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MARTYRIA
Świadectwo o Słowie
Pan zmartwychwstał i jest z nami
W liturgii Kościoła przechodzimy z Jezusem drogę Paschy. W Wigilię Paschalną odnowiliśmy przymierze chrzcielne,
przez które zanurzeni zostaliśmy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Zmartwychwstały jest ze swoim Kościołem po
wszystkie dni, aż do skończenia świata. Szczególnej rangi winna nabrać oktawa Wielkanocy. Każdy jej dzień przeżywany jest
w randze uroczystości. Zaprośmy wiernych, przygotowanych
przez Sakrament pojednania do Świąt, do gorliwszego uczestnictwa w tych
dniach w Eucharystii. Są parafie, w których każdego dnia oktawy zaprasza się na Mszę św. rodziców poszczególnych grup katechizowanych dzieci
i młodzieży.
Pięćdziesiąt dni radości
Okres Wielkanocny nie kończy się po dniach oktawy, ale trwa do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. To szczególny czas, kiedy odkrywając
godność dzieci Bożych, jaką otrzymaliśmy na chrzcie świętym, rozbudzamy
radość i entuzjazm wiary. Krótka, codzienna homilia, może być dla parafian
impulsem zachęcającym do osobistej lektury Biblii oraz ożywienia modlitwy.
Częściej praktykujmy w tych dniach aspersję, zwracając uwagę na symbolikę
świecy paschalnej i chrzcielnicy. Uczmy wiernych duchowości chrzcielnej,
która wprowadza w życie tajemnicę zmartwychwstania na co dzień.
Niedziela Biblijna
Z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła trzecią Niedzielę Wielkanocną, Niedzielą Biblijną.
Jej celem jest propagowanie Pisma Świętego oraz kształtowanie duchowości biblijnej wśród wiernych. Do parafii dotrą materiały przygotowane
przez zespół Dzieła Biblijnego. Wykorzystajmy zawarte w nich propozycje.
Stwórzmy także możliwość nabycia w tym dniu Pisma Świętego. Twórzmy
w parafiach Kręgi Biblijne. Wykorzystajmy materiały publikowane w kwartalniku „Krąg Biblijny”.



Modlitwa o powołania
Czwarta Niedziela Wielkanocna, to Światowa Niedziela Powołań.
Rozpoczyna ona kwartalne dni modlitw o powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Zachęcajmy wiernych do szczególnej modlitwy w tej intencji. Niech będzie to także czas modlitewnego wsparcia kapłanów oraz
osób życia konsekrowanego pracujących w parafii oraz tych, którzy z niej
pochodzą. Organizujmy w parafiach grupy Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej
2004-2008, t. II, Statuty, s. 434-435). Zapraszajmy do nich szczególnie rodziców i rodzeństwo kapłanów oraz osób konsekrowanych pochodzących
z parafii.
Taizé w Poznaniu
Fakt, że Europejskie Spotkanie Młodych (29.12.2009-2.01.2010) odbędzie się w Poznaniu, jest dla nas wielkim wyróżnieniem oraz duszpasterską
szansą. Ekumeniczna wspólnota Braci – swoim życiem i zaangażowaniem
na rzecz ludzi młodych – pokazuje, że potrafi żyć tajemnicą Zmartwychwstałego i skutecznie wprowadzać w to doświadczenie młodzież. Dobra organizacja spotkania w Poznaniu winna wyzwolić naszą gościnność.
Zatroszczmy się o to, by domy naszych parafian (w Poznaniu i okolicy)
były otwarte dla młodych gości. Szukajmy już teraz osób, które włączą się
w przygotowanie i organizację spotkania na terenie parafii. Gromadzenie
ludzi wokół tego projektu ożywi duszpasterstwo w parafii.
Kapłani męczennicy
Dnia 29 kwietnia wspominamy kapłanów, którzy oddali swe życie za
wiarę i Ojczyznę w czasie drugiej wojny światowej. W Archidiecezji Poznańskiej zamordowano 1/3 stanu duchownych ówczesnej Archidiecezji
(219 kapłanów). Niech pamięć o męczennikach będzie żywa wśród nas.
Przypominajmy, zwłaszcza młodym ludziom, postaci kapłanów męczenników związanych z naszą parafią.
Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci
Dnia 23 maja w katedrze odbędzie się Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Zaprośmy do udziału w Kongresie wszystkie dzieci zaangażowane w grupach duszpasterskich. Kongres będzie przygotowany w sposób
atrakcyjny dla dzieci. Uczenie odpowiedzialności za dzieło misyjne zaowocuje w przyszłości powołaniami do takiej posługi w Kościele. Inicjujmy
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w parafiach dziecięce grupy misyjne oraz troszczmy się o formację animatorów tych grup, korzystając z gotowości sióstr Klawerianek pracujących
w Referacie Misyjnym Kurii (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 20042008, t. I, Dokumenty, s. 579-580). Studenci, działający w Akademickim
Kole Misjologicznym przy UAM, chętnie poprowadzą animację misyjną
w parafii. Kontakt: www.misja.info.
Szkoła Formacji Duchowej
Jesienią 2008 roku rozpoczęła działalność Szkoła Formacji Duchowej. Jest ona propozycją otoczenia troską życia duchowego człowieka.
Ma formę rekolekcji przeżywanych w milczeniu, w duchu ignacjańskim.
Spotkania odbywają się w nowym domu rekolekcyjnym sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla w Morasku. Comiesięczne sesje cieszą się coraz większym
zainteresowaniem.
Być Kościołem dzisiaj
W ramach obchodów Roku Świętego Pawła odbędzie się na Wydziale Teologicznym UAM, w sobotę, dnia 17 kwietnia sympozjum naukowe
na temat: Być Kościołem dzisiaj. Pawłowe inspiracje dla duszpasterstwa.
Zaprośmy na tę konferencję przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich, Kręgów Biblijnych, grup duszpasterskich. Jest to okazja do refleksji nad wspólnotą Kościoła, formacji wiernych świeckich oraz uczenia się
współodpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego, tu i teraz.
Rocznica Wydziału Teologicznego
W tym roku mija czterdzieści lat od ustanowienia w Poznaniu przez
papieża Pawła VI Papieskiego Wydziału Teologicznego. W dniu 22 kwietnia
2009 roku pragniemy wspólnie, w obecności kardynała Zenona Grocholewskiego, dziękować Bogu za ten dar, zarówno dla Kościoła w Archidiecezji
Poznańskiej, jak i dla całej Polski. Od dziesięciu lat PWT kontynuuje swoją
misję jako Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Wielu kapłanów oraz
wiernych świeckich studiowało teologię na PWT. Zgromadźmy się wspólnie na dziękczynnej Eucharystii w Katedrze (godz. 12.30) i na okolicznościowej sesji (godz. 14.30). Spróbujmy dotrzeć do świeckich absolwentów
PWT i zaprośmy ich na tę uroczystość.
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LITURGIA
Słowo i sakrament
Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Niech ta modlitwa pomaga w odkrywaniu bogactwa Bożego Miłosierdzia.
Rocznica ingresu
Dnia 20 kwietnia przypada 7. Rocznica ingresu Księdza
Arcybiskupa Metropolity. Pamiętajmy w modlitwach o naszym Pasterzu.
W katedrze odbędzie się uroczysta Eucharystia o godz. 18.00.
Oczekiwanie Pocieszyciela
Od Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego trwają w Kościele dni
modlitw przed Zesłaniem Ducha Świętego. Na wzór apostołów i Maryi,
oczekujących na obiecanego Parakleta, trwajmy gorliwie na modlitwie otwierając serca na dary Ducha. Niech będzie to czas modlitewnego zaangażowania, szczególnie osób działających w ruchach, stowarzyszeniach i grupach duszpasterskich, kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców.
Rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
W Wigilię Zesłania Ducha Świętego w katedrze poznańskiej dziękować będziemy Bogu za 30 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski. To właśnie wtedy Papież modlił się, by Duch Święty odnowił oblicze polskiej ziemi.
Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Wielkim świętem Kościoła lokalnego są święcenia diakonatu
(14.05.2009) i prezbiteratu (21.05.2009). Dziękujemy Bogu za ludzi, którzy
odważnie poszli za wezwaniem Dobrego Pasterza, by żyć tajemnicą zmartwychwstania i uczyć tego braci, do których zostaną posłani. W ostatnich
latach rzadko uczestniczą w tych liturgiach ministranci z parafii rodzinnych
kandydatów do święceń. Zabierajmy ministrantów do katedry. Wielu kapłanów wspomina swoje przeżycia z dzieciństwa, gdy sami mogli kiedyś
uczestniczyć w takiej uroczystości (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej
2004-2008, t. I, Dokumenty, s. 629).
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Rocznica Arcybiskupa Jerzego Stroby
Dnia 12 maja 2009 roku mija 10 lat od śmierci księdza Arcybiskupa
Jerzego Stroby. Tego dnia w katedrze poznańskiej, o godz.18.00, modlić się
będziemy za zmarłego pasterza naszej Archidiecezji. Zaprośmy do katedry
szczególnie wiernych z parafii, które Arcybiskup erygował, czy też z kościołów, które poświęcił.
Boże Ciało
Procesja na ulicach naszych parafii w Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa staje się, jak co roku, okazją do rozważenia tematu roku
duszpasterskiego. Tegoroczne komentarze do czterech ołtarzy, przygotowane przez ks. Macieja K. Kubiaka, znajdziemy w ogólnopolskim opracowaniu Programu duszpasterskiego.
Modlitwa za emigrację
W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja, przypada Dzień
Modlitw za Emigrację. Pamiętajmy także o najnowszej emigracji zarobkowej, o tych, którzy wyjechali z naszych parafii w poszukiwaniu pracy oraz
o ich rodzinach. Umożliwiajmy zakup modlitewników dla emigrantów
zawierających informacje o polonijnych duszpasterstwach oraz miejscach
i godzinach Mszy św. w języku polskim (Wydawnictwo Biblos).
Solidarność z prześladowanymi
Dzień 24 maja 2009 roku, to dzień modlitw za Kościół w Chinach.
W czasie totalitarnego systemu w Polsce doświadczaliśmy pomocy modlitewnej i materialnej Kościołów z innych części świata. Teraz nadszedł czas
spłacania długów wdzięczności. Uświadamiajmy wiernym potrzebę solidarności z Kościołem w Chinach poprzez post i modlitwę.
Ministranci
Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i lektorów skieruje się dnia 13 czerwca do Krzeszowa w diecezji legnickiej. Doświadczenie
wspólnoty, modlitwa oraz dzielenie się wiarą, to ważne cele pielgrzymki
służby liturgicznej. Zorganizujmy wyjazd z naszych parafii czy dekanatów.
Potraktujmy to także, jako zaangażowanie na rzecz dzieła powołań w naszej Archidiecezji. Wykorzystujmy w pracy z ministrantami miesięcznik
„KNC”.
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DIAKONIA
Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty
Święto Caritas
Niedziela Bożego Miłosierdzia, kończąca oktawę Wielkanocy, jest patronalnym świętem Caritas.
W wigilię uroczystości, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Poznaniu, gromadzą się przedstawiciele Parafialnych Zespołów Caritas. Jest ich obecnie
w naszej Archidiecezji 285.
Duchowość Caritas
Dnia 24 kwietnia odbędzie się promocja książki kardynała Cordesa
Duchowość Caritas. Wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka i gotowość niesienia mu pomocy winny być owocem duchowości, która kształtuje w nas postawę służby na wzór Chrystusa, który przyszedł, aby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.
Solidarność w kryzysie
W końcowym komunikacie z 347. zebrania plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski biskupi apelują „do wszystkich o ducha solidarności; do
pracodawców – o realizację społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
a do pracowników – o współdziałanie w przezwyciężaniu skutków kryzysu”.
O konkretną pomoc pod adresem poszkodowanych na skutek panującego
kryzysu ekonomicznego, biskupi apelują przede wszystkim do wspólnot
parafialnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich, do Caritas. W czasie, gdy
wielu ludzi boleśnie odczuwa skutki kryzysu ekonomicznego, zatroszczmy
się o to, by wspólnota parafialna była solidarna z tymi, którzy doświadczają
biedy. Ważną misję do spełnienia mają w tym dziele Parafialne Zespoły
Caritas.
Ogólnopolski Festyn Rodzinny
Po raz drugi Caritas Archidiecezji wraz z miastem Poznań organizuje
Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on
w dniu 31 maja 2009 roku na Ostrowie Tumskim. Zaprośmy rodziny naszych parafii do udziału w festynie.
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Dzień Dziękczynienia
Dnia 7 czerwca przeżywać będziemy drugi Dzień Dziękczynienia. Do
parafii dotrą ogólnopolskie materiały. Przed kościołami zbierane będą ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
Szkolne Koła Caritas
Wspierajmy inicjatywy związane z tworzeniem Szkolnych Kół Caritas.
Jest ich obecnie 49. Niech stają się one miejscem solidnej formacji młodych
ludzi oraz zaangażowania na rzecz potrzebujących (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, t. II, Statuty, s. 528-535).
Kontakt:
ks. Tomasz Ren, zastępca Dyrektora Caritas, ren@caritaspoznan.pl
Wakacje dla dzieci
Zaplanujmy już teraz, wraz z parafialnym Zespołem Caritas, zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciom z ubogich rodzin. Choć dzisiaj coraz trudniej o wolontariuszy, zapraszajmy do współpracy starszą młodzież.
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