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WPROWADZENIE
Hasło obecnego roku duszpasterskiego – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, w okresie Wielkiego Postu ma szczególnie obudzić
w nas świadomość, że jesteśmy Napełnieni Duchem Chrystusa Ukrzyżowanego.
W chwili, gdy w sakramencie chrztu i bierzmowania otrzymaliśmy
Ducha Świętego, zostaliśmy Nim napełnieni. To wydarzenie powoduje, że – jak powiedział św. Paweł: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje
we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Oznacza to, że zaczynamy myśleć razem
z Chrystusem, pragnąć tego, czego On pragnie, stajemy się jedno z Nim.
Oznacza to również, że wraz ze św. Pawłem dojrzewamy do postanowienia, aby „nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2).
W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił w pełni miłość, która zbawia i wzywa ludzi do przemiany życia przez odpuszczenie grzechów (por. Dz 5,31). Według apostoła Pawła, ta Miłość
wprowadza człowieka w nowe życie: »Przez chrzest zanurzający nas
w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca« (Rz 6,4)” (Porta fidei 6).
Takie spojrzenie na Wielki Post prowadzi do decyzji, aby budować
całe życie na Chrystusie i z Chrystusem, co oznacza „budować na fundamencie, któremu na imię Miłość ukrzyżowana […]. To budować
z Kimś, kto z wysokości Krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą
wieczność: »Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku«.
Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To budować
z Kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą
wieczność: »Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku«.
Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To powiedzieć
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sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko
samemu Chrystusowi: »Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia
wiecznego« (por. J 6, 68). […]. Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na Miłość ukrzyżowaną Wcielonego Słowa.” (Benedykt XVI, Kraków,
27.05.2006).
Wielki Post – dzięki Słowu Bożemu i sakramentom, które wypłynęły
z Chrystusowego boku przebitego na Krzyżu – ma nam pomóc w pogłębieniu naszej wiary w Chrystusa Odkupiciela. „Początkiem zbawienia
jest otwarcie się na coś, co poprzedza, na pierwotny dar potwierdzający
życie i zachowujący przy życiu. Jedynie otwierając się na ten początek
i uznając go, możemy być przemienieni, pozwalając, by dokonywało się
w nas zbawienie, a życie stawało się płodne, pełne dobrych owoców.
Zbawienie przez wiarę polega na uznaniu prymatu Bożego daru, jak to
ujmuje św. Paweł: »Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to
pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga« (Ef 2,8)”. Bowiem „człowiek
wierzący przemieniony jest przez Miłość, na którą otworzył się w wierze, a gdy otwiera się na tę ofiarowaną mu Miłość, jego egzystencja wykracza poza własne ramy. Św. Paweł może powiedzieć: »Teraz zaś już nie
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus« (Ga 2,20) i wzywać: »Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach« (Ef 3,17). W wierze »ja«
wierzącego poszerza się, by zamieszkał w nim ktoś Inny, by żył w kimś
Innym, i w ten sposób jego życie poszerza się w Miłości. Tutaj ma miejsce działanie właściwe Duchowi Świętemu. Chrześcijanin może mieć
oczy Jezusa, Jego uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ dany mu
jest udział w Jego Miłości, którą jest Duch. I w tej Miłości zyskuje się
w pewien sposób spojrzenie właściwe Jezusowi. Bez tego upodobnienia
w Miłości, bez obecności Ducha, który rozlewa ją w naszych sercach
(por. Rz 5,5), jest rzeczą niemożliwą wyznawać Jezusa jako Pana” (Lumen fidei 19, 21).
Aby żyć w pełni świadomością, że jesteśmy Napełnieni Duchem
Chrystusa Ukrzyżowanego, trzeba głębszego zrozumienia tajemnicy
Krzyża. Bowiem „Krzyż nie jest tylko prywatnym symbolem pobożno4

ści, nie jest jedynie znakiem przynależności do pewnej grupy w społeczeństwie, a w swoim najgłębszym znaczeniu Krzyż nie ma nic do
czynienia z siłowym wprowadzaniem wiary czy filozofii. Krzyż mówi
o nadziei, mówi o miłości, o zwycięstwie wyrzeknięcia się przemocy
nad uciskiem. Krzyż mówi, że Bóg wynosi uniżonych, obdarza siłą słabych, pokonuje podziały i przez miłość zwycięża nad nienawiścią. Świat
bez Krzyża byłby światem bez nadziei, światem gdzie niekontrolowane
byłyby tortury i brutalność, wykorzystywany byłby słaby, a ostatnie słowo miałaby chciwość. […]. Tylko Krzyż to kończy. Gdy żadna ziemska
moc nie jest w stanie wyzwolić nas od konsekwencji naszych grzechów,
żadna ziemska moc nie potrafi przezwyciężyć niesprawiedliwości u jej
źródła, to jednak zbawcza interwencja kochającego nas Boga przemienia rzeczywistość grzechu i śmierci w ich przeciwieństwo” (Benedykt
XVI, Nikozja, czerwiec 2010).
Trwający od Środy Popielcowej do południa Wielkiego Czwartku
okres Wielkiego Postu, winien być czasem przygotowania do przeżywania najważniejszego dla nas święta – Paschy. Rozumiana jako męka,
śmierć i zmartwychwstanie, obchodzona jest w ramach Triduum Paschalnego, zaś głównym momentem jej przeżywania ma być udział
w Wigilii Paschalnej, którą należy połączyć z odnowieniem przymierza
chrztu świętego. W kontekście przygotowań do obchodów 1050. rocznicy Jubileuszu Biskupstwa w Poznaniu, obrzęd ten nabiera szczególnej
wymowy.
Wielki Post jest ze swej natury także czasem szczególnej realizacji
dzieł miłosierdzia, dlatego warto przypominać, że powinien on być
również czasem wzmożonego składania świadectwa miłosierdzia. „Ten
nierozdzielny związek między przyjęciem zbawczego orędzia i czynną
miłością braterską – mówi papież Franciszek – wyrażają niektóre teksty Pisma Świętego i dobrze jest je rozważyć i uważnie przemedytować,
by wyciągnąć z nich wszystkie konsekwencje. Chodzi o przesłanie, do
którego się często przyzwyczajamy, powtarzamy je niemal mechanicznie, nie upewniając się jednak, czy ma ono realny wpływ na nasze życie
oraz na życie naszych wspólnot. Jakże niebezpieczne i szkodliwe jest
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to przyzwyczajenie, prowadzące nas do utraty zadziwienia, fascynacji,
entuzjazmu z życia Ewangelią braterstwa i sprawiedliwości! […]. To,
co wyrażają te teksty, stanowi absolutny priorytet »wyjścia poza siebie
w kierunku brata«, jako jedno z dwóch głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich norm moralnych i jest najbardziej jasnym
znakiem w podjęciu rozeznania na drodze duchowego wzrastania
w odpowiedzi na absolutnie bezinteresowny dar Boga. Z tego samego
powodu »posługa miłości jest konstytutywnym wymiarem misji Kościoła i nieodzownym wyrazem jego istoty« . Tak jak Kościół z natury
jest misyjny, tak w sposób nieunikniony wypływa z tej natury czynna
miłość bliźniego, współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje”
(Evangelii gaudium 179).
Na czas Wielkiego Postu przydatna może się okazać bardzo praktyczna uwaga Papieża Franciszka, który mówi, że trzeba odwołać się
do „recepty Pawła: patrzeć na Chrystusa ukrzyżowanego”. I tu powraca zasadnicze pytanie: „Czy patrzę na Chrystusa ukrzyżowanego? Czy
niekiedy odprawiam Drogę Krzyżową, żeby zobaczyć cenę zbawienia,
cenę, za którą zostaliśmy zbawieni nie tylko od grzechów, ale także od
światowości?”. A poza tym, potrzebny jest „rachunek sumienia”, żeby
skontrolować, „co się dzieje, ale zawsze modlitwa przed Chrystusem
ukrzyżowanym”. Co więcej, „dobrze nam zrobi złamanie, ale nie kości
– przełamanie wygodnych postaw – uczynki miłosierdzia”. W gruncie
rzeczy „jestem wygodny, ale zrobię to, co mnie kosztuje”. Na przykład
„odwiedzenie chorego, pomoc komuś, kto tego potrzebuje – jakiś uczynek miłosierdzia” (Franciszek, Homilia, 13.10.2017).
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Kościoły stacyjne miasta Poznania
W Środę Popielcową w Archikatedrze Poznańskiej
podczas wieczornej Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Gądecki Metropolita Poznański zainauguruje wielkopostne wydarzenie „Kościołów stacyjnych
miasta Poznania 2018 roku”. Jest to wydarzenie, które
nawiązuje do starożytnej tradycji Kościoła w Rzymie.
W Wielkim Poście wierni świeccy gromadzą się w kościele, który nazywany jest stacyjnym. W Poznaniu będą to 34
świątynie parafialne, zakonne i rektoralne. Ich szczegółowy spis oraz intencje towarzyszące modlitwie stacyjnej zostaną opublikowane w „Przewodniku Katolickim” oraz na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej (www.
archpoznan.pl). Przeżywanie każdej stacji będzie także zwróceniem uwagi na
pokutny charakter Wielkiego Postu. Wydarzenie ma również na celu ukazanie
wartości Adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnej modlitwy, przeżywania sakramentu pokuty i Eucharystii z głoszonym słowem Bożym. Ważnym
elementem „Kościołów stacyjnych miasta Poznania” będzie również ukazanie
radości pielgrzymowania oraz poznawanie przez wiernych historii poszczególnych świątyń
Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „Nawracajmy się, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” oraz znak krzyża świętego, który wykonano z czarnego dębu pochodzącego z X wieku z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego,
który został odwzorowany z pochodzącej z początków XII wieku Pasyjki odnalezionej na wielkopolskiej ziemi. Peregrynujący od stacji do stacji dębowy
krzyż będzie nawiązaniem do przeżywanego Jubileuszu 1050. pierwszego na
ziemiach polskich biskupstwa w Poznaniu. Zachęcajmy wiernych, zwłaszcza
mieszkańców miasta Poznania i okolic, aby włączyli się we wspólną modlitwę
i nawiedzanie poszczególnych kościołów stacyjnych. Wydarzenie zakończy się
w Niedzielę Palmową podczas Mszy Świętej w Archikatedrze, której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański.
Katecheza wielkopostna
Okres Wielkiego Postu jest szczególnym czasem, który możemy wykorzystać do przeprowadzenia w parafiach katechezy na temat postu, modlitwy
i jałmużny. Zaangażujmy do współpracy katechistów, grupy działające przy
parafii oraz w codziennym przepowiadaniu słowa Bożego wykorzystajmy te
tematy, aby umacniać i zachęcać wiernych do podejmowania duchowych postanowień w tym świętym czasie.
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Rekolekcje parafialne
Zadbajmy o dobre przygotowanie czasu rekolekcji parafialnych. Spróbujmy tak dostosować ich program, aby jak największa liczba parafian mogła
w nich uczestniczyć. Kontynuujmy organizowania rekolekcji kerygmatycznych, które są jedną z form wychodzenia z Ewangelią na peryferie i obrzeża.
Tak forma rekolekcji odchodzi od pewnych utartych schematów, ale warto
z niej skorzystać. Wykorzystajmy wszystkie możliwości, aby skutecznie ewangelizować i głosić Jezusa. Rekolekcje wielkopostne w świadomości bardzo
wielu wierzących są wydarzeniem ważnym i istotnym w przygotowaniu do
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zadbajmy o dobre poinformowanie i zaproszenie do wzięcia udziału w wielkopostnych ćwiczeniach duchowych. Wykorzystajmy gazetę parafialną, stronę internetową parafii, aplikację parafialną,
dobrze zredagowane ogłoszenia parafialne. Warto, aby duszpasterze pracujący w parafii wraz z Parafialną Radą Duszpasterską napisali list do parafian,
w którym znajdzie się zaproszenie, program oraz informacje na temat rekolekcjonisty.
Po przeprowadzeniu rekolekcji zaproponujmy parafianom konkretne formy zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.
Rekolekcje środowiskowe
Po raz kolejny w Poznaniu odbędą się rekolekcje dla różnych środowisk. Jak każdego roku dokładne informacje na temat terminów i miejsca spotkań odnajdziemy na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej (www.archpoznan.pl) oraz na okolicznościowym plakacie,
który zostanie dostarczony do parafii. Zadbajmy, aby informacja o rekolekcjach środowiskowych dotarła do zainteresowanych, aby mogli wziąć
w nich udział.
Rekolekcje szkolne
Nie ulega wątpliwości, że dobre przygotowanie rekolekcji szkolnych, które
najczęściej odbywają się w okresie Wielkiego Postu jest ogromną szansą ewangelizowania dzieci i młodzieży. Zadbajmy o dobre zorganizowanie tego czasu.
Może warto powołać zespół, który opracuje program rekolekcji i dostosuje go
do potrzeb konkretnej szkoły. Dołóżmy starań, aby nie był to czas stracony.
Poprośmy o wsparcie modlitewne parafian, zwłaszcza modlących się różańcem, aby prosili Boga przez ręce Maryi o dary Ducha Świętego dla prowadzących rekolekcje oraz dla dzieci i młodzieży.
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W ramach obchodów Jubileuszu 1050. biskupstwa poznańskiego przygotowana została broszura duszpasterska z konspektami homilii rekolekcyjnych oraz
scenariuszami konferencji, które w nawiązaniu do obchodów jubileuszowych
podejmują tematy związane z powstaniem, zadaniami i misją Kościoła Chrystusowego oraz przedstawiają historię biskupstwa w Poznaniu. Broszura dotarła do każdej parafii oraz w plikach do pobrania znajduje się w zakładce pt.
„Duszpasterstwo” na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Zachęcamy do jej wykorzystania i włączenia młodych ludzi w radość jubileuszową
Kościoła, który jest w Poznaniu.
Misterium męki Pańskiej
W sobotę 24 marca br. w Poznaniu na Cytadeli odbędzie się Misterium
Męki Pańskiej. Jest to okazja do odkrywania miłości Boga do ludzi, który
posłał swojego Syna, aby dokonał Odkupienia człowieka na drzewie krzyża.
Zaplanujmy udział w misterium na poznańskiej Cytadeli lub w innych miejscach. Zachęcajmy do rodzinnego udziału w tego typu wydarzeniach. Jest to
również dobra propozycja dla duszpasterstwa młodzieży, działającego przy
parafiach, aby przez wspólne uczestnictwo i przeżywanie męki Pana Jezusa
budować integrację grupy i parafii.
Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania
Ojcowie Franciszkanie Konwentualni ze Wzgórza Przemysława w Poznaniu w ramach trwającego Jubileuszu 50. koronacji wizerunku Matki Bożej
w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania serdecznie zapraszają duszpasterzy wraz
z wiernymi do odwiedzenia Sanktuarium Matki Bożej i wspólnej modlitwy
przed cudownym wizerunkiem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.poznan.franciszkanie.pl/.
Pielgrzymka maturzystów
Tradycją naszej Archidiecezji jest pielgrzymowanie uczniów klas maturalnych do Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. Fakt wieńczenia nauki
w szkole średniej motywuje wielu uczniów do pielgrzymowania i modlitwy
przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zachęcajmy młodzież do licznego udziału w pielgrzymce maturzystów. Archidiecezjalne pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę zaplanowano na 5 i 17 marca 2018 roku.
Katecheza dorosłych
W duchu odpowiedzialności za Kościół oraz podejmując zadanie prowadzenie powierzonych nam wiernych ku Jezusowi Chrystusowi kontynuujmy
prowadzenie katechezy dorosłych w naszych parafiach. Przypominamy, że
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według przyjętego w Archidiecezji Poznańskiej schematu działań duszpasterskich przed udzieleniem sakramentu chrztu świętego powinny odbyć się trzy
katechezy dla dorosłych. Nie rezygnujmy i nie dyspensujmy się od tego zadania. Zachęcamy, aby katecheza dorosłych w coraz szerszym wydaniu prowadzona była w naszych parafiach. Mowa tu o rodzicach dzieci przygotowujących
się do Pierwszej Komunii Świętej oraz rodziców młodzieży przygotowującej
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz o systematycznej katechezie
pozostałych wiernych świeckich. Skorzystajmy z doświadczenia Szkoły Katechistów oraz szukajmy w naszych wspólnotach parafialnych kandydatów do
podjęcia formacji w Szkole Katechistów.
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		 LITURGIA
Wezwanie do nawrócenia i pokuty
Liturgia Środy Popielcowej i wymowny znak posypania głów popiołem zachęca i wzywa do podjęcia pokuty
i nawrócenia. Warto, aby duszpasterze w głoszeniu słowa
Bożego zachęcali wiernych do tego, aby w myśl hasła roku
duszpasterskiego zanieśli zaproszenie do podjęcia drogi nawrócenia serca i przygotowania się do Paschy swoim najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom i tym wszystkich,
których spotkają na swojej wielkopostnej drodze. Zadbajmy o dobre przygotowanie liturgii Środy Popielcowej. Odpowiednio dobrane śpiewy, komentarze
przed liturgią słowa Bożego oraz komentarz wprowadzający w obrzęd posypania głów popiołem będą pomagały wiernym dobrze przeżyć Eucharystię.
Sakrament pokuty i pojednania
Pragniemy także i w tym roku szczególną uwagę zwrócić na sakrament
pokuty i pojednania. Pozwólmy wiernym dobrze przygotować się do spowiedzi oraz gorliwie podejmijmy posługę w konfesjonale. Postarajmy się,
aby okazja do spowiedzi nie przypadała tylko z racji przeżywania w parafii
rekolekcji wielkopostnych, ale starajmy się wyznaczać, w miarę możliwości,
więcej dyżurów w konfesjonałach. Aby dobrze przygotować wiernych do spowiedzi zadbajmy o wydrukowanie rachunków sumienia (można je zamawiać
w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej u ks. Krystiana Sammlera, 667339159) tak, aby każdy mógł zabrać egzemplarz do domu i korzystać
z niego w ciągu roku. Warto także każdemu penitentowi, który odchodzi od
kratek konfesjonału ofiarować modlitwę po spowiedzi. W naszej Archidiecezji
były już takowe rozprowadzane (możemy dokonać zamówienia w Wydziale
Duszpasterskim u ks. Krystiana Sammlera, 667339159).
Nabożeństwo pokutne
Warto, abyśmy w parafiach pomyśleli o zorganizowaniu nabożeństwa
pokutnego. Wydaje się, że dobrym czasem na jego zorganizowanie będą
rekolekcje wielkopostne, które będziemy przeżywać we wspólnocie parafialnej. Skorzystajmy z ksiąg liturgicznych, zwłaszcza z „Obrzędów pokuty”
(s. 206-209), które zostały wydane przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach.
W dużych parafiach warto pomyśleć o specjalnym nabożeństwie pokutnym dla
młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nie
zapominajmy, aby w ramach przygotowań czerpać ze skarbca liturgii Kościoła.
Młodzież może przygotować komentarze liturgiczne, modlitwę powszechną
i odpowiednie śpiewy.
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Eucharystia
Zdajemy sobie sprawę, że w czasie każdej Mszy Świętej powtarza się Ofiara Jezusa, przez którą zostaliśmy Odkupieni. Zjednoczenie z Bogiem ma nas
wszystkich prowadzić do świadectwa wiary, do pójścia i głoszenia światu, że
Miłosierdzie Boga jest bez granic. Centrum życia Kościoła, którym jest Eucharystia domaga się dobrego przygotowania duchowego, pięknej celebracji
oraz zadbania o zewnętrzne elementy liturgii. Zwracajmy uwagę na dobór
pieśni. Pozwólmy wiernym także od strony muzycznej dobrze przeżywać czas
nawrócenia i pokuty. Zadbajmy o zaangażowanie wiernych świeckich. Może
warto powołać do życia grupę liturgiczną dorosłych, która będzie podejmowała śpiew psalmu responsoryjnego, odczytywanie liturgii słowa Bożego
oraz modlitwy powszechnej. Warto zapytać także o stan ksiąg liturgicznych.
Wydawnictwo Księży Pallotynów przygotowało nowe wydanie Mszałów częściowych, lekcjonarzy i lekcjonarza dla organistów (www.pallottinum.pl).
Istotnym elementem Eucharystii jest przepowiadanie słowa Bożego. Uczyńmy Wielki Post początkiem, jeśli jeszcze nie praktykujemy, głoszenia krótkich
homilii każdego dnia. Wiara rodzi się ze słuchania. Hasło roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” jest dla nas ogromną zachętą,
aby głosić i przepowiadać Ewangelię każdego dnia.
Homilie w pierwsze niedziele miesiąca
Przypominamy i jednocześnie zachęcamy wszystkich kapłanów, aby w ramach świętowania 1050. biskupstwa poznańskiego w pierwsze niedziele miesiąca w głoszeniu homilii podejmować tematykę związaną z Kościołem. Odpowiednie pomoce liturgiczne dotarły do każdej parafii naszej archidiecezji.
Zawierzenie Archidiecezji Poznańskiej św. Józefowi
W niedzielę 18 marca br., w Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki podczas Eucharystii o godzinie 13:00 dokona zawierzenia Archidiecezji Poznańskiej świętemu Józefowi.
O szczegółach wydarzenia Księża Proboszczowie zostaną poinformowani
specjalnym komunikatem Kurii Metropolitalnej.
Gorzkie żale
Bardzo wielu ludzi gromadzi się w świątyniach w niedziele Wielkiego Postu na nabożeństwie Gorzkich żali, aby rozważać śmierć i mękę Pana Jezusa.
Zadbajmy o tematyczne przygotowanie rozważań pasyjnych. W nauczaniu
zwracajmy uwagę na hasło roku duszpasterskiego.
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Droga krzyżowa
W każdej parafii, zwłaszcza w piątki Wielkiego Postu, wierni gromadzą się
na nabożeństwie drogi krzyżowej. Zachęcajmy do udziału w drodze krzyżowej
także dzieci i młodzież, organizując dla nich nabożeństwo z odpowiednimi
rozważaniami. W wielu miejscach odbywają się także nabożeństwa w plenerze. Zaangażujmy w ich zorganizowanie grupy duszpasterskie działające w parafii. Nie organizujmy ich jednak w Wielki Piątek po południu. Czas ten ma
bowiem wypełniać Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Droga krzyżowa ulicami miasta Poznania przejdzie 15 lutego 2018 r., w czwartek po Środzie Popielcowej. Celebrację tego nabożeństwa poprzedzi Msza św.
w poznańskiej farze o godzinie 18.00.
Triduum Paschalne
Czas Triduum Paschalnego wymaga szczególnej mobilizacji duszpasterzy
ich współpracowników i wiernych świeckich. Przygotujmy celebrowanie tego
świętego czasu z dużym wyprzedzeniem. Warto z Parafialną Radą Duszpasterską przeanalizować przepisy i wytyczne liturgiczne, aby zadbać o najmniejsze
szczegóły. Domaga się tego powaga tych świętych dni. Przygotujmy teksty „Liturgii godzin”, aby modlić się nimi we wspólnocie parafialnej. Do przygotowania uroczystych celebracji zaprośmy jak najwięcej osób, zorganizujmy zbiórkę
i próbę liturgiczną z ministrantami i zespołem liturgicznym.
W Wielki Czwartek zadbajmy o obrzęd obmycia nóg oraz o dziękczynną
Adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Podziękujmy za dar Eucharystii i kapłaństwa. Módlmy się o nowe, liczne i święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Przygotujmy dobrze liturgię męki i śmierci Chrystusa w Wielki Piątek,
adorację przy grobie Pańskim o celebrację wigilii paschalnej (po zachodzie
słońca!) z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i procesją rezurekcyjną.
Zadbajmy o piękne przyozdobienie paschału i chrzcielnicy. Raz jeszcze podkreślmy fakt, że chrzest otwiera nam drogę do zbawienia oraz, że przyjęcie
i odnowienie przymierza chrzcielnego domaga się apostolstwa pośród naszych bliźnich.
Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego
Dziękując za dar nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia w Kościele, podejmijmy w parafiach duchowe przygotowanie do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Niech wspólne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia otwiera nas
na Boże dary i łaski.
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DIAKONIA

Program „Rodzina Rodzinie”
Nadal wspierajmy i propagujmy w parafiach Program „Rodzina Rodzinie”.
Akcja polega na tym, że polskie rodziny, wspólnoty czy firmy, wesprą rodziny syryjskie, poszkodowane w następstwie wojny. Konkretna polska rodzina będzie
mogła systematycznie pomagać, konkretnej rodzinie z Syrii. Program realizuje Caritas Polska, która zbierać będzie fundusze, we współpracy z Caritas Liban. Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl można poznać
tych, którzy czekają na pomoc. Dzieci z rodzin, które straciły rodziców.
Rodziny bez dachu nad głową, którym wojna zabrała dorobek życia, ludzi poranionych i niepełnosprawnych. Propagujmy to dzieło miłosierdzia
w naszych wspólnotach parafialnych (informacje na stronie www: rodzinarodzinie.caritas.pl).
Ubodzy
Wiele rodzin nadal pozostaje w trudnej sytuacji. Najbardziej cierpią dzieci
i osoby samotne i chore bardzo często pozostawione samym sobie. Uczyńmy
wszystko, aby dotrzeć do tych rodzin i poszczególnych osób z parafii. Zaangażujmy Parafialny Zespół Caritas oraz wolontariuszy. Nie bójmy się otwierać na
współpracę z instytucjami samorządowymi, stwórzmy w parafii i wyeksponujmy w widocznym miejscu listę jadłodajni, schronisk i noclegowni. Zadbajmy,
aby w Wielkim Poście przeprowadzić zbiórkę żywności i przygotować paczki
żywnościowe dla potrzebujących, aby mogli przygotować wspólne i domowe
przeżywanie Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Chorzy
Każdego miesiąca udajemy się z posługą sakramentalną do chorych z terenu naszych parafii. Zanosimy im Ciało Pańskie, spowiadamy
i umacniamy sakramentem chorych. Ogłaszajmy, zwłaszcza przed Świętami
Zmartwychwstania Pańskiego, że chętnie przyjdziemy do tych, którzy regularnie z tej posługi nie korzystają. Zaprośmy nadzwyczajnych szafarzy Komunii
św., aby w Święta i w każdą niedzielę zanosili Eucharystię chorym do ich domów.
Propagujmy pośród odwiedzanych czytelnictwo „Listu do chorych” oraz zapraszajmy do modlitwy w intencji Kościoła. Postarajmy się także, aby przy zaangażowaniu Parafialnego Zespołu Caritas, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, mło15

dzieży, ministrantów dotrzeć z przygotowaną paczką żywnościową do chorych
i samotnych parafian, którzy potrzebują pomocy.
Wielkopostne ofiary dzieci
Jak każdego roku Caritas przygotowała skarbonki dla dzieci, które składają zaoszczędzone pieniądze na rzecz ubogich. Poprośmy i motywujmy dzieci
i rodziców, aby skorzystali z takiej formy jałmużny postnej, która uczy najmłodszych dostrzegania biedy i potrzeb drugiego człowieka. Zaprośmy dzieci,
aby przyniosły swoje skarbonki do kościoła w Wielki Czwartek lub w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, by w procesji z darami przynieść je do ołtarza.
Troska o misje
W drugą niedzielę Wielkiego Postu (25 lutego 2018 r.) odbędzie się ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom
„Ad gentes”. Zachęcajmy wiernych do ofiarności oraz do modlitwy za misjonarzy i misjonarki oraz w intencji misyjnych dzieł Kościoła.
Projekt misyjny „Woreczek ryżu”
Projekt „woreczek ryżu” znany jest w wielu naszych parafiach. Ma on trzy
wymiary: postu – w wybranym dniu 100 g ryżu, jeśli zdrowie i inne okoliczności pozwolą, stają się jedynym posiłkiem; jałmużny – pieniądze, które przeznaczam na dzienny posiłek, składam jako ofiarę na misje; modlitwy – wspominam w swojej modlitwie głodnych i ubogich. Spróbujmy podjąć tę akcję
w naszych parafiach, aby propagować misyjną działalność Kościoła. W tym
roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cele misyjne w Panamie.
Wszelkie zapytania, dotyczące projektu prosimy kierować do ks. Dawida Stelmacha (668-423-448, e-mail: alumnus@wp.pl) oraz do ks. Arkadiusza Szadego, który wraz z Duszpasterstwem Młodzieży Jordan (www.jordan-poznan.pl)
włącza się w propagowanie i przygotowanie projektu, o czym parafie zostały
poinformowane w komunikacie Kurii Metropolitalnej.
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