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MARTYRIA
Świadectwo o Słowie
Powołanie zawodowe
W minionym roku duszpasterskim przypatrywaliśmy się
naszym powołaniom. Cenną rzeczą będzie powiązanie refleksji z ubiegłego roku z realizacją aktualnego tematu pracy
duszpasterskiej. Przypominajmy wiernym, że każde powołanie zawodowe, o ile tylko wykonuje je człowiek posłuszny
Bogu, jest miejscem dawania świadectwa przynależności do
Ewangelii. Nawet najprostsze posługi zawodowe mogą przyczynić się do świętości tego, kto je wykonuje.
Praca zawodowa
Bóg wezwał człowieka do pracy. Chrześcijanin wyznaje swoją wiarę, gdy
swoją uczciwością i wiernością nakazom sumienia podejmuje zawodowe zadania. Uczmy się dziękczynienia za dobra będące dziełem ludzi w różnych
zawodach. Podejmujmy tę tematykę w homiliach, katechezach, spotkaniach
grup duszpasterskich. Wykorzystajmy sytuacje, kiedy możemy oddziaływać
duszpastersko na różne grupy zawodowe (np. nauczyciele – zakończenie i początek roku szkolnego oraz Dzień Edukacji Narodowej, służba zdrowia – św.
Łukasza – 18 października, urzędnicy państwowi i działacze samorządowi
– dożynki oraz Święto Niepodległości – 11 listopada, kolejarze – św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 25 listopada...). Ukazujmy potrzebę modlitwy i życia
sakramentalnego. Pomocą służą: prezentacja Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli w Programie Duszpasterskim dla Kościoła w Polsce na lata 2007/2008 oraz
książka ks. Edwarda Stańka, Boży kodeks pracy (Rafael, Kraków 2007).
Praca zawodowa miejscem świadectwa
Miejsca pracy i relacje, jakie w nich panują, są dla chrześcijanina okazją
do składania świadectwa Ewangelii. Badania religijności Polaków pokazują,
że mamy problem z przełożeniem naszej osobistej religijności na publiczne
świadczenie o niej w środowiskach nauki, pracy i rozrywki. Warto w osobistym rachunku sumienia stawiać sobie pytanie: czy moja praca zawodowa
jest świadectwem mojej przynależności do Chrystusa? Kto żyje według programu swego Boga, jest postrzegany jako „inny”. Ta „inność” jest częścią
krzyża, który – jako uczniowie Chrystusa – mamy brać na każdy dzień.


Ewangeliczna mądrość
Słowo Boże jest dla uczniów Chrystusa podstawową mądrością.
Uczniowie Jezusa mają być świadkami mądrości, która nie tyle inwestuje
w przemijające dobra tego świata, ale w nadzieję zmartwychwstania – świat
winien poznawać uczniów Chrystusa po ich mądrości. Nasze „lampy” winny być pełne oliwy mądrości. Parafialne kręgi biblijne są wspaniałą okazją
do spożywania tego pokarmu. Wykorzystajmy docierający do każdej parafii
kwartalnik „Krąg Biblijny”, by rozwijać pracę z Pismem świętym w naszych
wspólnotach. Obecność kapłana jest tam niezbędna. Parafie, w których nie
zawiązały się jeszcze kręgi biblijne zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy dla
duchowego dobra osób, które się w nie włączą i dla dobra całej parafii.
XXV Rocznica wizyty Jana Pawła II w Poznaniu
Przeżyjemy w tym roku XXV rocznicę pobytu Jana Pawła II w Poznaniu
(20-22 czerwca). Przypominajmy, zwłaszcza ludziom młodym, którzy tego
osobiście nie doświadczyli, nauczanie Ojca Świętego z tamtych dni. Dziękujmy Bogu za dary, jakie nam zesłał przez życie i posługę „naszego Papieża”.
Rok Świętego Pawła
W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca 2008)
Ojciec Święty zainauguruje w całym Kościele Rok Świętego Pawła. Wykorzystajmy ten czas, by w naszych parafiach przybliżyć wiernym, zarówno
postać, jak i nauczanie Apostoła Narodów. Jedną z inicjatyw może być publiczne odczytanie wszystkich tekstów św. Pawła w formie podobnej do poznańskiego Maratonu Biblijnego. Wydawnictwo Świętego Wojciecha przygotowuje wydanie Listów pawłowych w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej.
Szkoła Nowej Ewangelizacji przygotowuje cykl katechez dla dorosłych na
temat życia i nauczania św. Pawła. Zostaną one opublikowane przez Wydawnictwo Św. Wojciecha. Jesienią odbędzie w Rzymie Synod na temat Słowa Bożego. W obradach będzie uczestniczył Arcybiskup Poznański. Pamiętajmy w naszych wspólnotach o modlitwie w intencji Synodu.
Wakacje z Bogiem
W okresie wakacji odbywają się liczne pielgrzymki oraz rekolekcje.
Dają one możliwość pogłębienia relacji człowieka z Bogiem i ludzi między
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sobą. Informujmy wiernych także o letnich rekolekcjach (gablota czy gazetka parafialna) i zachęcajmy do udziału w nich. Zachęcajmy ich, by czas
wypoczynku spędzali w jedności z Bogiem, pamiętając o codziennej modlitwie, życiu sakramentalnym, a zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii.
Archidiecezjalne Święto Młodych
W dniu 20 września br. odbędzie się Archidiecezjalne Święto Młodych.
Święto poprzedzone będzie Forum Młodych. Niech każda parafia będzie
tam reprezentowana. Zaprośmy młodzież do udziału w tych obchodach.
Szczegółowe informacje o przygotowaniach i przebiegu spotkania dotrą do
każdej parafii.
1040-lecie powstania diecezji
Z okazji przypadającego w tym roku 1040-lecia diecezji (bp Jordan),
Kościół Poznański pragnie dziękować Bogu za Jego obecność pośród swego ludu. Odbędzie się sesja historyczna oraz archidiecezjalna pielgrzymka
do Rzymu. Pomagajmy wiernym odkryć ich dawne chrześcijańskie korzenie, z których wyrastają i których wspólnie musimy strzec.
Dzień Środków Społecznego Przekazu
25 Niedziela Zwykła (21.9.2008), to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Wykorzystajmy tę okazją do promowania mediów katolickich działających w naszej Archidiecezji. Zwracajmy uwagę na konieczność wychowywania dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania
z mediów. Zachęcajmy do słuchania audycji Radia „Emaus” (w Poznaniu
i okolicy), oglądania audycji religijnych w telewizji oraz czytania „Przewodnika Katolickiego”, „Małego Przewodnika Katolickiego”, „KNC”, „Listu
do Chorych” i innych pism katolickich.
Dzień Papieski Jana Pawła II
W tym roku, 12.10.2008 przeżyjemy ósmy już Dzień Papieski. Dołóżmy starań, by w naszych parafiach dobrze go przygotować. Opracujmy
parafialny program obchodów tego Dnia, korzystając z materiałów przesłanych przez Komitet Organizacyjny naszej Archidiecezji.
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Niedziela misyjna
19.10.2008 przeżywać będziemy Światową Niedzielę Misyjną, która rozpocznie Tydzień Misyjny. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje ad gentes; prośmy Boga o powołania misyjne, dziękując za misjonarzy
i misjonarki z naszej Archidiecezji. Starajmy się stworzyć w parafii grupę
różańcową wspierającą misjonarzy swoją modlitwą. Podtrzymujmy praktykę comiesięcznych nabożeństw misyjnych. Korzystajmy z pomocy sióstr
Klawerianek oraz Akademickiego Koła Misjologicznego (www.misja.info)
którzy prowadzą w naszej Archidiecezji animację misyjną.
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LITURGIA
Słowo i sakrament
Od liturgii do życia
Na początku Mszy świętej uświadamiamy sobie naszą
grzeszność i prosimy Boga o przebaczenie. W liturgii słowa
Pan upomina nas, byśmy umieli w życiu wybrać Jego drogę.
Uczy nas też, byśmy upominali się wzajemnie, jeśli widzimy
zło, które popełnia bliźni. Ten ma do tego prawo, kto sam pozbył się „belki we własnym oku”. Upominać trzeba najpierw
siebie samego. Następnie trzeba to wprowadzić w czyn. Bez
czytelnego świadectwa upomnienie nic nie znaczy. Szkodzi,
a nie pomaga. Zawsze należy pamiętać o ewangelicznych krokach: upomnieć w cztery oczy, wobec 2 świadków i wreszcie wobec Kościoła.
Dożynki
Każdego roku pod koniec wakacji parafie wiejskie organizują dożynki.
Jest to nawiązanie do biblijnego święta plonów, w którym dziękowano Bogu
za Jego dobrodziejstwa. Po raz kolejny zachęcamy do organizowania dożynek także w miastach. Oprócz wymiaru modlitewnego, taka uroczystość
może mieć ważne znaczenie pedagogiczne, wychowując do szacunku wobec Bożych darów i pracy ludzkiej. W miastach zaprośmy na dożynki osoby
sprzedające płody rolne na targowiskach i ryneczkach znajdujących się na
terenie parafii. Konieczne jest wcześniejsze omówienie z zainteresowanymi
takiej uroczystości. Dożynki mogą integrować parafian z tymi, którzy prowadzą dla nich działalność handlową.
Dożynki Archidiecezjalne odbędą się 15 sierpnia na Świętej Górze
w Gostyniu.
Różaniec
Miesiąc październik, to czas modlitwy różańcowej. Módlmy się w naszych świątyniach oraz w rodzinach szczególnie o gotowość dawania świadectwa Chrystusowi w pracy zawodowej i w życiu społecznym. Tam, gdzie
to możliwe, organizujmy osobne nabożeństwo różańcowe dla dzieci. Zachęcajmy dzieci do tworzenia podwórkowych grup różańcowych, a dorosłych
do włączenia się we wspólnoty żywego różańca. Organizujmy żywy różaniec
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także wśród młodzieży. Zapraszajmy środowiska zawodowe (np.18.10.2008
– święto Łukasza Ewangelisty – Patrona Służby Zdrowia) do prowadzenia
nabożeństw różańcowych. Niech modlitwa różańcowa wspiera także obrady Synodu odbywającego się w Rzymie.
Jubileusze małżeńskie
Małżeństwa, które przeżywają swój srebrny i złoty jubileusz, są zaproszone na wspólne świętowanie w Katedrze Poznańskiej. Życie jubilatów
jest pięknym świadectwem wierności Bogu i małżonkowi na drodze dobrze
odkrytego powołania. Zaprośmy pary małżeńskie z naszych parafii przeżywające jubileusze oraz ich rodziny na wspólną modlitwę do Katedry. Zachęcajmy jubilatów do dziękczynnej modlitwy także w parafii oraz prośmy
Księdza Arcybiskupa o błogosławieństwo dla nich.
Pamięć o zmarłych
W listopadzie pamiętamy w modlitwie o zmarłych. Wierni wtedy licznie nawiedzają cmentarze. Przypominajmy im o praktyce odpustów, które
można ofiarować za zmarłych.
Modlitwa o beatyfikację Sług Bożych z naszej Archidiecezji
W niedzielę, 9 listopada br. Kościół w Archidiecezji Poznańskiej modli
się o rychłą beatyfikację Sług Bożych, którzy na naszej ziemi realizowali
drogę do świętości. Niech ich życie, wierne ideałom Ewangelii, będzie i dla
nas zachętą, by naśladować Chrystusa.
Ekumeniczne Święto Biblii
Po raz siódmy w dniach 3-6 listopada 2008 odbędzie się w Poznaniu Ekumeniczne Święto Biblii. Zachęcajmy wiernych z Poznania i okolic,
zwłaszcza tych, którzy tworzą w parafiach kręgi biblijne, do wzięcia udziału
w obchodach święta. W dniu 5 listopada, w Katedrze Poznańskiej odbędzie
się Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa. Szczegółowe informację dotrą do
parafii pocztą kurialną.
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DIAKONIA
Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty
Parafialna akcja letnia dla dzieci
W miarę możliwości zatroszczmy się w czasie wakacji o dzieci z rodzin ubogich. Jeśli nie
jest możliwy wyjazd dzieci poza parafię, zorganizujmy akcję letnią na jej terenie. Potrzebny jest
zespół ludzi przygotowanych i posiadających
uprawnienia do tego rodzaju pracy. Poszukujmy
ich, zapraszajmy do współpracy, by wiele osób
mogło włączyć się w to dzieło. Pomocą w organizowaniu wypoczynku letniego służy Caritas Archidiecezji oraz proboszczowie, którzy praktykują tę formę pracy od lat.
Dzień Dziecka
Caritas wraz z miastem Poznań organizuje 1 czerwca br., z okazji Dnia
Dziecka, wielkie świętowanie przy Katedrze. Zaprośmy rodziny, zwłaszcza
z poznańskich parafii, do wspólnego świętowania.
Służebny charakter życia
Bóg winien być w życiu ucznia Chrystusa na pierwszym miejscu. Uczeń
Jezusa jako obywatel państwa jest wezwany do świadectwa uczciwości. Człowiek sprawiedliwy wobec Boga jest sprawiedliwy zawsze i wszędzie. Uczeń
Chrystusa umie przyjąć także upokorzenie. Nie musi się bronić. Na drodze
świadczenia miłosierdzia innym, więcej jest upokorzeń niż pochwał.
Pomnażać dobro
Nie wystarczy deklaracja przynależności do rodziny Bożej. Potrzebne
jest wypełnienie woli Ojca. Nie można nic czynić na własną chwałę, nawet
jeśliby to było wielkie dobro. Ono ma być dobrem, którego potrzebuje Bóg.
Ludzie niewierzący czynią dobro na własną rękę. Chrześcijanin tego czynić
nie może. On ma dawać świadectwo Bogu, który go stworzył, odkupił,
uświęcił i powołał do dzielenia się miłością. Uczeń Chrystusa ma promieniować odpowiedzialnością za talenty, które otrzymał od Boga i pomnażać
je stosownie do wielkości obdarowania.
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Bronić skrzywdzonych
W życiu codziennym jest wiele sytuacji, w których spotykamy się
z krzywdą czynioną drugiemu człowiekowi. Potrzeba odwagi, by stanąć
w obronie skrzywdzonego. Uczeń Jezusa ma obowiązek stawać po stronie skrzywdzonego. Niekiedy jesteśmy bezradni wobec zła, które dzieje się
obok nas i pozostaje nam wówczas „tylko” modlitwa i konsekwentne stawanie po właściwej stronie, po stronie skrzywdzonego. Dziś krzywdzi się
wielu ludzi, zmuszając ich do pracy w niedziele i święta.
Wrażliwe serce
Uczeń Chrystusa kształtuje swoje serce w szkole Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Kult Serca Jezusa (pierwsze piątki miesiąca, litania do NSPJ) i Miłosierdzia Bożego (koronka, sakrament pojednania i pokuty) uzdalnia człowieka do gotowości niesienia pomocy potrzebującym. Przywołujmy często słowa
piątej Modlitwy Eucharystycznej: Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia naszych
sióstr i braci. Oświeć nas światłem Twego słowa, byśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych.
Wykorzystajmy Kartę z medytacją na temat wieczerzy wydaną przez DiKŚW
na Wielki Czwartek 2008. Ona ukazuje Eucharystię, jako szczególne miejsce
formacji uczniów Chrystusa, jako szkołę wrażliwości serca na człowieka i Chrystusa. Ta wrażliwość decyduje w wielkiej mierze o kulturze człowieka. Bez niej
nie będziemy umieli dostrzec zmęczonych, biednych, bezradnych.
Wygrać życie
Uczeń Chrystusa wygrywa życie, tracąc je. Kiedy poświęcamy coś dla
innych, nic nie tracimy. Chrystus potrzebuje uczniów miłosiernych. Uczniowie Chrystusa winni być nauczycielami miłosierdzia. Trzeba stawiać sobie
pytanie: kogo nauczyliśmy miłosierdzia, przebaczenia? Parafialne Zespoły
Caritas są najwłaściwszym miejscem doskonalenia miłości. Zatroszczmy się
o to, by w parafiach, w których one jeszcze nie powstały, zainaugurować
ich działalność. Brak takiej grupy w parafii należy traktować jako poważne
zaniedbanie duszpasterskie księdza proboszcza.
Tydzień miłosierdzia
Doroczny tydzień miłosierdzia (28.09-4.10. br.) niech stanie się okazją
do włączenia się w modlitwę i konkretne działania na rzecz ludzi ubogich
materialnie i duchowo. Zróbmy wspólnotowy rachunek sumienia po to, by
ocenić działalność charytatywną parafii. Zaangażowanie na rzecz ubogich
jest świadectwem naszej autentycznej bliskości z Jezusem Chrystusem.
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