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WPROWADZENIE

Wielki Post ma być kolejnym etapem realizacji tegorocznego 
programu duszpasterskiego, w którym uświadomimy sobie, że jesteśmy 
Posłani w duchu Chrystusa Ukrzyżowanego. Chodzi o to, abyśmy pełniej 
rozumieli, że podejmując powierzoną nam podczas Eucharystii misję, 
wezwani jesteśmy także do życia tajemnicą Chrystusowego Krzyża. 

Aby pełniej zrozumieć sens myśli, która ma przenikać nasze 
przeżywanie tegorocznego okresu wielkopostnego, warto przypomnieć 
to, co św. Paweł pisze w Pierwszym Liście do Koryntian: „My głosimy 
Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów,  
a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, (…) mocą Bożą 
i mądrością Bożą” (1Kor 1,23–24). Przed laty, podczas jednej z audiencji 
generalnych, papież Benedykt XVI, tłumaczył, że „dla św. Pawła krzyż 
ma podstawowy prymat w historii ludzkości; stanowi on centralny punkt 
jego teologii, gdyż powiedzieć Krzyż, to powiedzieć zbawienie jako 
łaska dana każdemu stworzeniu (…). W obliczu Kościoła, w którym 
w sposób niepokojący dochodziło do zamętu i skandali, gdzie jedności 
zagrażały partie i wewnętrzne podziały, które podważały jedność Ciała 
Chrystusa, Paweł stanął nie ze wzniosłością słowa czy mądrości, lecz 
z orędziem Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego. Siłą jego nie był 
przekonujący język, ale paradoksalnie słabość i drżenie tego, kto zawierza 
się całkowicie »mocy Bożej«” (29.10.2008). 

Swoistym dopowiedzeniem prawdy o posłaniu w duchu Chrystusa 
Ukrzyżowanego jest wypowiedź papieża Franciszka, który przypomina, 
że „  Chrystus z miłości oddał samego siebie aż do końca, aby nas 
zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są najcenniejszym znakiem 
przyjaciela, który potrafi posunąć się do ostateczności: »Umiłowawszy 
swoich na świecie, do końca ich umiłował« (J 13,1). Święty Paweł 
stwierdził, że żyje, powierzając się tej miłości, która dała mu wszystko: 
»Obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie« (Ga 2,20). Ten Chrystus, który 
zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów, z tą samą mocą całkowitego 
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daru z siebie nadal dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Popatrz na Jego krzyż, 
przylgnij do Niego, daj się zbawić, ponieważ »Ci, którzy pozwalają, żeby 
ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej 
pustki, od izolacji«. A jeśli grzeszysz i odchodzisz, On cię podnosi 
na nowo mocą swego krzyża. Nigdy nie zapominaj, że On przebacza 
siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas w swoje 
ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta 
nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę  
i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze 
może przywrócić nam radość” (Christus vivit, 118–119).

 Wielki Post – dzięki słowu Bożemu i sakramentom – ma nam pomóc 
w pogłębieniu naszej wiary, byśmy żyli ze świadomością, że jesteśmy 
posłani w duchu Chrystusa Ukrzyżowanego. Dokonuje się to na drodze 
modlitwy i dzielenia się miłością, milczenia i postu w oczekiwaniu na 
radość paschalną. Dzięki nawróceniu możemy spojrzeć w prawdzie na 
siebie i na naszych bliźnich, a zjednoczeni z Bogiem przez Chrystusa w 
Duchu Świętym pełniej dostrzec godność naszych sióstr i braci – także tych, 
którzy żyją na marginesie społeczeństwa i dzielić się z nimi Ewangelią. 

Trwający od Środy Popielcowej do południa Wielkiego Czwartku 
okres Wielkiego Postu to czas, w którym poprzez nawrócenie pragniemy 
wrócić do miłości Chrystusowej. To przesłanie powraca w czytaniach 
liturgicznych okresu wielkopostnego. Zgodnie z wezwaniem Jezusa 
mamy czynić wszystko, by wypełnić przykazania Boże ze względu na 
Boga, z miłości do Niego. 

Czytania pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu zwracają uwagę, że 
miłość przezwycięża pokusy, które chcą nas doprowadzić do odrzucenia 
miłości Boga i zaprzestania poszukiwań głębszego sensu życia. Druga 
niedziela, ukazując Przemienienie Pańskie na Górze Tabor, apeluje do nas, 
abyśmy wsłuchiwali się w głos Miłości – „To jest mój Syn wybrany, Jego 
słuchajcie” (Łk 9,35). Kolejna niedziela przynosi przypowieść Jezusa o 
nieurodzajnym drzewie figowym, której przesłaniem jest pobudzenie 
słuchaczy do nawrócenia i uświadomienia im, że miłość przynosi owoce. 
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W czwartą niedzielę słyszymy, że jeśli człowiek uświadamia sobie własne 
grzechy i żałuje za nie, może powrócić do miłującego Ojca. Miłość 
Boga do człowieka jest bowiem większa niż jego grzech. Przypominając 
historię z kobietą pochwyconą przez faryzeuszów i uczonych w Piśmie 
na cudzołóstwie, piąta Niedziela Wielkiego Postu pragnie przypomnieć, 
że miłość nie potępia, ale daje szansę nawrócenia. Wreszcie Niedziela 
Palmowa przybliża nam Miłość wierną aż do końca, Jezusa, który nie 
odpowiedział przemocą na przemoc, lecz „ogołocił samego siebie”, 
zszedł na dno poniżenia i pozwolił się całkowicie wyniszczyć. 

Warto raz jeszcze podkreślić, że Wielki Post winien być także 
czasem przygotowania do przeżywania najważniejszego dla nas Triduum 
Paschalnego. Głównym momentem jego przeżywania jest udział  
w Wigilii Paschalnej, którą należy połączyć z odnowieniem przymierza 
Chrztu świętego. 

 Okres Wielkiego Postu jest właściwym czasem modlitewnej pamięci 
o zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem. Sytuacja przeciągającej 
się w czasie pandemii pokazuje – jak zauważa się w dość licznych już 
badaniach – niepokojące zjawisko powszechnej obojętności na liczbę 
ofiar: dlaczego te 300 czy 500 śmierci jednego dnia nie robi właściwie 
większego wrażenia? Dlaczego nie przeżywamy i nie manifestujemy 
żałoby w skali społecznej, choć w ostatnim trzydziestoleciu nie 
brakowało sytuacji ogłaszanej z różnych okazji żałoby narodowej. 
Badacze stwierdzają, że to efekt skali i anonimowości. W drugi weekend 
stycznia serwisy informacyjne w mediach umieściły w morzu mało 
znaczących wiadomości ogłoszony właśnie raport o śmierci ponad 100 
tysięcy rodaków, którzy umarli na Covid-19. Brakuje żalu, bólu po 
śmierci niekiedy nawet bardzo bliskich osób, opłakiwania zmarłych,  
a nade wszystko modlitwy i solidarności z rodzinami doświadczonymi 
bólem nagłego odejścia bliskiej osoby. Okres Wielkiego Postu, kiedy 
wspominamy mękę i śmierć Ukrzyżowanego Pana, powinien zatem stać 
się w naszych parafiach czasem opłakiwania zmarłych oraz szczególnej 
modlitwy i pamięci o siostrach i braciach, którzy często umierali  
w samotności, bez możliwości pożegnania się z bliskimi.
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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 2022 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: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Zachęcajmy wiernych, 
zwłaszcza mieszkańców miasta Poznania i okolic, aby włączyli się 
we wspólną modlitwę i nawiedzanie poszczególnych kościołów 
stacyjnych. Wydarzenie zakończy się w Niedzielę Palmową podczas 
Mszy Świętej w Archikatedrze, której przewodniczyć będzie 
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański. W modlitwie stacyjnej 
pamiętajmy także o intencji pokoju na świecie, zwłaszcza w Ukrainie.
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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.

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

Jeśli będzie taka potrzeba 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. 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 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.
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Rekolekcje środowiskowe

Po raz kolejny 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

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. Należy 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.

Informujemy, że przygotowano także pomoce rekolekcyjne o tematyce 
synodalnej.

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 
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 5 i 28 marca 2022 roku.
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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 była prowadzona 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. Zwróćmy uwagę na systematyczne znoszenie obostrzeń.

Zaangażujmy katechistów, którzy posiadają misję kanoniczną, ale 
nie zostali poproszeni o pomoc w prowadzeniu katechezy dorosłych. 
Wielu z nich zgłasza, że czują się odrzuceni, choć chętnie podjęliby 
zaangażowanie.
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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.

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 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 ofiarować modlitwę po spowiedzi. W naszej 
Archidiecezji były już takowe rozprowadzane (możemy dokonać zamówienia  
w Wydziale Duszpasterskim u ks. Krystiana Sammlera, 667339159). 
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W głoszeniu słowa Bożego przypominajmy wartość sakramentu 
chorych oraz wiatyku. Coraz więcej osób umiera bez zaopatrzenia na drogę 
ku wieczności.

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

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. 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 przepowiadanie słowa Bożego. Uczyńmy Wielki Post początkiem, 
jeśli jeszcze nie praktykujemy, głoszenia krótkich homilii każdego dnia. 
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Wiara rodzi się ze słuchania. Hasło roku duszpasterskiego „Posłani  
w pokoju Chrystusa” 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 osobnych procesjach komunijnych).

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

W dniach od 19 do 25 marca 2022 roku z inicjatywy Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka odbędzie się wydarzenie 
modlitewne II „Tydzień Modlitw o Ochronę Życia”. Będzie to kontynuacja 
„Nowenny życia” za przyczyną św. Jana Pawła II. 

Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę. Materiały duszpasterskie 
zostaną przesłane do parafii pocztą kurialną.

Pomoce duszpasterskie można również pobrać ze strony internetowej: 
/pro-life.pl/zazyciem/.

30. lecie przyjęcia sakry biskupiej przez Księdza Arcybiskupa

W sobotę, dnia 26 marca 2022 roku w katedrze poznańskiej będziemy 
dziękować Bogu za posługę biskupią Księdza Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego z okazji przypadającej w piątek, 25 marca, trzydziestej rocznicy 
przyjęcia przez Metropolitę Poznańskiego sakry biskupiej. O szczegółach 
uroczystości poinformujemy komunikatem kurialnym.

Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca  
oraz cotygodniowa Adoracja w parafii

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 oraz cotygodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu ma 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  
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w „Zeszycie liturgicznym” Programu duszpasterskiego na rok 2021/2022 
oraz w biuletynie seminaryjnym „Pasterz”.

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 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 
przejdzie w czwartek po Środzie Popielcowej – z powodu remontów w 
centrum miasta - ulicami Ostrowa Tumskiego: Panny Marii, Posadzego, 
Dziekańska, most biskupa Jordana i zakończy się przed kościołem św. 
Małgorzaty na poznańskiej Śródce. Rozpoczęcie modlitwy o godzinie 18.00 
Eucharystia w katedrze, o godz. 18.30 wyruszy z katedry Droga Krzyżowa.

Nowenna za kapłanów oraz w intencji nowych powołań

Z racji przypadającej 12 marca 2022 roku 400. rocznicy święceń 
kapłańskich św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, jesteśmy zaproszeni 
do wspólnej modlitwy Nowenną za kapłanów i o powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne za przyczyną świętego Andrzeja Boboli, Patrona Polski. 
Nowenna będzie odprawiana w dniach 3-11 marca 2022 roku.
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Szczegółowy plan nowenny oraz wszystkie potrzebne pomoce 
duszpasterskie zostały przesłane do parafii pocztą kurialną.

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. 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, 

wspierają 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 
Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, że chętnie przyjdziemy 
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– 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 2022 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. 

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  
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 (13 marca 2022 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.

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

We współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej wspierajmy 
w parafii wszystkie proponowane formy pomocy dotkniętym tragedią 
wojny w Ukrainie.

Stosowne komunikaty będą na bieżąco docierały do parafii




