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WPROWADZENIE

W okresie Paschalnym pragniemy kontynuować realizację 
tegorocznego programu duszpasterskiego, uświadamiając sobie, że 
jesteśmy Posłani w duchu Chrystusa Zmartwychwstałego. Wspomniane 
posłannictwo ma swe źródło, między innymi, w doświadczeniu 
kolejnych spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Winniśmy pamiętać, 
że „Pascha Chrystusa zawiera w sobie oprócz męki i śmierci także Jego 
zmartwychwstanie. Przypomina o tym aklamacja ludu po przeistoczeniu: 
Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Rzeczywiście, Ofiara eucha- 
rystyczna 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)” [Ecclesia de Eucharistia, 14].

Podobnie jak pierwsi świadkowie zmartwychwstania, również 
chrześcijanie gromadzący się w każdą niedziele, aby przeżywać  
i wyznawać obecność Zmartwychwstałego, są powołani, by w codziennym 
życiu być ewangelizatorami i świadkami. W tej perspektywie należy 
na nowo odkryć i mocniej podkreślić wymowę modlitwy po komunii 
oraz obrzędów końcowych – błogosławieństwa i rozesłania – aby 
uczestnicy Eucharystii głębiej uświadomili sobie odpowiedzialność, 
jaka została im powierzona. Kiedy po rozejściu się zgromadzenia uczeń 
Chrystusa powraca do swojego zwykłego środowiska, ma zadanie 
uczynić z całego swego życia dar, duchową ofiarę miłą Bogu (por.  
Rz 12,1). Czuje się dłużnikiem swoich braci ze względu na to, co 
otrzymał podczas liturgii, podobnie jak uczniowie z Emaus, którzy 
rozpoznawszy zmartwychwstałego Chrystusa przy »łamaniu chleba«  
(por. Łk 24,30–32), zapragnęli natychmiast podzielić się z braćmi radością 
spotkania z Panem (por. Łk 24,33–35)” [DD, 45].

Aby żyć na co dzień taką postawą, potrzeba stałej więzi z Chrystusem 
zmartwychwstałym. Bowiem w mocy Ducha Jezus jest zawsze obecny 
w naszych sercach, w ciszy oczekując na nas, abyśmy ciągle z Nim 
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byli, słuchali Jego głosu, trwali w Jego miłości i otrzymywali »moc  
z wysokości«, jak również umożliwiając nam bycie solą i światłem tego 
świata. Brak wspomnianej zażyłości z Chrystusem powoduje, że – jak 
zwraca na to uwagę papież Franciszek – „niektóre osoby nie angażują 
się w misję, ponieważ uważają, że nic nie może się zmienić, że daremny 
jest wszelki wysiłek. (…) Jeśli zatem uważamy, że nic się nie zmieni, 
przypomnijmy sobie, że Jezus Chrystus zatriumfował nad grzechem  
i śmiercią i jest pełen mocy. Jezus Chrystus naprawdę żyje.  
W przeciwnym wypadku, »jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne 
jest nasze nauczanie« (1 Kor 15,14). Ewangelia zaświadcza, że kiedy 
uczniowie poszli przepowiadać Ewangelię, »Pan współdziałał z nimi  
i potwierdzał naukę« (Mk 16,20). Również dzisiaj to się zdarza. Jesteśmy 
wezwani, by to odkryć i tym żyć. Zmartwychwstały i chwalebny 
Chrystus jest głębokim źródłem naszej nadziei i nie zabraknie nam 
Jego pomocy, by wypełnić powierzoną nam przez Niego misję”  
(Evangelii gaudium,275). 

Liturgia Pięćdziesiątnicy Paschalnej, która trwa od II nieszporów 
niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego, powinna pomóc w odnowieniu wiary w  zmartwychwstanie 
Pana, a równocześnie pogłębić świadomość chrzcielną.

Czytania Poniedziałku Wielkanocnego mówią o spotkaniu Jezusa  
z niewiastami, która uwierzyła w Jego zmartwychwstanie i miłość 
do Niego. One też stały się świadkami i zwiastunkami prawdy  
o zmartwychwstaniu Pana, który polecił im: „Idźcie i oznajmijcie moim 
braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

Niedziela Miłosierdzia Bożego (2. Niedziela Wielkanocna)  
przypomni, że dzięki świadectwu Apostołów chrześcijaninie miłują  
Jezusa i wierzą w Niego, chociaż Go nie widzieli. Trudno w tę szczególną 
niedzielę nie zwrócić uwagi na wymowne świadectwo św. Jana Pawła II, 
który ufając Bożemu Miłosierdziu, głosząc Chrystusa Zmartwychwstałego, 
w sposób heroiczny wypełniał misję umacniania sióstr i braci w wierze.
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Prawdę o tym, że uczniowie poznają swego ukrzyżowanego Mistrza 
przy łamaniu chleba, przypomina 3. Niedziela Wielkanocna. Wtedy 
otwierają się im oczy: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”, jest wśród 
nich i podąża z nimi po drogach czasu. 

Znać głos Dobrego Pasterza – to przesłanie kolejnej (czwartej) 
Niedzieli Wielkanocnej. Bez zasłuchania w Jego głos, bez przyjęcia 
Go jako prawdziwego Słowa i Dobrego Pasterza trudno głosić prawdę  
o życiu,  być świadkiem mocy Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Przypomnienie, że jesteśmy w drodze do domu Ojca, które 
przynosi 5. Niedziela Wielkanocna, skłania do postawienia na nowo 
pytania o cel naszego życia. Droga do domu Ojca jest drogą wiary. 
Trzeba uwierzyć Jezusowi, który mówi: „Wierzcie mi, że ja jestem  
w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. 

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, tworzymy wspólnotę 
wierzących, jesteśmy w komunii z Jezusem. A wszystko dlatego, 
ponieważ uwierzyliśmy Miłości.

Ewangelia 6. Niedzieli Wielkanocnej przypomina słowa Jezusa, 
który mówi: „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania”. A dalej: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten 
mnie miłuje”. 

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeżywamy tajemnicę 
wyniesienia człowieczeństwa Jezusa, który wstępuje do nieba. Nieba nie 
da się wyrazić ludzkimi słowami – wyraża je tylko to jedno Słowo, którym 
jest Bóg. Właśnie dlatego, że Jezus jest teraz u Ojca, może być bliżej nas, 
może być z nami w pełni, może duchowo być z nami nieustannie. 

W zamykającą Okres Paschalny uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego doświadczamy szczególnego umocnienia, aby otworzyć drzwi 
naszych serc. Odtąd wszyscy jesteśmy posłani, ponieważ Duch Boży 
napełnił nas bogactwem swoich darów, które czekają na odpowiedź, 
stają się zadaniem. One mają nas przynaglać do obdarowywania innych.  
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Jezus, który jest naszym największym Darem wielkanocnym, mówi 
także do nas: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Tym darem mamy dzielić 
się z innymi ludźmi, głosząc prawdę o życiu w mocy Chrystusa 
Zmartwychwstałego.

W Okresie Paschalnym należy zwrócić uwagę na Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego (2. Niedziela Wielkanocna, biała, w oktawie)  
i następujący po niej Tydzień Miłosierdzia. Pamiętać również trzeba  
o przypadającym w piątek, 29 kwietnia Dniu Męczeństwa Ducho- 
wieństwa Polskiego. Należy też przypomnieć o Niedzieli Biblijnej  
(3. Niedziela Wielkanocna – 1 maja) z następującym po niej Tygodniem 
Biblijnym, a także na Światową Niedzielę Powołań (4. Niedziela 
Wielkanocna – 8 maja)i następujące po niej kwartalne dni modlitw  
o powołania do służby w Kościele. 

Znacząca część Okresu Paschalnego (od 3. Niedzieli Wielkanocnej) 
przypada na miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony czci dla Najświętszej 
Maryi Panny. W tych dniach należy zadbać o odpowiednie zestawienie 
tematyki paschalnej z tematami maryjnymi. Trzeba zwrócić uwagę, aby 
w niedziele wielkanocne, również w maju, śpiewać pieśni wielkanocne, 
a podczas nabożeństw majowych ukazywać Matkę Najświętszą jako 
najważniejszą uczestniczkę radości paschalnej. 

Nie można zapomnieć o przygotowaniu do nadejścia Ducha 
Świętego przed uroczystością Zesłania (od poniedziałku, 30 maja)  
i samych obchodach uroczystości Zesłania Ducha Świętego (5 czerwca), 
a także o nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

Pamiętajmy również o archidiecezjalnym dziękczynieniu za dar 
peregrynacji Matki Bożej w Archidiecezji Poznańskiej, które odbędzie 
się, dnia 3 maja 2022 roku na Jasnej Górze.
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             MARTYRIA 

Chrystus Zmartwychwstał

Celebrowanie oktawy Zmartwychwstania Pań- 
skiego wydłuża tajemnicę samej uroczystości. Niech 
cały ten okres liturgiczny będzie dla naszych wspólnot 
parafialnych czasem radości wiary, która to bierze swój 
początek w wydarzeniu Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Działanie w Duchu Świętym

W myśl nauczania św. Jana Pawła II przypominajmy wiernym – 
zwłaszcza w okresie Wielkanocnym – że „Za sprawą Ducha Świętego 
człowiek niejako dogłębnie odkrywa, że jego duchowa natura nie jest 
przesłonięta przez cielesność, ale przeciwnie — że to duch nadaje 
prawdziwy sens ciału. Kiedy bowiem człowiek żyje wedle Ducha, 
ujawnia w pełni dar swego przybranego synostwa Bożego” (św. Jan 
Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dla przedstawicieli 
ruchów kościelnych. 31 V 1998).

Kształtowanie duchowości chrzcielnej

Pamiętajmy 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.



10

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, których zaprośmy do wzięcia udziału w przygotowaniu 
rodziców i chrzestnych. Doświadczenia minionego czasu pokazuje, że 
rodzice dziecka chętnie biorą udział w katechezie online, gdy nie jest 
możliwe spotkanie w grupie.

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. Angażujmy 
świeckich w ramach katechezy dorosłych. Sukces ewangelizowania 
wiernych naszych wspólnot parafialnych w bardzo dużym stopniu zależy 
od dobrej współpracy duchownych i świeckich.

Przygotowanie dorosłych do bierzmowania

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Barnaby w Poznaniu 
przygotowała specjalny kurs przygotowujący dorosłych do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Rozpoczęcie zająć, dnia 23 kwietnia br., 
szczegóły dotyczące kursu oraz zapisy przez stronę internetową: 
bierzmowaniedoroslych.pl.
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Niedziela biblijna – Szósty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

1 maja przeżywać będziemy kolejną już niedzielę biblijną, która 
rozpocznie XIV Tydzień Biblijny (1 maja do 7 maja 2022). Po raz 
szósty 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, XIV Tygodnia Biblijnego oraz Szóstego Narodowego Dnia 
Czytania Pisma Świętego, któremu towarzyszyć będzie odczytywanie 
Ewangelii według św. Łukasza. 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.

Lednica

XXVI lednickie spotkanie młodych pod hasłem „Na krańce świata” 
odbędzie się w sobotę, 4 czerwca 2022 roku. Szczegółowy program 
organizatorzy opublikują w późniejszym terminie.

Diecezjalne Dni Młodych w Gostyniu

Już teraz informujemy, że w dniach od 28 czerwca do 2 lipca 
br. odbędzie się na Świętej Górze w Gostyniu Diecezjalne Święto 
Młodych „Paradiso 2022”. Szczegółowe informacje dotrą do parafii  
za pośrednictwem Duszpasterstwa Młodzieży Jordan. 

Międzynarodowy Festiwal Młodych “Mladifest”

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan   
zaprasza na wyjazd do do Bośni i Hercegowiny na coroczny 
Międzynarodowy Festiwal Młodych “Mladifest”. Podczas pielgrzymki 
w gronie młodych będzie szansa na nawiązanie nowych znajomości, 
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odnowę duchową, oraz odpoczynek w przepięknych miejscach  
południowej dalmacji. Zapisy i szczegółowe informacje pod adresem: 
https://tiny.pl/9jbns. W razie pytań należy pisać na adres:  
jordanmladifest@gmail.com.

Dzień Skupienia dla wspólnot młodzieżowych

Dnia 17 września 2022 roku w parafii pw. św. Katarzyny we 
Wronkach odbędzie się Dzień Skupienia dla parafialnych wspólnot 
młodzieżowych. Wraz z młodymi z parafii zaplanujmy wspólny wyjazd. 
Wszystkie szczegóły zostaną przesłane do księży proboszczów przez 
pocztę kurialną.

Nauka religii dla dzieci z Ukrainy

Do naszych parafii przybywa coraz więcej uchodźców wojennych 
z Ukrainy, po rozeznaniu tematu i sytuacji, zatroszczmy się – szanując 
odpowiednie konfesje -  o naukę religii w szkołach dla dzieci i młodzieży 
oraz o integrację w ramach parafialnych wspólnot i duszpasterstwa.
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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 świeżą wodę święconą.

XX rocznica ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

W 20. rocznicę ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
Metropolity Poznańskiego do bazyliki archikatedralnej (20 kwietnia 
2022) otoczmy modlitwą posługę naszego Pasterza. W czasie Mszy 
Świętych sprawowanych w parafiach w modlitwie pamiętajmy o Księdzu 
Arcybiskupie. 

XL rocznica święceń biskupich księdza biskupa  
Zdzisława Fortuniaka

W 40. rocznicę święceń biskupich – 9 maja 2022 roku – księdza 
biskupa Zdzisława Fortuniaka otoczmy naszą modlitwą Dostojnego 
Jubilata. W czasie Mszy Świętych sprawowanych w parafiach  
w modlitwie pamiętajmy o Księdzu Biskupie.

Nabożeństwa majowe

Zadbajmy o dobre przygotowanie nabożeństw majowych. Podtrzy- 
mujmy tradycję gromadzenia się wiernych na majowej modlitwie przy 
krzyżach i kapliczkach przydrożnych. 
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Nabożeństwa fatimskie

Kolejna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie zachęca nas 
do wprowadzenia w parafiach nabożeństw fatimskich oraz nabożeństw 
pierwszej soboty miesiąca, które są wynagrodzeniem za zniewagi 
czynione Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 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 archidiecezji.

Dziękczynienie za peregrynację Matki Bożej w Archidiecezji 
Poznańskiej

3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, w czasie 
uroczystej Eucharystii na wałach Jasnej Góry, której będzie przewodniczył 
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki o godz. 11.00, pragniemy 
podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar peregrynacji  
w naszej archidiecezji w latach 2019-2022. Licznie spotkajmy się na 
Jasnej Górze, zachęcajmy wiernych do wspólnego pielgrzymowania.

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 
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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 o pokój

W modlitwie powszechnej oraz przez śpiew Suplikacji podczas 
sprawowanych w parafiach Mszach Świętych wyrażajmy naszą prośbę 
do Boga o pokój w Ukrainie, w Europie, w ojczyźnie i w świecie.

Modlitwa w języku ukraińskim

Wobec coraz większej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy 
w wielu miejscach zorganizowano sprawowanie Liturgii w języku 
ukraińskim. Stosowne informacje na bieżąco są zamieszczane na stronach 
internetowych archidiecezji oraz na komunikatorach społecznościowych 
Caritas naszej archidiecezji. Niebawem do parafii dotrą broszury 
informacyjne, które będziemy mogli wykorzystać jako poinformowanie 
zainteresowanych o możliwości praktyk religijnych we własnym języku 
i obrządku.

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 
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.
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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 8 maja 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 14 maja br. o godz. 10:00. Natomiast święceń kapłańskich 
Ksiądz Arcybiskup Metropolia udzieli w katedrze poznańskiej w sobotę, 
21 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. 

Jubileusze kapłańskie

Tradycyjnie w maju podziękujmy Bogu za prezbiterów świętujących 
złote i srebrne jubileusze kapłańskie. Szczegółowe informacje  
o celebrowaniu w katedrze Mszy Świętych za kapłanów z rocznika 1972 
(uroczysta Eucharystia, 1 czerwca br., o godz. 11.00 w katedrze) oraz 
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1997 (uroczysta Eucharystia, 24 maja br., o godz. 11.00 w katedrze) 
przekażemy do parafii komunikatem kurialnym.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

29 kwietnia br., przeżyjemy kolejny Dzień Męczeństwa Du- 
chowieństwa 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 
męczenników związanych z parafią i diecezją. Jak każdego roku centralne 
obchody 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. 

Modlitwa o urodzaje

Tradycja Kościoła uświęciła dni 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.

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

Zachęcajmy wiernych do włączania się w pomoc uchodźcom 
wojennym z Ukrainy, którą organizuje i koordynuje Caritas naszej 
archidiecezji.

O wszystkich akcjach informujemy na bieżąco poprzez komunikaty 
Kurii Metropolitalnej.

Szczegółowy wypis miejsc, w których mieszkańcy Ukrainy znajdą 
pomoc znajduje się na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu oraz Caritas Poznań.

Wolontariat i pomoc sąsiedzka

Zapraszajmy i zachęcajmy 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 oraz uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Pomoc dla Jadłodajni

Organizujmy zbiórki żywności oraz wsparcie finansowe dla poz- 
nańskich jadłodajni, które prowadzą Siostry Elżbietanki (ul. Łąkowa), 



Urszulanki (ul. Taczaka) oraz Albertynki (ul. Ściegiennego). W czasie 
pandemii poznańskie jadłodajnie wydawały łącznie ponad 600 posiłków 
dziennie. Obecnie z powodu przybywających do Poznania uchodźców 
wojennych z Ukrainy liczba wydawanych przez jadłodajnie posiłków 
nieustannie wzrasta. Zebraną pomoc dostarczajmy – po uprzednim 
kontakcie – bezpośrednio do jadłodajni.

Program „Rodzina Rodzinie”

Nadal wspierajmy i propagujmy w parafiach Program „Rodzina 
Rodzinie”. Akcja polega na tym, że polskie rodziny, wspólnoty parafialne 
i instytucje, wspierają rodziny syryjskie, poszkodowane w następstwie 
wojny. Konkretna polska rodzina będzie mogła systematycznie 
pomagać konkretnej rodzinie z Syrii. Program realizuje Caritas Polska, 
która zbiera fundusze, we współpracy z Caritas Liban. Na stronie  
www.rodzinarodzinie.caritas.pl można poznać tych, którzy czekają 
na pomoc (dzieci z rodzin, które straciły rodziców. Rodziny bez 
dachu nad głową, którym wojna zabrała dorobek życia, ludzi poranio- 
nych i niepełnosprawnych). Propagujmy to dzieło miłosierdzia  
w naszych wspólnotach parafialnych (informacje na stronie www:  
rodzinarodzinie.caritas.pl). 

„Marsz dla życia”

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zorganizuje w Poznaniu 
kolejny „Marsz dla życia”, dnia 12 czerwca 2022 roku. 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 zjazdów.




