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MARTYRIA
Świadectwo o Słowie
Chrystus Zmartwychwstały
Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel przeszedł drogę Paschy przez mękę i śmierć do Zmartwychwstania. Posłuszny woli
Ojca, poniósł na krzyż wszystkie nasze grzechy, by wprowadzić
pokój między niebem i ziemią. Bóg Ojciec zawarł z nami przez
śmierć swego Syna Przymierze tak mocne, że nic nie może go
złamać. Jezus Zmartwychwstały jest ze swoim Kościołem po
wszystkie dni, aż do skończenia świata. On zmartwychwstał
jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Wierzymy, że także nas czeka godzina naszego zmartwychwstania.
Pięćdziesiąt dni radości paschalnej
Okres Wielkanocny przypomina nam czas, w którym Zmartwychwstały ukazywał się swoim uczniom, umacniał ich wiarę i przygotowywał do misji głoszenia Ewangelii. Podczas Wigilii Paschalnej odnowiliśmy przymierze
z Panem Bogiem. Uświadomiliśmy sobie, że chrzest stał się dla nas bramą
do szkoły Jezusa. Teraz trzeba wsłuchać się w Boże słowo, odnowić ducha
modlitwy i dojrzewać w uczniostwie. Zapraszajmy wiernych do częstszego
udziału w codziennej Eucharystii. Przygotujmy na każdy dzień krótką homilię. Niech biblijne teksty Okresu Wielkanocnego oraz częste spożywanie
Ciała Pańskiego pomagają odkrywać wagę zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Niech rozbudzają radość i entuzjazm wiary.
Czynić uczniów
Naszym zadaniem w szkole Jezusa jest nie tylko stawanie się Jego uczniami, ale także dojrzewanie do gotowości czynienia z bliźnich uczniów.
Okres Paschalny pomaga nam zrozumieć, że to zadanie możemy zrealizować tylko w mocy Ducha Świętego, którego mamy w modlitwie zapraszać
do naszych serc. Pokazujmy wiernym tę perspektywę dzielenia się wiarą
w rodzinach, parafii, miejscach pracy i rozrywki.



Kręgi biblijne
Twórzmy w parafiach Kręgi biblijne, a tam, gdzie już działają, odkrywajmy je jako miejsca formacji uczniów Chrystusa. Korzystajmy z materiałów publikowanych w kwartalniku przygotowanym przez Dzieło Biblijne
im. Jana Pawła II „Krąg biblijny”.
Dzień Świętości Życia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżyjemy 31 marca br. Jest
to Dzień Świętości Życia. Niech nasze modlitwy tego dnia będą wyrazem
uwielbienia Boga za dar życia i przebłagania za grzechy przeciwko życiu.
Podejmijmy w parafiach dzieło Duchowej Adopcji. Pamiętajmy o wsparciu
Funduszu Obrony Życia.
Rocznica śmierci Jana Pawła II
Niech ten dzień stanie się okazją do modlitwy wdzięczności za dzieło
życia Jana Pawła II oraz o rychłe wyniesienie Sługi Bożego na ołtarze. Niech
będzie to też okazja to utrwalenia nauczania Jana Pawła II w naszych parafiach. W rocznicę śmierci Jana Pawła II rozpocznie się w Rzymie Światowy Kongres Miłosierdzia, który ma skupić ok.8000 uczestników z różnych
Kościołów chrześcijańskich oraz religii niechrześcijańskich. W przyszłym
roku odbędą się kongresy kontynentalne, a za dwa lata krajowe.
Światowa Niedziela Powołań
Czwarta niedziela wielkanocna (13 kwietnia 2008), Światowa Niedziela Powołań, rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania. Zachęcajmy
wiernych do szczególnej modlitwy w tej intencji. Niech będzie to także czas
modlitewnego wsparcia kapłanów pracujących w parafii oraz tych, którzy
z niej pochodzą. W parafiach, w których nie ma jeszcze grup Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, starajmy się je
stworzyć.
Dzień Taizé w Poznaniu
Dnia 19 kwietnia przybędą do Poznania bracia ze wspólnoty ekumenicznej w Taizé wraz ze swym przełożonym Bratem Aloisem. Spotkanie
będzie miało miejsce w kościele pw. Nawiedzenia NMP. Zaprośmy młodzież z naszych parafii do udziału w tym spotkaniu. Poznań liczy na to, że
będzie gościł młodych z całej Europy na spotkaniu na przełomie roku. Na
razie nie jest znana data tego wydarzenia. Obecne spotkanie z braćmi może
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być okazją do rozeznania, na ile jesteśmy w stanie takie spotkanie przygotować. W przygotowaniu młodzieży wykorzystajmy książeczkę przygotowaną
przez Duszpasterstwo Młodzieży: Będziecie moimi świadkami.
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
Dnia 29 kwietnia wspominamy prezbiterów, którzy oddali swe życie za
wiarę i Ojczyznę. Wykorzystajmy otrzymane informacje o kapłanach pochodzących z naszych dekanatów. W Archidiecezji Poznańskiej zamordowano 1/3 stanu duchownych ówczesnej Archidiecezji. Niech pamięć o kapłanach męczennikach będzie żywa wśród nas.
Wniebowstąpienie i Pięćdziesiątnica
Od uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego trwają w Kościele dni
modlitw przed Zesłaniem Ducha Świętego. Niech nasze wspólnoty parafialne trwają gorliwie na modlitwie na wzór apostołów i Maryi oczekujących
na obiecanego Ducha Świętego.
Troska o misje
Pamiętajmy o nabożeństwach misyjnych w naszych parafiach. Będąc
modlitewnym wsparciem osób pracujących na misjach, budzą one wśród
wiernych współodpowiedzialność za dzieło ewangelizacji narodów oraz
rozbudzają powołania. Inicjujmy w parafiach dziecięce grupy misyjne oraz
troszczmy się o animatorów tych grup korzystając z oferty formacyjnej
sióstr Klawerianek. Studenci działający w Akademickim Kole Misjologicznym przy UAM chętnie poprowadzą animację misyjną w parafii.
Kontakt: www.misja.info
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LITURGIA
Słowo i sakrament
Celebracje wielkanocne
W Okresie Paschalnym mamy przeżywać fakt bycia uczniami Chrystusa przez pryzmat radości zmartwychwstania.
Liturgia tych dni pełna jest radości ze zwycięstwa Chrystusa
nad śmiercią i szatanem. Niech starannie przygotowana liturgia zakorzenia nas w tajemnicy Paschy Zbawiciela. Pamiętajmy
o aspersji w niedziele, o symbolice paschału i chrzcielnicy.
Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Wielkim świętem Kościoła lokalnego są święcenia diakonatu (8 maja
2008) i prezbiteratu (15 maja 2008). To uroczystości, w czasie których objawia się radość wspólnoty Kościoła, która cieszy się nowymi robotnikami
wchodzącymi do winnicy Pana. W miarę możliwości zabierajmy na te liturgie do katedry ministrantów i lektorów. Wielu kapłanów wspomina swoje
przeżycia z dzieciństwa, gdy oni sami mogli kiedyś uczestniczyć w takiej
uroczystości.
Boże Ciało
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa starajmy się
w naszych parafiach podjąć refleksję nad tematem roku duszpasterskiego. Tegoroczne komentarze do czterech ołtarzy, przygotowane przez
ks. dr Adama Kalbarczyka, znajdziemy w ogólnopolskim opracowaniu Programu duszpasterskiego.
Modlitwa za emigrację
3 maja, w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 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.
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DIAKONIA
Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty
Dekanalne spotkania członków Rad
W Okrasie Wielkanocnym zaplanowano dekanalne spotkania dla członków Parafialnych Rad
Duszpasterskich oraz Parafialnych Rad Ekonomicznych. Radni mają otrzymać krzyże ręczne, by uświadamiać sobie, że są powołani do służby na rzecz
wspólnoty. Niech modlitwa i znak krzyża pomagają zrozumieć współodpowiedzialność świeckich wiernych za wspólnotę parafialną.
Zespoły Caritas
W Wielki Czwartek złożono deklaracje wolontariatu na rzecz Caritas
w parafii lub diecezji. Badania religijności w Archidiecezji pokazują, że mało
osób jest gotowych zaangażować się w jakąś systematyczną posługę. Zatroszczmy się, by zapał wiernych gotowych służyć nie ostygł, ale stawał się
silniejszy i dojrzalszy. Osobom, które mogą i chcą zaangażować się w pracę
specjalistyczną, pomóżmy dotrzeć do centrali Caritas w Poznaniu.
W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia Parafialne Zespoły Caritas gromadzą się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Poznaniu na wspólnej
modlitwie i świętowaniu. Obecnie w naszej Archidiecezji mamy 253 Parafialne Zespoły Caritas.
Zbiórka na kościół pw. św. Karola Boromeusza
W III Niedzielę Wielkanocną (6 kwietnia 2008) odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie budowy kościoła pw. św. Karola Boromeusza
w Poznaniu.
Szkolne Koła Caritas
Wspierajmy inicjatywy związane z tworzeniem Szkolnych Kół Caritas.
Niech stają się one miejscem solidnej formacji młodych ludzi oraz zaangażowania ma rzecz potrzebujących.
Kontakt: ks. Proboszcz Marek Kina, zastępca Dyrektora Caritas,061 81452-89, e-mail: markin@archpoznan.org.pl
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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.

14

