 
szukać wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje 
właśnie dla młodzieży. Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na 
czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM 
wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną 
Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim.

Misterium męki Pańskiej

Przed pandemią, w sobotę przed Niedzielą Palmową odbywało 
się Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli. Ze względu na 
wprowadzone obostrzenia o jego przebiegu i organizacji będziemy 
informowali poprzez osobne komunikaty.

Pielgrzymka maturzystów

Tradycją naszej Archidiecezji jest pielgrzymowanie uczniów 
klas maturalnych do Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. 
Fakt wieńczenia nauki w szkole średniej motywuje wielu uczniów 
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do pielgrzymowania i modlitwy przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej. Zachęcajmy młodzież do licznego udziału  
w pielgrzymce maturzystów. Archidiecezjalne pielgrzymki maturzystów 
na Jasną Górę zaplanowano na 8 i 27 marca 2020 roku.

Katecheza dorosłych

W duchu odpowiedzialności za Kościół oraz podejmując zadanie 
prowadzenie powierzonych nam wiernych ku Jezusowi Chrystusowi 
kontynuujmy prowadzenie katechezy dorosłych w naszych parafiach. 
Przypominamy, że według przyjętego w Archidiecezji Poznańskiej 
schematu działań duszpasterskich przed udzieleniem sakramentu 
chrztu świętego powinny odbyć się trzy katechezy dla dorosłych.  
Nie rezygnujmy i nie dyspensujmy się od tego zadania. Zachęcamy, 
aby katecheza dorosłych w coraz szerszym wydaniu prowadzona była  
w naszych parafiach. Mowa tu o rodzicach dzieci przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii Świętej oraz rodziców młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz 
o systematycznej katechezie pozostałych wiernych świeckich. 
Skorzystajmy z doświadczenia Szkoły Katechistów oraz szukajmy  
w naszych wspólnotach parafialnych kandydatów do podjęcia formacji 
w Szkole Katechistów. 

Organizujmy katechezę w mniejszych grupach oraz w miarę 
możliwości skorzystajmy z przekazu online. Nie jest prawdą,  
że pandemia uniemożliwia nam wszystkie możliwości formacji 
wiernych przed przyjęciem sakramentów oraz zrzeszonych w ruchach  
i stowarzyszeniach katolickich.
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        LITURGIA

Wezwanie do nawrócenia i pokuty

Liturgia Środy Popielcowej i wymowny znak 
posypania głów popiołem zachęca i wzywa do 
podjęcia pokuty i nawrócenia. Warto, aby duszpasterze 
w głoszeniu słowa Bożego zachęcali wiernych do 
tego, aby w myśl hasła roku duszpasterskiego zanieśli 

zaproszenie do podjęcia drogi nawrócenia serca i przygotowania się do 
Paschy swoim najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom i tym 
wszystkich, których spotkają na swojej wielkopostnej drodze. Zadbajmy 
o dobre przygotowanie liturgii Środy Popielcowej. Odpowiednio 
dobrane śpiewy, komentarze przed liturgią słowa Bożego oraz komentarz 
wprowadzający w obrzęd posypania głów popiołem będą pomagały 
wiernym dobrze przeżyć Eucharystię.

Księża proboszczowie otrzymali wytyczne Stolicy Apostolskiej 
dotyczące przeprowadzenia w czasie pandemii obrzędu posypania głów 
popiołem. Przyjmijmy i stosujmy podane wytyczne.

Sakrament pokuty i pojednania

Pragniemy także i w tym roku szczególną uwagę zwrócić 
na sakrament pokuty i pojednania. Pozwólmy wiernym dobrze 
przygotować się do spowiedzi oraz gorliwie podejmijmy posługę  
w konfesjonale. Postarajmy się, aby okazja do spowiedzi nie przypadała 
tylko z racji przeżywania w parafii rekolekcji wielkopostnych, 
ale starajmy się wyznaczać, w miarę możliwości, więcej dyżurów 
w konfesjonałach. W czasie pandemii zadbajmy o odpowiednie 
przygotowanie konfesjonałów. Aby dobrze przygotować wiernych  
do spowiedzi zadbajmy o wydrukowanie rachunków sumienia (można 
je zamawiać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej  
u ks. Krystiana Sammlera, 667339159) tak, aby każdy mógł zabrać 
egzemplarz do domu i korzystać z niego w ciągu roku. Warto także 
każdemu penitentowi, który odchodzi od kratek konfesjonału 



18

ofiarować modlitwę po spowiedzi. W naszej Archidiecezji były już 
takowe rozprowadzane (możemy dokonać zamówienia w Wydziale 
Duszpasterskim u ks. Krystiana Sammlera, 667339159). 

Nabożeństwo pokutne

Warto, abyśmy w parafiach – zwłaszcza w trwającej pandemii, 
gdy musimy dawać wiernym więcej możliwości - pomyśleli  
o zorganizowaniu nabożeństwa pokutnego. Wydaje się, że dobrym 
czasem na jego zorganizowanie będą rekolekcje wielkopostne, które 
będziemy przeżywać we wspólnocie parafialnej. Skorzystajmy z ksiąg 
liturgicznych, zwłaszcza z „Obrzędów pokuty” (s. 206-209), które 
zostały wydane przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach. W dużych 
parafiach warto pomyśleć o specjalnym nabożeństwie pokutnym dla 
młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
Nie zapominajmy, aby w ramach przygotowań czerpać ze skarbca liturgii 
Kościoła. Młodzież może przygotować komentarze liturgiczne, modlitwę 
powszechną i odpowiednie śpiewy. 

Eucharystia

Zdajemy sobie sprawę, że w czasie każdej Mszy Świętej powtarza 
się Ofiara Jezusa, przez którą zostaliśmy Odkupieni. Zjednoczenie z 
Bogiem ma nas wszystkich prowadzić do świadectwa wiary, do pójścia 
i głoszenia światu, że Miłosierdzie Boga jest bez granic. Centrum życia 
Kościoła, którym jest Eucharystia domaga się dobrego przygotowania 
duchowego, pięknej celebracji oraz zadbania o zewnętrzne elementy 
liturgii. Zwracajmy uwagę na dobór pieśni. Pozwólmy wiernym także 
od strony muzycznej dobrze przeżywać czas nawrócenia i pokuty. 
Zadbajmy o zaangażowanie wiernych świeckich. Może warto powołać 
do życia grupę liturgiczną dorosłych, która będzie podejmowała śpiew 
psalmu responsoryjnego, odczytywanie liturgii słowa Bożego oraz 
modlitwy powszechnej. Warto zapytać także o stan ksiąg liturgicznych. 
Wydawnictwo Księży Pallotynów przygotowało nowe wydanie 
Mszałów częściowych, lekcjonarzy i lekcjonarza dla organistów  
(www.pallottinum.pl). Istotnym elementem Eucharystii jest 
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przepowiadanie słowa Bożego. Uczyńmy Wielki Post początkiem, 
jeśli jeszcze nie praktykujemy, głoszenia krótkich homilii każdego 
dnia. Wiara rodzi się ze słuchania. Hasło roku duszpasterskiego 
„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” jest dla nas ogromną zachętą, 
aby zadbać o piękno celebrowanej Eucharystii.

W czasie trwającej pandemii koronowirusa nie lekceważmy 
przepisów sanitarnych dotyczących sprawowania Eucharystii (maseczki 
ochronne na usta i nos, dezynfekcja rąk, odstępy, udzielanie Komunii 
Świętej na rękę i do ust w dwóch procesjach komunijnych).

Marzec miesiącem modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa

Zachęcamy, aby w związku z Rokiem Jubileuszowym św. Józefa 
w parafiach naszej archidiecezji przez cały marzec trwała modlitwa za 
wstawiennictwem św. Józefa.

Powierzajmy Opiekunowi Kościoła Świętego sprawy nowych 
powołań kapłańskich, świętości rodzin, zgody i jedności w naszej 
ojczyźnie oraz poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

Przed lub po każdej Eucharystii odmawiajmy modlitwę Litanii do 
św. Józefa oraz inne modlitwy, które zostały na ten szczególny czas 
przygotowane. Zachęcajmy członków grup duszpasterskich i wszystkich 
wiernych do indywidualnej modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa.

W Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej możemy 
nabywać pomoce duszpasterskie przygotowane w związku z Rokiem 
Jubileuszowym św. Józefa.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

W dniach od 19 do 25 marca 2021 roku z inicjatywy Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka odbędzie się wydarzenie 
modlitewne „Tydzień Modlitw o Ochronę Życia”. Będzie to kontynuacja 
„Nowenny życia” za przyczyną św. Jana Pawła II. 
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Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę. Materiały duszpasterskie 
zostaną przesłane do parafii pocztą kurialną.

Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca

Zachęcamy, aby w parafiach naszej archidiecezji trwała modlitwa 
przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie w intencji nowych 
powołań kapłańskich. Nabożeństwo z okazji pierwszego czwartku 
miesiąca może być trwałym owocem odbytego w parafii Nawiedzenia 
Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Skorzystajmy z tekstów 
modlitw przygotowanych na czas trwania Adoracji Najświętszego 
Sakramentu, które znajdziemy w „Zeszycie liturgicznym” Programu 
duszpasterskiego na rok 2020/2021.

Homilie wielkopostne

Przypominamy i jednocześnie zachęcamy wszystkich kapłanów, 
aby w ramach trwającego Roku Jubileuszowego św. Józefa oraz św. 
Jakuba i Roku Świętej Rodziny w głoszonych homiliach odwoływać 
się nauczania Kościoła mówiącego o małżeństwie i rodzinie, zwłaszcza  
o świętości życia ludzkiego oraz do sylwetek św. Józefa i św. Jakuba.

Gorzkie żale

Bardzo wielu ludzi gromadzi się w świątyniach w niedziele 
Wielkiego Postu na nabożeństwie Gorzkich żali, aby rozważać śmierć 
i mękę Pana Jezusa. Udział wiernych dostosujmy do wytycznych 
sanitarnych, które w danym momencie będą nas – ze względu na 
pandemię – obowiązywały. Zadbajmy o tematyczne przygotowanie 
rozważań pasyjnych. W nauczaniu zwracajmy uwagę na hasło roku 
duszpasterskiego.

Droga krzyżowa

W każdej parafii, zwłaszcza w piątki Wielkiego Postu, wierni 
gromadzą się na nabożeństwie drogi krzyżowej. Zachęcajmy do 
udziału w drodze krzyżowej także dzieci i młodzież organizując dla 
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nich nabożeństwo z odpowiednimi rozważaniami. W wielu miejscach 
odbywają się także nabożeństwa w plenerze (Uwaga: organizację drogi 
krzyżowej w plenerze musimy uzależnić od wytycznych sanitarnych 
oraz przepisów o zgromadzeniach publicznych) Zaangażujmy  
w ich zorganizowanie grupy duszpasterskie działające w parafii. Nie 
organizujmy ich jednak w Wielki Piątek po południu. Czas ten ma 
bowiem wypełniać Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie 
Pańskim. Droga krzyżowa ulicami miasta Poznania – z powodu 
obostrzeń sanitarnych w czasie pandemii - nie przejdzie w czwartek 
po Środzie Popielcowej ulicami miasta. Zostanie przygotowana, gdy 
pozwolą na to decyzje i przepisy epidemiczne.

Triduum Paschalne

Czas Triduum Paschalnego wymaga szczególnej mobilizacji 
duszpasterzy ich współpracowników i wiernych świeckich. Przygotujmy 
celebrowanie tego świętego czasu z dużym wyprzedzeniem, ale na 
bieżąco oceniajmy nasze prace pod względem możliwości sanitarnych, 
które do czasu Triduum mogą ewoluować. Warto z Parafialną Radą 
Duszpasterską przeanalizować przepisy i wytyczne liturgiczne  
i sanitarne, aby zadbać o najmniejsze szczegóły. Domaga się tego 
powaga tych świętych dni. Przygotujmy teksty „Liturgii godzin”, 
aby modlić się nimi we wspólnocie parafialnej. Do przygotowania 
uroczystych celebracji zaprośmy jak najwięcej osób, zorganizujmy 
zbiórkę i próbę liturgiczną z ministrantami i zespołem liturgicznym.

W Wielki Czwartek zadbajmy o obrzęd obmycia nóg (jeśli pozwolą 
na to wytyczne sanitarne) oraz o dziękczynną Adorację Najświętszego 
Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Podziękujmy za dar 
Eucharystii i kapłaństwa. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne.

Przygotujmy dobrze liturgię męki i śmierci Chrystusa w Wielki 
Piątek, adorację przy grobie Pańskim o celebrację wigilii paschalnej (po 
zachodzie słońca!) z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i procesją 
rezurekcyjną. Zadbajmy o piękne przyozdobienie paschału i chrzcielnicy. 
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Raz jeszcze podkreślmy fakt, że chrzest otwiera nam drogę do zbawienia 
oraz, że przyjęcie i odnowienie przymierza chrzcielnego domaga się 
apostolstwa pośród naszych bliźnich.

Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego

Dziękując za dar nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia w 
Kościele podejmijmy w parafiach duchowe przygotowanie do Niedzieli 
Miłosierdzia Bożego. Niech wspólne odmawianie koronki do Bożego 
Miłosierdzia otwiera nas na Boże dary i łaski.
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DIAKONIA

Program „Rodzina Rodzinie”

Nadal wspierajmy i propagujmy  
w parafiach Program „Rodzina Rodzinie”.  
Akcja polega na tym, że polskie rodziny, 

wspólnoty 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).

Ubodzy 

Wiele rodzin nadal pozostaje w trudnej sytuacji. Najbardziej 
cierpią dzieci i osoby samotne i chore bardzo często pozostawione 
samym sobie. 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. Zadbajmy, aby  
w Wielkim Poście przeprowadzić zbiórkę żywności i przygotować paczki 
żywnościowe dla potrzebujących, aby mogli przygotować wspólne  
i domowe przeżywanie Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

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 
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Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, że chętnie przyjdziemy 
– zachowaniem rygorów sanitarnych - do tych, którzy regularnie 
z tej posługi nie korzystają. Zaprośmy nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii św., aby w Święta i w każdą niedzielę zanosili Eucharystię 
chorym – jeśli w czasie pandemii wyrażą na to zgodę - 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 i pełnoletnich wolontariuszy dotrzeć z przygotowaną 
paczką żywnościową do chorych i samotnych parafian, którzy potrzebują 
pomocy.

Dzień Świętości Życia

25 marca 2021 r., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy 
przeżywać po raz kolejny Dzień Świętości Życia. Zapraszajmy parafian 
do podjęcia w tego dnia duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest 
to wymowne świadectwo opowiedzenia się po stronie życia, jego 
świętości od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie materiały 
liturgiczne dla przeprowadzenia dzieła duchowej adopcji dostarczy 
do parafii Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Główne 
uroczystości Dnia Świętości Życia odbędą się w czwartek, 25 marca br. 
o godzinie 18.00 w katedrze poznańskiej oraz w bazylice leszczyńskiej 
i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Szamotułach. 

Wsparcie obrony życia

W nawiązaniu do składania w Wielkim Poście jałmużny zachęcajmy 
wiernych, aby w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wsparli 
materialnie fundusz ochrony życia nienarodzonych. Niech otwarcie 
naszych serc będzie świadectwem dla innych.

Wielkopostne ofiary dzieci

Jak każdego roku Caritas przygotowała skarbonki dla dzieci, 
które składają zaoszczędzone pieniądze na rzecz ubogich. Poprośmy  
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i motywujmy dzieci i rodziców, aby skorzystali z takiej formy jałmużny 
postnej, która uczy najmłodszych dostrzegania biedy i potrzeb drugiego 
człowieka. Zaprośmy dzieci, aby przyniosły swoje skarbonki do kościoła 
w Wielki Czwartek lub w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, by w procesji 
z darami przynieść je do ołtarza.

Troska o misje

W drugą niedzielę Wielkiego Postu (28 lutego 2021 r.) odbędzie 
się ogólnopolska zbiórka pieniędzy pieniężna do puszek na rzecz dzieła 
pomocy misjonarzom „Ad gentes”. Zachęcajmy wiernych do ofiarności 
oraz do modlitwy za misjonarzy i misjonarki oraz w intencji misyjnych 
dzieł Kościoła.








