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MARTyRIA

Świadectwo o Słowie

Świadectwo Miłości
„Cała działalność Kościoła – pisze Benedykt XVI – jest wy-

razem miłości, która pragnie całkowitego dobra człowieka: pragnie 
jego ewangelizacji przez słowo i sakramenty (…). Miłość jest służ-
bą, którą Kościół pełni, aby nieustannie wychodzić naprzeciw cier-
pieniom i potrzebom, również materialnym, ludzi” (DC 19). Ta re-
fleksja na temat posłannictwa miłości w Kościele współbrzmi z teo-
logią Ewangelii św. Łukasza, którą Kościół czyta i rozważa w roku 
C. Poszczególne perykopy zaczerpnięte z tej Ewangelii, powinny stać 

się punktem wyjścia do przepowiadania Kościoła, na wzór miłości, jaką Bóg ma 
ku człowiekowi. Ewangelie pozwalają na przepowiadanie takich aspektów miło-
ści Boga i Kościoła, jak m.in. miłość bliźniego, przebaczenie, nawrócenie, modli-
twa jako wyraz miłości, powszechność miłości, wyrzeczenie jako warunek miłości, 
sprawiedliwość społeczna, właściwa relacja do dóbr materialnych, troska o wyrzu-
conych poza nawias społeczny, itd. Wykorzystajmy propozycje programu kazno-
dziejskiego zawarte w Ogólnopolskim Programie Duszpasterskim oraz pomoce homi-
letyczne publikowane w „Bibliotece Kaznodziejskiej”. 

Koniec roku szkolnego
Na zakończenie roku szkolnego podsumujmy - wraz z Parafialną Radą Dusz-

pasterską - ten etap roku duszpasterskiego. Porozmawiajmy o tym, jak przebiegało 
przygotowanie dzieci do I Komunii świętej oraz młodzieży do bierzmowania. Czy 
udało się dotrzeć do ich rodziców poprzez katechezę dla dorosłych? Czy i jak wy-
korzystaliśmy proponowane w Programie Duszpasterskim katechezy dla dorosłych? 
Rozmawiajmy o tych sprawach w gronie ludzi, którzy biorą na siebie współodpo-
wiedzialność za duszpasterstwo w parafii. To dobra okazja, by podziękować wszyst-
kim, którzy wspierają duszpasterzy w ich pracy. Trzeba wyciągnąć wnioski z do-
tychczasowych doświadczeń i zaplanować działania, które rozpoczną się jesienią.

Katecheza dorosłych
W Archidiecezji Poznańskiej chcemy objąć katechezą także dorosłych. Od je-

sieni rozpocznie swoją działalność Szkoła Katechistów dla osób, które w przyszło-
ści będą prowadzić spotkania katechetyczne dla dorosłych. Poszukajmy w naszych 
parafiach ludzi, którzy mogliby podjąć taką formację, a później także posługę ka-
techetyczną wśród dorosłych.
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Roczna Szkoła Ewangelizacji
Kolejny już rok formację proponuje Roczna Szkoła Ewangelizacji dla osób, 

które chcą wspierać swoich duszpasterzy w posłudze ewangelizacyjnej. Znajdźmy 
w parafii osoby, które przygotowane przez formację szkoły, wesprą duszpasterzy 
w przekazie wiary zwłaszcza tym, którzy oddalili się od Kościoła.

Czas wakacji
W wakacje odbywają się liczne pielgrzymki oraz rekolekcje, w których nale-

ży poruszyć temat roku duszpasterskiego: Bądźmy świadkami Miłości. Te prakty-
ki 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, o odpustach w sanktu-
ariach Maryjnych oraz pielgrzymkach (gablota czy prasa parafialna) i zachęcajmy 
do udziału w nich. Przypominajmy, by czas wypoczynku spędzać w jedności z Bo-
giem, pamiętając o codziennej modlitwie, o lekturze Pisma Świętego, życiu sakra-
mentalnym, a zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii.

Rok szkolny
Omówmy na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej sprawy związane 

z uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzieci i młodzieży. Mobilizuj-
my rodziców do aktywnego włączania się w proces edukacji szkolnej swoich dzie-
ci. Rodzice mają szansę dawać w środowiskach szkolnych swoich dzieci, świadectwo 
swej wiary. Ustalmy formy duszpasterskiej opieki nad dziećmi i młodzieżą w parafii.

Archidiecezjalny Dzień Młodzieży
W dniu 18 września br. odbędzie się Archidiecezjalny Dzień Młodzieży. 

Święto poprzedzone będzie Forum Młodych (17-19.09.2010). Każda parafia po-
winna być tam reprezentowana (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, 
T. I Dokumenty: 335). Młodzi będą się modlić razem z Arcybiskupem Poznańskim 
w dniu Jego imienin.

Studenci
Wielu tegorocznych maturzystów rozpocznie od jesieni studia w Poznaniu. 

Zachęcajmy ich do włączenia się w życie Duszpasterstwa Akademickiego. Na stro-
nie internetowej Archidiecezji, pod zakładką: Duszpasterstwo znajdziemy hasło: 
Studenci. Umieszczono tam strony internetowe ośrodków Duszpasterstwa Akade-
mickiego w Poznaniu (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. I Do-
kumenty: 369-409).
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Dzień Środków Społecznego Przekazu
W niedzielę 19 września br. przeżyjemy Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu. To okazja do ukazania roli mediów katolickich działających w naszej Archi-
diecezji. Zwracajmy uwagę na konieczność wychowywania dzieci i młodzieży do od-
powiedzialnego korzystania z mediów. Zachęcajmy do słuchania audycji Radia Emaus, 
oglądania audycji religijnych w telewizji oraz czytania „Przewodnika Katolickiego”, 
„Małego Przewodnika Katolickiego”, „KNC”, „Listu do Chorych” i innych pism ka-
tolickich. Ciągle są jeszcze parafie, gdzie nie dociera „List do Chorych” czy „KNC”. 

Poznańskie Forum Duszpasterskie
Trzeci już raz odbędzie się w Poznaniu (2.10.2010) konferencja poświęco-

na tematyce przyszłorocznego Programu Duszpasterskiego. Jest to oferta skierowana 
szczególnie do wiernych świeckich. Zaprośmy członków Parafialnych Rad Duszpa-
sterskich i Ekonomicznych, działaczy Akcji Katolickiej, członków ruchów i stowa-
rzyszeń katolickich oraz grup duszpasterskich dorosłych i młodzieżowych do udzia-
łu w Poznańskim Forum Duszpasterskim.

Dzień Papieski Jana Pawła II
Dnia 10.10.2010 przeżyjemy dziesiąty już Dzień Papieski Jana Pawła II. Wy-

korzystajmy go do przypomnienia i utrwalenia nauczania Sługi Bożego oraz mo-
dlitwy o wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. Materiały dotyczące tego wydarze-
nia dotrą do parafii. Zachęcamy do podejmowania własnych, lokalnych inicjatyw. 
Od maja br., przez dziewięć miesięcy, w każdą drugą niedzielę, media przypominać 
będą nauczanie Jana Pawła II z kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny.

Niedziela misyjna
Dnia 24.10.2010 przeżywać będziemy Światową Niedzielę Misyjną, rozpo-

czynającą Tydzień Misyjny. Tegoroczny Program Duszpasterski pomaga nam w od-
krywaniu potencjału ewangelizacyjnego naszych wspólnot parafialnych. Uświa-
damiajmy sobie, że pierwszym terenem misyjnym jest nasze własne serce. Bądź-
my misjonarzami naszych środowisk życia codziennego, pracy zawodowej i na-
uki.  Prośmy Boga o powołania misyjne, dziękując za misjonarzy i misjonarki z na-
szej Archidiecezji. Podtrzymujmy praktykę comiesięcznych nabożeństw misyjnych 
(patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. I Dokumenty: 554-580). Ko-
rzystajmy z oferty sióstr Klawerianek prowadzących Archidiecezjalne Centrum Mi-
syjne. Studenci z Akademickiego Koła Misjologicznego (AKM) prowadzą także 
działalność edukacyjną w szkołach, na uczelniach oraz odwiedzają parafie z anima-
cją misyjną (kontakt z AKM: www.misja.info oraz tel. 691 861 181).
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LITURGIA

Słowo i sakrament

Eucharystia
Niedzielna Msza św. dla chrześcijanina jest szczytem wia-

ry każdego tygodnia. Naszym obowiązkiem jest odkrycie szczegól-
nego znaczenia Mszy św. Troszczmy się o to, by Eucharystia była 
dobrze przygotowana i godnie przeżywana. Zachęcajmy wiernych 
do uczestniczenia, w miarę możliwości, we Mszy św. każdego dnia. 
Wprowadzajmy codzienną, krótką homilię.

Podziękowanie Bogu za płody ziemi 
Dożynki to nawiązanie do biblijnego święta plonów, w którym dziękuje się 

Bogu za Jego dobrodziejstwa. Uczmy szacunku wobec Bożych darów i pracy ludz-
kiej. Zachęcamy do organizowania dożynek także w miastach. Zaprośmy na do-
żynki działkowiczów oraz osoby sprzedające płody rolne na targowiskach i rynecz-
kach znajdujących się na terenie parafii. W tym roku Dożynki Archidiecezjalne od-
będą się 29 sierpnia w Śremie.

Modlitwa różańcowa
W październiku trwajmy w naszych świątyniach oraz w rodzinach na modli-

twie różańcowej. Módlmy się szczególnie za rodziny, a także o powołania do służ-
by Bogu z naszych parafii. Tam, gdzie to możliwe, organizujmy osobne nabożeń-
stwo różańcowe dla dzieci. Zachęcajmy dzieci do tworzenia podwórkowych grup 
różańcowych, a dorosłych i młodzież do włączenia się we wspólnoty żywego ró-
żańca. Zachęcajmy członków tych grup do udziału w rekolekcjach i spotkaniach 
rejonowych organizowanych w Archidiecezji. Osoby należące do grup różańco-
wych niech starają się pozyskać do tej modlitwy innych. To dobra okazja do apo-
stolskiego działania, do ewangelizacji, do świadczenia o Bogu i o modlitewnej 
łączności z Nim.

Jubileusze małżeńskie
Tradycyjnie już w Katedrze Poznańskiej zgromadzą się małżonkowie obcho-

dzący srebrny i złoty jubileusz (19.09.2010), dziękując Bogu za powołanie do ży-
cia małżeńskiego i za wszelkie otrzymane na tej drodze łaski. Ci małżonkowie dają 
szczególne świadectwo Miłości. Zaprośmy pary małżeńskie z naszych parafii prze-
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żywające jubileusze oraz ich rodziny na wspólną modlitwę do Katedry. Zachęcajmy 
jubilatów do dziękczynnej modlitwy także w parafii oraz zwracajmy się do Księdza 
Arcybiskupa o błogosławieństwo dla nich.

Ekumeniczne Święto Biblii
Po raz dziewiąty w dniach 26-30 października 2010 odbędzie się w Pozna-

niu Ekumeniczne Święto Biblii. Zachęcajmy wiernych z Poznania i okolic, szcze-
gólnie tych, którzy tworzą w parafiach kręgi biblijne, do wzięcia udziału w ob-
chodach Święta. W dniu 28 października 2010, w Katedrze Poznańskiej (godz. 
18:00) odbędzie się Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa. Szczegółowe informacje 
dotrą do parafii.

Modlitwa za zmarłych
W listopadzie modlimy się za zmarłych. W tych dniach wierni licznie nawie-

dzają cmentarze. Ważne są dziś kazania na cmentarzach podczas nabożeństw ża-
łobnych. Wykorzystajmy tę ewangelizacyjną szansę, jaką jest spotkanie ludzi, któ-
rzy nie praktykują życia sakramentalnego, ale pamiętają o listopadowych zwycza-
jach. Zachęcajmy też do modlitwy za zmarłych (wymienianki) oraz do ofiarowa-
nia odpustów za zmarłych.

Modlitwa o beatyfikację Sług Bożych z naszej Archidiecezji
W niedzielę, 7 listopada br. w Archidiecezji Poznańskiej modlimy się o ry-

chłą beatyfikację Sług Bożych, którzy na wielkopolskiej ziemi realizowali drogę 
do świętości. Uwielbiajmy Boga za nich. Niech ich przykład zachęca nas do dą-
żenia drogą świętości. Zbierajmy w naszych parafiach dokumentację dotyczącą 
świadków wiary (patrz: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, T. II Statu-
ty: Wskazania dotyczące dokumentowania życia świadków wiary z Archidiecezji Po-
znańskiej, s.598).
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DIAKONIA

Posługa wobec potrzebujących i wspólnoty

Festyn rodzinny Caritas w Poznaniu
W niedzielę, 30 maja br. odbędzie się w Poznaniu 

na Ostrowie Tumskim – z okazji Dnia Dziecka - ogólno-
polski festyn rodzinny Caritas, organizowany we współ-
pracy z władzami miasta Poznania. Jest to dobra okazja, 
by mądrze i pożytecznie spędzić czas, poznając także wiele 
ciekawych inicjatyw i instytucji, które wspierają rodziny. 
Zaprośmy rodziny z naszych parafii do odwiedzenia festy-

nu. Spotkanie organizowane jest z okazji Dnia Dziecka. Zorganizujmy przyjazd 
dzieci, dla których przygotowane zostaną specjalne atrakcje.

Akcja letnia dla dzieci
Zatroszczmy się w czasie wakacji o dzieci, które pozostają w domach. Zor-

ganizujmy dla nich zajęcia w parafii, może we współpracy ze szkołą czy władzami 
gminy. Pomocą w organizowaniu wypoczynku letniego służy Caritas Archidiece-
zji, wspierając takie inicjatywy zarówno materiałami formacyjnymi, jak i pomocą 
finansową.

Trzeźwość i abstynencja
W tegorocznym Programie Duszpasterskim zwracamy uwagę na świadectwo 

miłości poprzez abstynencję. Zachęcajmy parafian do całkowitej rezygnacji z al-
koholu i narkotyków. Wykorzystajmy teksty publikowane w Ogólnopolskim Pro-
gramie Duszpasterskim. W sobotę, 28 sierpnia br. kolejny raz będziemy przeży-
wać w Poznaniu Święto Trzeźwości. Zapraszajmy do wzięcia udziału w święto-
waniu na poznańskiej Cytadeli. Informujmy o formach pomocy na terenie na-
szej Archidiecezji rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i narkoma-
nią, zwłaszcza o poradnictwie Caritas, duszpasterstwie przy poznańskim klaszto-
rze franciszkanów na wzgórzu Przemysła, o grupach anonimowych alkoholików 
i szczególnie o spotkaniu transmitowanym w każdy I piątek miesiąca przez Ra-
dio Emaus (godz. 21:00).

Spotkanie chorych
Archidiecezjalna Pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych odbędzie się 

15.09.2010 roku na Świętej Górze w Gostyniu. Przekażmy tę informację parafia-
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nom. Zorganizujmy parafialną grupę pielgrzymkową (patrz: Synod Archidiecezji 
Poznańskiej 2004-2008, T. I Dokumenty: 860).

Tydzień miłosierdzia
Tydzień Miłosierdzia (3-9.10.2010) wzywa do włączenia się w modlitwę 

i konkretne działania na rzecz ludzi ubogich materialnie i duchowo. Przede wszyst-
kim w tym wymiarze mamy dawać świadectwo Miłości. Podsumujmy działalność 
charytatywną parafii. Wspierajmy środowiska szkolne w tworzeniu Szkolnych Kół 
Caritas.

Spotkanie seniorów
W rocznicę poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, 12.10.2010 odbędzie się 

w Katedrze spotkanie seniorów zamieszkujących archidiecezję. Zaprośmy parafian 
w podeszłym wieku na to spotkanie. Twórzmy w parafii – z pomocą Parafialnej  
Rady Duszpasterskiej - grupy duszpasterskie seniorów.

Rogale świętomarcińskie
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, kolejny już raz,  rozprowadzać będzie ro-

gale z okazji święta św. Marcina. Ta propozycja skierowana jest do wszystkich para-
fii. Włączajmy się także w akcję Kromka chleba. Środki uzyskane w ten sposób we-
sprą dzieła Caritas. 

Pamięć o ofiarach wypadków
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych przeżyjemy 

15 listopada br. Modląc się za tych, którzy zginęli na drogach, uwrażliwiajmy wier-
nych na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, co jest obowiązkiem każde-
go użytkownika dróg, a szczególnie chrześcijanina. Także na drodze mamy dawać 
świadectwo miłości. 


