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MARTYRIA

Świadectwo o Słowie

Podsumowanie pracy
Na zakończenie roku szkolnego podsumujmy wraz z Pa-

rafialną Radą Duszpasterską ten etap roku duszpasterskiego. 
Porozmawiajmy o tym, jak wykorzystaliśmy Rok św. Pawła? 
Czy wykorzystaliśmy opracowany na potrzeby parafii i wydany 
przez Wydawnictwo Św. Wojciech, cykl katechez Głoszę wam 
Jezusa Zmartwychwstałego? Jak przebiegało przygotowa-
nie dzieci do I Komunii świętej? Czy wykorzystaliśmy szansę 

dotarcia do ich rodziców poprzez katechezę dla dorosłych? Jak oceniamy 
przygotowanie młodzieży do bierzmowania? Czy objęliśmy troską duszpa-
sterską ich rodziców? Warto o tym rozmawiać w gronie ludzi, którzy biorą 
na siebie współodpowiedzialność za duszpasterstwo w parafii. To dobra 
okazja, by podziękować wszystkim, którzy wspierają duszpasterzy w ich 
pracy. Trzeba wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń i zapla-
nować działania, które rozpoczną się jesienią.

Rok kapłaństwa
Rozpocznie się w naszej Archidiecezji w uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła. Hasłem tego roku są słowa Wierność Chrystusa, wierność 
kapłana. Celem tego okresu ma być szczególna praca nad sumieniem ka-
płanów, troska o kapłańską wspólnotę, stała formacja w duchu rad ewange-
licznych oraz rozbudzenie ich ducha misyjnego. Zachęcajmy wiernych do 
modlitwy za kapłanów i o powołania do służby w Kościele. Inicjujmy w para-
fiach Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

Ruch Czystych Serc
Ruch Czystych Serc powstał jako odpowiedź na nauczanie Jana Pawła 

II dotyczące teologii ludzkiego ciała oraz wychowania do czystości. Inicja-
tywa zrodziła się w redakcji dwumiesięcznika „Miłujcie się”. Zmasowanej 
demoralizacji polskiej młodzieży może przeciwstawić się tylko solidarna 
współpraca całego duchowieństwa, rodziców, wychowawców, nauczycieli 
oraz wszystkich ludzi dobrej woli w propagowaniu czystości serca. Wyko-
rzystajmy teksty autorstwa Moniki Waluś i ks. Mieczysława Piotrowskiego 
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TChr – opublikowane w Ogólnopolskim Programie Duszpasterskim na 
rok 2008/2009 – nawiązujące do wielkiej spuścizny nauczania Jana Pawła 
II na temat teologii ciała ludzkiego. Wykorzystajmy w pracy z młodzieżą 
w szkole i w parafii narzędzie, jakim jest katolickie pismo „Miłujcie się”.

Taizé
Dzięki wytrwałym staraniom młodych poznaniaków, na zaproszenie 

Arcybiskupa Poznańskiego, Poznańskiej Grupy Ekumenicznej i Prezyden-
ta Poznania 32. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Poznaniu 
w dniach od 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010. Spotkania w samym Taizé 
i spotkania europejskie organizowane są z myślą o tym, by młodym ludziom 
pomóc odnaleźć drogę do Chrystusa, by spotykając Go napełniali się Jego 
Duchem, pokochali Jego Kościół i w ten sposób stawali się zaczynem 
ewangelicznego zaufania i pojednania w świecie, od własnych lokalnych 
wspólnot kościelnych zaczynając.

Wakacyjny etap przygotowań został włączony w cotygodniowe mię-
dzynarodowe spotkania młodych w Taizé, które trwają tam przez cały rok, 
a w miesiącach letnich gromadzą szczególnie liczne rzesze młodych ludzi 
z całej Europy i z innych kontynentów. Młodzi Polacy, przede wszystkim 
poznaniacy, podjęli się osobiście przekazać swoim rówieśnikom z całej Eu-
ropy zaproszenie do Poznania i przybliżyć im swoje miasto oraz Kościół, 
który w nim żyje.

Następny etap rozpoczyna się w połowie września. W Poznaniu, 
w domu sióstr Sacré Coeur przy placu Cyryla Ratajskiego, przebywać bę-
dzie kilkudziesięcioosobowa ekipa składająca się z braci Wspólnoty, sióstr 
urszulanek i sióstr Św. Andrzeja, które od wielu lat współpracują z brać-
mi w Taizé, oraz wolontariuszy z różnych krajów. Wspierani przez mło-
dych ludzi, związanych z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży, 
odwiedzą oni wszystkie parafie w mieście i w bliskiej okolicy. Codziennie 
do Bożego Narodzenia odbywać się w nich będą spotkania modlitewne, 
refleksyjne i informacyjne, które umożliwią przygotowanie gościny w ro-
dzinach dla tysięcy młodych ludzi z całej Polski, z całej Europy i z innych 
kontynentów. Zatroszczmy się, by w grudniowym spotkaniu wzięli udział 
młodzi z wszystkich parafii naszej Archidiecezji (patrz: Synod Archidiecezji 
Poznańskiej 2004-2008, T. I Dokumenty: 337, 376).

Informacje o programie spotkania oraz bieżące wiadomości o przebie-
gu przygotowań w Poznaniu będą publikowane na stronie: www.taize.fr/pl. 
Pytania można wysyłać pod adresem: info@taize-poznan.pl
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Okres wakacji
W tym czasie odbywają się liczne pielgrzymki oraz rekolekcje, w któ-

rych należy poruszyć temat roku duszpasterskiego Otoczmy troską życie. 
Te praktyki religijne pomagają w pogłębieniu relacji człowieka z Bogiem 
i ludzi między sobą (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. 
I Dokumenty: 338, 538, 743, 758, 769). Informujmy wiernych o letnich 
rekolekcjach (gablota czy prasa parafialna) i zachęcajmy do udziału w nich. 
Przypominajmy, by czas wypoczynku spędzać w jedności z Bogiem, pamię-
tając o codziennej modlitwie, o lekturze Pisma Świętego, życiu sakramental-
nym, a zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii.

Nowy rok szkolny
Podejmijmy na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej temat zwią-

zany z uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzieci i młodzie-
ży. Mobilizujmy rodziców do aktywnego włączania się w proces edukacji 
szkolnej swoich dzieci. Omówmy formy duszpasterskiej opieki nad dziećmi 
i młodzieżą w parafii.

Archidiecezjalny Dzień Młodzieży
W dniu 19 września br. odbędzie się archidiecezjalne spotkanie mło-

dzieży. Święto poprzedzone będzie Forum Młodych (18-20.09.2009). Każ-
da parafia powinna być tam reprezentowana (patrz: Synod Archidiecezji 
Poznańskiej 2004-2008, T. I Dokumenty: 335). Będzie to ważny etap na 
drodze przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu. 
Szczegółowe informacje o przygotowaniach i przebiegu spotkania dotrą do 
każdej parafii.

Studenci
W parafiach naszej Archidiecezji są maturzyści, którzy od październi-

ka rozpoczną studia w Poznaniu. Zachęcajmy ich do włączenia się w pra-
cę Duszpasterstwa Akademickiego. Na stronie internetowej Archidiecezji, 
pod zakładką: Duszpasterstwo znajdziemy hasło: Studenci. Umieszczono 
tam strony internetowe ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego w Po-
znaniu. Niech nam zależy na tym, by trud formacji chrześcijańskiej, jaki 
włożyliśmy w tych młodych ludzi, nie poszedł na marne, ale był konty-
nuowany w ośrodkach DA, do których trafią nasi parafianie (patrz: Synod 
Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. I Dokumenty: 369-409).
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Dzień Środków Społecznego Przekazu
Dnia 20 września przeżyjemy Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu, co może być okazją do ukazania roli mediów katolickich działa-
jących w naszej Archidiecezji. Zwracajmy uwagę na konieczność wychowy-
wania dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania z mediów. Za-
chęcajmy do słuchania audycji „Radia Emaus”, oglądania audycji religijnych 
w telewizji oraz czytania „Przewodnika Katolickiego”, „małego Przewod-
nika Katolickiego”, „KNC”, „Listu do Chorych” i innych pism katolickich. 
Ciągle są jeszcze parafie, gdzie nie dociera „List do Chorych” czy „KNC”.

Dzień Papieski Jana Pawła II
Dnia 11.10.2009 przeżyjemy dziewiąty już Dzień Papieski Jana Pa-

wła II pod hasłem: Papież wolności. Wykorzystajmy go do przypomnienia 
i utrwalenia nauczania Sługi Bożego oraz modlitwy o rychłe wyniesienie 
Jana Pawła II na ołtarze. Materiały dotyczące tego wydarzenia dotrą do 
parafii. Zachęcamy do podejmowania własnych, lokalnych inicjatyw.

Niedziela Misyjna
Dnia 18.10.2008 przeżywać będziemy Światową Niedzielę Misyjną, 

rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Cały Kościół jest misyjny. Prośmy Boga 
o powołania misyjne, dziękując za misjonarzy i misjonarki z naszej Archi-
diecezji. Podtrzymujmy praktykę comiesięcznych nabożeństw misyjnych 
(patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. I Dokumenty: 
554-580). Korzystajmy z pomocy sióstr Klawerianek prowadzących Ar-
chidiecezjalne Centrum Misyjne oraz Akademickiego Koła Misjologicz-
nego (www.misja.info), które z nim współpracuje.
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LITURGIA

Słowo i sakrament
Dojrzewać przez Eucharystię
Każdy, kto pragnie dojrzewać w wierze, odkrywa 

szczególne znaczenie Mszy św. w swoim życiu. Dokładajmy 
starań, by Eucharystia była pięknie przygotowana i godnie 
przeżywana. Zachęcajmy wiernych do uczestniczenia we 
Mszy św. każdego dnia. Wprowadzajmy codzienną, krótką 
homilię.

Dożynki
Każdego roku parafie wiejskie organizują dożynki. Jest to nawiąza-

nie do biblijnego święta plonów, w którym dziękuje się Bogu za Jego do-
brodziejstwa. Po raz kolejny zachęcamy do organizowania dożynek także 
w miastach. Wychowujmy do szacunku wobec Bożych darów i pracy ludz-
kiej. W miastach zaprośmy na dożynki działkowiczów oraz osoby sprzeda-
jące 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 23 
sierpnia w zbąszyniu.

Różaniec
Módlmy się w naszych świątyniach oraz w rodzinach szczególnie za 

kapłanów, by na wzór Chrystusa, wiernie realizowali swoje powołanie. 
Módlmy się także o powołania z naszych parafii. 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 także wśród 
młodzieży.

Jubileusze małżeńskie
Małżeństwa, które przeżywają swój srebrny i złoty jubileusz, są zapro-

szone dnia 20.09.2009 na wspólne świętowanie w Katedrze Poznańskiej. 
Życie jubilatów to świadectwo wierności Bogu i małżonkowi na drodze 
dobrze odkrytego powołania. To także świadectwo dojrzewania życia mał-
żeńskiego. Zaprośmy pary małżeńskie z naszych parafii przeżywające ju-
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bileusze oraz ich rodziny na wspólną modlitwę do Katedry. Zachęcajmy 
jubilatów do dziękczynnej modlitwy także w parafii oraz prośmy Księdza 
Arcybiskupa o błogosławieństwo dla nich.

Ekumeniczne Święto Biblii
Po raz ósmy w dniach 26-30 października 2009 odbędzie się w Pozna-

niu Ekumeniczne Święto Biblii. Zachęcajmy wiernych z Poznania i oko-
lic, zwłaszcza tych, którzy tworzą w parafiach Kręgi Biblijne, do wzięcia 
udziału w obchodach Święta. W dniu 28 października 2009, w Katedrze 
Poznańskiej odbędzie się Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa. Szczegółowe 
informacje dotrą do parafii.

Pamięć o zmarłych
W listopadzie pamiętamy w modlitwie o zmarłych. Wierni licznie na-

wiedzają cmentarze. Przypominajmy im o praktyce odpustów, które można 
ofiarować za zmarłych oraz o wymieniankach. Otaczajmy duszpasterską 
troską osoby w żałobie.

Modlitwa o kanonizację Błogosławionych i beatyfikację Sług 
Bożych z naszej Archidiecezji

W niedzielę, 8 listopada br. Kościół w Archidiecezji Poznańskiej modli 
się o rychłą kanonizację Błogosławionych i beatyfikację Sług Bożych, któ-
rzy na naszej ziemi realizowali drogę do świętości. Do grona tych osób zali-
cza się m.in.: bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Siostrę Sancję Janinę Szym-
kowiak, o. Bernarda z Wąbrzeźna, ks. Wawrzyńca Kuźniaka, ks. Kazimierza 
Rolewskiego, ks. Aleksandra Żychlińskiego, ks. Stanisława Streicha, ks. Ig-
nacego Posadzego, ks. Aleksandra Woźnego, o. Euzebiusza Chuchrackiego, 
dr. Kazimierza Hołogę, Justynę Szot. To także okazja do wielbienia Boga 
za ludzi, których życie dojrzewało do świętości na wielkopolskiej ziemi. 
Zbierajmy w naszych parafiach dokumentację dotyczącą świadków wiary 
(patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. II Statuty: Wska-
zania dotyczące dokumentowania życia świadków wiary z Archidiecezji 
Poznańskiej, s. 598).
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DIAKONIA

Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty

Parafialna akcja letnia dla dzieci
Organizujmy w czasie wakacji zajęcia dla dzieci, 

które pozostają w domach. Potrzebny jest do tego 
zespół ludzi przygotowanych i posiadających upraw-
nienia do takiej pracy. Poszukujmy ich, zapraszajmy 
do współpracy, by wiele osób mogło włączyć się 
w to dzieło. Pomocą w organizowaniu wypoczynku 
letniego służy Caritas Archidiecezji.

Troska o życie na drogach
Każdego roku, z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, odbywa się w pa-

rafiach poświęcenie pojazdów. To dobry i piękny zwyczaj. Wykorzystajmy tę 
okazję, by zwracać uwagę na konieczność otoczenia troską życia na naszych 
drogach. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i rowerzystów, motocyklistów 
i kierowców. Pomocą w podjęciu tego tematu służy tekst w Ogólnopolskim 
Programie Duszpasterskim przygotowany przez krajowego duszpasterza 
kierowców.

Trzeźwość
Kolejny raz będziemy przeżywać w Poznaniu Święto Trzeźwości 

(22.08.2009). Przypada ono w sierpniu, w miesiącu, w którym od lat promu-
jemy życie w trzeźwości. Podejmijmy ten temat w naszych parafiach. Zapra-
szajmy do wzięcia udziału w Święcie Trzeźwości na poznańskiej Cytadeli. 
Informujmy o formach pomocy na terenie naszej Archidiecezji rodzinom 
dotkniętym problemem alkoholowym.

Troska o zdrowie
Temat roku duszpasterskiego zachęca także do poruszania tematu do-

tyczącego troski o własne zdrowie. Uświadomienie potrzeby stałej troski 
o własne zdrowie jest naszym zadaniem, ponieważ dotyczy szacunku do 
daru życia jaki otrzymaliśmy od Stwórcy. Warto zachęcać wiernych do okre-
sowych badań, zwłaszcza, jeśli organizowane są na terenie parafii. Ważną 
rolę będzie odgrywać też nasza współpraca z władzami samorządowymi 
w promocji zdrowia, zwłaszcza w zachęcaniu do badań profilaktycznych.
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Dar krwi
Kolejny raz zachęcamy do tworzenia w parafiach grup honorowych 

dawców krwi. Wykorzystajmy materiały zawarte w Ogólnopolskim Progra-
mie Duszpasterskim na ten temat.

Pielgrzymka chorych
Doroczna Archidiecezjalna Pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych 

odbędzie się 15.09.2009 roku na Świętej Górze w Gostyniu. Poinformuj-
my o tym zainteresowanych. Zorganizujmy parafialną grupę pielgrzymko-
wą (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. I Dokumenty: 
860).

Troska o życie przyrody
Najbardziej praktyczną i być może najskuteczniejszą troską o życie 

roślin, zwierząt i przyrody, może zająć się duszpasterstwo na obszarze pa-
rafii i grup parafialnych. Troskę tę najlepiej zacząć od wymiaru duchowo-
liturgicznego (nabożeństwa i modlitwy), przez formację sumień i pracy nad 
sobą, do konkretnych inicjatyw, np. w parafiach wiejskich: przeciwdziała-
nie wypalaniu traw, wywożeniu śmieci do lasów, ograniczenie chemicznych 
środków uprawy roślin, potępienie kłusownictwa czy zaniedbań wobec 
zwierząt gospodarskich. W parafiach miejskich, w przepowiadaniu Słowa 
Bożego (homilie, rekolekcje) można wykorzystać duchowość franciszkań-
ską, rozwinąć kręgi Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu (REFA), 
a w formacji do sakramentu pokuty zwrócić większą uwagę na przyrodniczy 
aspekt przykazania „nie zabijaj”. Duszpasterstwo troski o życie w każdej pa-
rafii (lub diecezji) powinno wykorzystać media, plakaty, ulotki, czasopisma 
i gazetki parafialne oraz wspólnie z władzami samorządowymi podjąć akcje: 
„sprzątania świata”, opieki nad zwierzętami, oszczędzanie wody i energii. 
Tak praktycznie rozumiana ochrona przyrody to w XXI wieku zaangażowa-
nie nie tylko zapału społecznego, ale i działanie z motywów religijnych jako 
znacząca część duszpasterstwa Kościoła. Wykorzystajmy materiały zawarte 
w Ogólnopolskim Programie Duszpasterskim na ten temat.

Tydzień miłosierdzia
Doroczny Tydzień miłosierdzia (4-10.10. br.) niech będzie okazją do 

włączenia się w modlitwę i konkretne działania na rzecz ludzi ubogich ma-
terialnie i duchowo. Przy tej okazji podsumujmy działalność charytatywną 
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parafii. Zaangażowanie na rzecz ubogich jest świadectwem naszej troski 
o życie bliźnich będących w potrzebie. Pomagajmy środowiskom szkolnym 
w tworzeniu Szkolnych Kół Caritas.

Seniorzy
Otoczmy troską w parafiach ludzi w podeszłym wieku. Coraz częściej 

powstają w naszych wspólnotach grupy czy kluby seniorów. W rocznicę 
poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, 12.10.2009 odbędzie się w katedrze 
spotkanie seniorów.


