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WPROWADZENIE
W świętowaniu Wielkanocy szczególnie bliska staje się dla nas prawda o tym, że zostaliśmy – jak pragnie to przypomnieć hasło Okresu Paschalnego – Napełnieni Duchem Chrystusa Zmartwychwstałego.
Zrozumienie tej tajemnicy wyjaśniał Jan Paweł II, stwierdzając, że
„Wydarzenia paschalne – męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
– są równocześnie czasem nowego przyjścia Ducha Świętego jako Parakleta i Ducha Prawdy. Są czasem »nowego początku« udzielania się
Trójjedynego Boga ludzkości w Duchu Świętym za sprawą Chrystusa-Odkupiciela. Ten nowy początek jest odkupieniem świata: »Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał« (J 3,16).
Już w »daniu« Syna, w darze z Syna wyraża się najgłębsza istota Boga,
który jako Miłość pozostaje niewyczerpanym źródłem obdarowywania. W darze z Syna dopełnia się objawienie i obdarowanie odwiecznej Miłości: Duch Święty, który w nieprzeniknionych głębiach Bóstwa
jest Osobą-Darem za sprawą Syna, czyli poprzez tajemnicę paschalną,
w nowy sposób zostaje dany Apostołom i Kościołowi, a przez nich ludzkości i całemu światu” (Dominum et Vivificantem, 23). Kontynuując te
rozważania Ojciec Święty pisał: „Można więc powiedzieć, że mesjańskie
»wyniesienie« Chrystusa w Duchu Świętym osiąga w Zmartwychwstaniu swój zenit. Równocześnie też objawia się On jako Syn Boży »pełen
mocy«. Ta zaś moc, której źródła biją w niezgłębionej komunii trynitarnej, objawia się przede wszystkim w tym, że Chrystus zmartwychwstały
spełnia z jednej strony obietnicę Bożą, już wyrażoną przez usta Proroka:
»I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza (...)
Ducha mojego« (Ez 36,26 n.; por. J 7,37–39; 19, 34), z drugiej strony
spełnia własną obietnicę daną Apostołom w słowach: »jeżeli odejdę, poślę Go do was« (J 16,7). Jest to On: Duch Prawdy, Paraklet, zesłany przez
Chrystusa zmartwychwstałego, aby przemieniał nas na Jego podobieństwo” (Dominum et Vivificantem, 24).
Katechizm Kościoła katolickiego dopowiada, że „Posłanie Chrystusa
i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym: Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa.
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On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa
i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii,
aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili »obfity owoc« (J 15, 5. 8. 16)” [KKK 737].
Papież Franciszek, we właściwy sobie sposób, podkreśla praktyczne konsekwencje tej prawdy, zwracając uwagę, iż „Świat nie potrzebuje
ludzi zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym. Zamknięcie
na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem. Jest wiele sposobów zamknięcia się na Ducha Świętego: w egoizmie własnej korzyści, w surowym legalizmie, jak postawa uczonych w
Prawie, których Jezus nazywał obłudnikami, zamknięcie w niepamięci
o tym, czego nauczał Jezus, w przeżywaniu życia chrześcijańskiego nie
jako służby, ale osobistego interesu, i tak dalej. Świat potrzebuje odwagi,
nadziei, wiary i wytrwałości uczniów Chrystusa. Świat potrzebuje owoców Ducha Świętego: »miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania« (Ga 5,22). Dar Ducha
Świętego został udzielony obficie Kościołowi i każdemu z nas, abyśmy
mogli żyć z prawdziwą wiarą, działającą przez miłość, abyśmy mogli
rozsiewać ziarna pojednania i pokoju. Umocnieni Duchem i jego wielorakimi darami stajemy się zdolni do bezkompromisowej walki z grzechem i zepsuciem, aby z cierpliwą wytrwałością poświęcić się dziełom
sprawiedliwości i pokoju” (Franciszek, Homilia, 24.5.2015).
Okres Paschalny to czas naznaczony kolejnymi spotkaniami ze
Zmartwychwstałym Panem, wpisanymi w ludzką codzienność. Im dalej będziemy postępowali w przeżywaniu tajemnicy Chrystusowego
Zmartwychwstania, tym owych spotkań będzie więcej – tak jak to miało miejsce w życiu Apostołów. Te spotkania coraz bardziej zaczynają
wyznaczać kierunek życiowej drogi każdego człowieka, przekonanego
w wierze, że zostaliśmy Napełnieni Duchem Chrystusa Zmartwychwstałego. Oto radość spotkania Pana, odkrycie, że Jezus żyje, uświadamia z całą wyrazistością, że tego daru nie można zachować wyłącznie
dla siebie. Uczeń Chrystusa tą prawdą dzieli się z innymi!
Tak bardzo potrzeba, abyśmy chcieli dostrzec w Zmartwychwstałym
Panu źródło naszego życia i naszej aktywności, byśmy głęboko wierzyli, że Jezus żyje. Przejdziemy bowiem przez świat prawdziwie czyniąc
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dobro tylko wtedy, gdy Bóg będzie w nas i z nami. Podobnie, jak Jezus,
który mówił dobrem swego życia, poruszając sumienia największych
nawet grzeszników.
Liturgia okresu Pięćdziesiątnicy Paschalnej, który trwa od II nieszporów niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do uroczystości Zesłania
Ducha Świętego, powinna pomóc w przeżyciu prawdy o zmartwychwstaniu, zwłaszcza liturgia kolejnych niedziel, z których każda jest ponownym wspomnieniem tajemnicy Wielkanocy (dlatego ich nazwy – 2,
3 itd. niedziela wielkanocna, a nie „po Wielkanocy”). Część tego kresu
(od wtorku V tygodnia wielkanocnego) przypada na miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny. Należy
w tych dniach zadbać o odpowiednie zestawienie tematyki paschalnej
z tematami maryjnymi. Trzeba zwrócić uwagę, aby w niedziele wielkanocne, również w maju, śpiewać pieśni wielkanocne, a podczas nabożeństw maryjnych ukazywać Matkę Najświętszą jako pierwszą uczestniczkę tajemnicy paschalnej.
W Okresie Paschalnym należy zwrócić uwagę na Niedzielę Miłosierdzia Bożego (2. Niedziela Wielkanocna, biała, w oktawie) i następujący
po niej Tydzień Miłosierdzia, a także na przeniesioną po tej niedzieli, na
poniedziałek, 9 kwietnia, uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Należy też przypomnieć o Niedzieli Biblijnej i Drugim Narodowym
Dniu Czytania Pisma Świętego (3. Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia) z następującym po nich Tygodniem Biblijnym. Pamiętać również
trzeba o Światowej Niedzieli Powołań (4. Niedziela Wielkanocna – 22
kwietnia) i następujących po niej kwartalnych dniach modlitw o powołania do służby w Kościele. Przypomnieć także należy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (tym razem przypadający w V niedzielę
wielkanocną, 29 kwietnia). Nie można zapomnieć o przygotowaniu do
nadejścia Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania (od niedzieli
Wniebowstąpienia Pańskiego, 13 maja) i samych obchodach uroczystości Zesłania Ducha Świętego (20 maja), jak również poprzedzających ją dzień wcześniej, we Wigilię Zesłania Ducha Świętego (sobota,
19 maja), parafialnych obchodach jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego.
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MARTYRIA

Chrystus Zmartwychwstał
Celebrowanie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego
wydłuża tajemnicę samej uroczystości. Każda Eucharystia w tym czasie przypomina nam za sprawą słów modlitwy eucharystycznej, że nasz Pan Jezus Chrystus prawdziwie powstał z martwych. Niech cały ten okres liturgiczny
będzie dla naszych wspólnot parafialnych czasem radości
wiary, która to bierze swój początek w wydarzeniu Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Kształtowanie duchowości chrzcielnej
Nie zapominajmy o nieustannym kształtowaniu duchowości chrzcielnej
wśród wiernych naszych wspólnot parafialnych. To właśnie sakrament chrztu
świętego daje nam najpełniejsze doświadczenie zmartwychwstania. Poszukajmy dobrych metod, zastanówmy się nad odpowiednim słownictwem naszego przepowiadania i zachęty kierowanej do wiernych, aby w sposób jasny
i przystępny wyjaśniać największe prawdy naszej wiary. Zachęcajmy, podobnie jak w latach ubiegłych, aby wierni przypominali sobie datę chrztu świętego, szafarza chrztu oraz odwiedzali świątynie, w których przyjęli pierwszy z sakramentów. Takie działania będą wpisywały się w realizację ogólnopolskiego
programu duszpasterskiego, który zachęca, aby po uświadomieniu sobie wagi
i roli sakramentu chrztu świętego otwierać się na szeroko rozumiane apostołowanie pośród świata.
Katecheza dorosłych
Katecheza parafialna wymaga dobrego przygotowania i twórczego zaangażowania się w jej przeprowadzenie duszpasterzy oraz świeckich katechistów.
Korzystajmy z dostępnych materiałów katechetycznych, które zostały przygotowane przez Dom Medialny św. Wojciecha. Przypominamy, że obowiązkiem proboszcza jest organizowanie katechezy dorosłych w ramach spotkań
z rodzicami młodzieży, przygotowującej się do bierzmowania, dzieci komunijnych oraz nauk stanowych prowadzonych, np. w ramach misji i rekolekcji
parafialnych. Szukajmy w parafiach kandydatów do Szkoły Katechistów. Nie
bójmy się zaangażowania świeckich w ramach katechezy dorosłych. Sukces
ewangelizowania wiernych naszych wspólnot parafialnych bardzo dużym
stopniu zależy od dobrej współpracy duchownych i świeckich.
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Przygotowanie do chrztu
Chrzest daje ogromną szansę ewangelizowania dorosłych. Przypominamy,
że na terenie Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje zasada przeprowadzania
trzech katechez przed chrztem dziecka dla jego rodziców i chrzestnych. Także
na tym polu katechetycznym działają katechiści.
XV Maraton Biblijny
Od 8 kwietnia do 28 kwietnia trwać będzie w naszej archidiecezji Maraton
Biblijny. Ta znana w naszych parafiach inicjatywa duszpasterska została po
raz kolejny przygotowana przez duszpasterstwo młodzieży. Szczegółowe informacje odnajdziemy na stronie internetowej: www.jordan-poznan.pl. Zaangażujmy się w to dzieło, zaprośmy zwłaszcza młodych do podjęcia inicjatywy
w parafii. Wykorzystajmy animatorów i grupy młodych, którzy przygotowują
się do bierzmowania. Spróbujmy wzorem lat ubiegłych zorganizować parafialny dzień czytania wybranych fragmentów Pisma Świętego.
Pierwszy Archidiecezjalny Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich
14 kwietnia br., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
o godzinie 10:00 uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego rozpocznie się Pierwszy Archidiecezjalny Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich. Uczestnicy Kongresu zwiedzą także
organizowane w tym czasie Targi „SAKRALIA” oraz wezmą udział w części
panelowej, podczas której zaprezentują się PRD z archidiecezji, które w swojej
działalności korzystają z tzw. „modelu diakonijnego”. Kongres zakończy się
około godziny 16:30, szczegółowy plan dotrze do parafii przez pocztę kurialną. Zachęcajmy członków PRD do wzięcia udziału w Kongresie.
Niedziela biblijna – Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego
15 kwietnia przeżywać będziemy kolejną już niedzielę biblijną, która rozpocznie X Tydzień Biblijny (15 kwietnia do 21 kwietnia 2018). Po raz drugi obchodzić będziemy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat
nad wydarzeniem objął Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław
Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Parafie naszej Archidiecezji otrzymają odpowiednie materiały, które pomogą dobrze zorganizować i przeżyć wydarzenie niedzieli biblijnej, X Tygodnia Biblijnego oraz
Drugiego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, któremu towarzyszyć
będzie odczytywanie „Listu do Rzymian”. Przy okazji tych wydarzeń zachęcajmy wiernych do zwrócenia uwagi na propozycje formacyjne Dzieła Biblij9

nego im. Św. Jana Pawła II, które działa na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
Proponujmy także wiernym naszych parafii spotkania formacyjne w ramach
parafialnych spotkań kręgu biblijnego.
Lednica
XXII lednickie spotkanie młodych pod hasłem „JESTEM” odbędzie się
w sobotę 2 czerwca 2018 roku. Zachęcajmy młodzież do wyjazdu i starajmy
się im towarzyszyć. Ważne są doświadczenia wspólnego świętowania wiary,
wspólnoty, pielgrzymowania.
Centralne obchody jubileuszu 1050. rocznicy powstania biskupstwa poznańskiego
Zaprośmy wiernych do wzięcia udziału w centralnych uroczystościach
jubileuszu biskupstwa poznańskiego. Odbędą się one w dniach od 22 do 24
czerwca w Poznaniu. Szczegółowy program został już przekazany do parafii.
Niech liczny udział w uroczystościach będzie znakiem wiary i jedności z Kościołem.
Diecezjalne Dni Młodych w Gostyniu
Już teraz informujemy, że w dniach od 26 do 30 czerwca br. odbędzie się
na Świętej Górze w Gostyniu Diecezjalne Święto Młodych „Paradiso 2018”.
Szczegółowe informacje dotrą do parafii za pośrednictwem Duszpasterstwa
Młodzieży Jordan. Zachęcajmy wspólnoty młodych w naszych parafiach do
udziału w wydarzeniu. Będzie to przedłużenie radości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz przygotowanie do ŚDM w Panamie.
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			LITURGIA
Dni paschalnej radości
Dni oktawy Wielkanocy przedłużają liturgiczne świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Zachęcajmy parafian, aby każdego dnia starali się wziąć
udział we Mszy Świętej oraz w nowennie do Bożego Miłosierdzia, która powinna się rozpocząć w Wielki Piątek. Odwołujmy się w okresie paschalnym do
symboliki chrzcielnicy i paschału, które powinny być szczególnie wyeksponowane. Wprowadzajmy aspersję podczas wszystkich Eucharystii
w każdą niedzielę wielkanocną, wykorzystując wodę chrzcielną z nocy paschalnej.
XVI rocznica ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
W XVI rocznicę ingresu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity
Poznańskiego do bazyliki archikatedralnej (20 kwietnia 2018) otoczmy modlitwą posługę naszego Pasterza. Zaprośmy wiernych świeckich do modlitwy
i udziału w uroczystej Eucharystii w katedrze poznańskiej o godzinie 18:00.
W czasie Mszy Świętych sprawowanych w parafiach w modlitwie pamiętajmy
o Księdzu Arcybiskupie. W tym dniu Ksiądz Arcybiskup Metropolia zaprasza
także do modlitwy i wspólnego spotkania kapłanów naszej Archidiecezji.
Nabożeństwa majowe
Zadbajmy o dobre przygotowanie nabożeństw majowych. Podtrzymujmy
tradycję gromadzenia się wiernych na majowej modlitwie przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych. W sposób szczególny zwróćmy uwagę na czekające
nas w archidiecezji wydarzenie Nawiedzenia Kopii Cudownego wizerunku
Matki Boskiej Częstochowskiej, które rozpocznie się w maju 2019 roku.
Nabożeństwa fatimskie
Kolejna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie zachęca nas do wprowadzenia w parafiach nabożeństw fatimskich. Podejmijmy temat wprowadzenia
nabożeństwa w parafii z Parafialną Radą Duszpasterską. Tam gdzie odbywają
się już nabożeństwa zadbajmy o ich należyte przygotowanie. Do podejmowania różnych posług i prowadzenia modlitwy w czasie nabożeństwa angażujmy
ludzi świeckich.
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Święty Stanisław Biskup i Męczennik – patron Archidiecezji Poznańskiej
W niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, przypominajmy wiernym w ogłoszeniach fakt, że jest on patronem
Archidiecezji Poznańskiej. W samą zaś uroczystość zadbajmy, aby w czasie
Eucharystii nie zabrakło modlitwy za Kościół w naszej archidiecezji.
Pielgrzymki dziękczynne po uroczystości Pierwszej Komunii
W wielu parafiach duszpasterze organizują pielgrzymki dziękczynne
dzieci po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej. Pielęgnujmy ten zwyczaj.
W tym roku spróbujmy, na ile to możliwe, udać się z pielgrzymką do Bazyliki
Archikatedralnej (11,18,25 maja br.). Będzie to dobra okazja do włączenia się
w przezywanie 1050. Rocznicy powstania biskupstwa poznańskiego. Nie zapomnijmy także o sanktuariach Matki Bożej na terenie całej archidiecezji.
Modlitwa za emigrantów i Ojczyznę
3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, przypada Dzień Modlitw za Emigrację. Ogarnijmy naszą modlitwą tych naszych parafian, którzy
zmuszeni byli wyjechać z kraju, aby utrzymać swoje rodziny. Zachęcajmy do
modlitwy także w intencji ich bliskich, którzy pozostali w kraju, zwłaszcza
modlitwą i dobrym słowem ogarnijmy dzieci. Niech w dniu Matki Bożej Królowej Polski, nie zabraknie także modlitwy za naszą Ojczyznę, aby była wierna
chrześcijańskim wartościom.
Modlitwa przed Zesłaniem Ducha Świętego
Od Niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczną się w Kościele dni
modlitw przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W sposób szczególny
zaprośmy do tej modlitwy kandydatów do bierzmowania, ich rodziców oraz
członków działających w parafii grup i wspólnot duszpasterskich, ruchów i stowarzyszeń. Warto zorganizować także dziękczynienie za sakrament bierzmowania, zaprośmy młodych, którzy przyjęli ten sakrament przed rokiem. Celebrujmy dla nich Eucharystię a po uczcie duchowej zaprośmy na wspólnotowe
spotkanie przy herbacie w domu parafialnym. Zaprośmy do pomocy rodziców
młodzieży i Parafialny Zespół Caritas. Materiały duszpasterskie zostaną dostarczone do parafii pocztą dziekańską.
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Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2018 –
JUBILEUSZ W PARAFIACH
W ramach parafialnych obchodów 1050. rocznicy powstania biskupstwa
poznańskiego przygotujmy uroczystą celebrację Eucharystii w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Zaprośmy do współpracy wszystkie grupy działające
w parafiach na czele z Parafialną Radą Duszpasterską. Skorzystajmy z propozycji przesłanej do parafii w materiałach na pierwsze niedziele.
Modlitwa o powołania
W niedzielę 22 kwietnia br., przypada IV niedziela wielkanocna, która jest
Światową Niedzielą Powołań. Rozpoczyna ona także kwartalne dni modlitw
o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Módlmy się za kapłanów
oraz osoby konsekrowane, pracujące w parafii i za tych, którzy z niej pochodzą. Twórzmy w parafiach wspólnoty Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego. W tym dniu odbędzie się także zjazd Towarzystwa
Przyjaciół ASD, o godzinie 10:00 zostanie odprawiona Eucharystia w katedrze
poznańskiej. Poinformujmy o tym członków TP ASD z naszych wspólnot parafialnych.
Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Radosnym wydarzeniem w Archidiecezji Poznańskiej są dni święceń nowych diakonów i kapłanów. W tym roku święcenia diakonatu odbędą się dnia
19 maja br. o godz. 10:00. Natomiast święceń kapłańskich Ksiądz Arcybiskup
Metropolia udzieli w katedrze poznańskiej w sobotę 26 maja br. o godz. 10:00.
Dziękujmy Bogu za dar powołanych do służby w Kościele oraz zachęcajmy
nieustannie do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Na święcenia zaprośmy wspólnoty parafialne. W sposób szczególny, dla
podkreślenia aspektu powołaniowego, na święcenia diakonatu i prezbiteratu
zaprośmy wspólnoty duszpasterstwa służby liturgicznej i młodzieżowe z parafii nowych diakonów, i kapłanów. Warto to uczynić. Musimy szukać dobrych
sposobów zachęty do modlitwy o nowe powołania, ale także tworzyć klimat
powołaniowy, zwłaszcza wobec członków służby liturgicznej.
Jubileusze kapłańskie
Tradycyjnie w maju podziękujmy Bogu za prezbiterów świętujących złote
i srebrne jubileusze kapłańskie. Msza Święta za kapłanów z rocznika 1968 będzie miała miejsce 23 maja br. o godzinie 11:00, a rocznika święceń 1993 – 21
maja br. o godzinie 11:00; obie w katedrze poznańskiej.
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Jubileusze zakonne
16 czerwca br. o godzinie 10:00 w katedrze poznańskiej podczas Eucharystii będziemy świętować jubileusze zakonne. Chcemy podziękować Panu
Bogu za powołania zakonne i otoczyć naszą modlitwą szczególnie te osoby,
które przeżywają swoje jubileusze zakonne. Pragniemy prosić także w intencji
młodych ludzi, których Bóg zaprasza do podjęcia drogi zakonnej, aby umieli
usłyszeć i dobrze odpowiedzieć na głos Bożego powołania.
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
29 kwietnia br., przeżyjemy kolejny Dzień Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego, który upamiętnia kapłanów męczenników z czasów II wojny światowej. Warto, abyśmy w parafiach w czasie Eucharystii w przepowiadaniu
Słowa Bożego oraz w modlitwie wiernych pamiętali o tym ważnym wydarzeniu. Przypomnijmy sylwetki kapłanów męczenników związanych z parafią
i diecezją. Jak każdego roku centralne obchody uroczystości odbędą się
w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Stroby
12 maja br. przypada 19. Rocznica śmierci abpa Jerzego Stroby. Zaprośmy
na Mszę Świętą w intencji zmarłego, która odbędzie się w katedrze o godzinie
18:00 wiernych z parafii, które zmarły abp Stroba erygował oraz z kościołów,
które poświęcił.
Boże Ciało
Podczas procesji eucharystycznej w Boże Ciało (31 maja 2018) mamy
możliwość rozważania przy czterech ołtarzach tematu roku duszpasterskiego.
Zaplanujmy wcześniej dekorację ołtarzy. Wykorzystajmy hasła oraz komentarze do Ewangelii, zawarte w ogólnopolskim opracowaniu Programu Duszpasterskiego.
Modlitwa o urodzaje
Tradycja Kościoła uświęciła poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego jako szczególny czas modlitwy o dobre urodzaje. Dawniej ten czas nazywano „dniami krzyżowymi”. Niech ta modlitwa
będzie obecna nie tylko w parafiach wiejskich, ale także w kościołach miejskich.
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DIAKONIA

Niedziela i Tydzień Miłosierdzia
		
W drugą niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy
Tydzień Miłosierdzia. Zachęcajmy wiernych do
pogłębionej refleksji nad Bożym Miłosierdziem
oraz dziełami miłosierdzia podejmowanymi dla bliźnich. W naszych modlitwach pamiętajmy o członkach Parafialnych Zespołów Caritas oraz
o Caritas w diecezji. Materiały duszpasterskie, jak każdego roku, trafią do parafii przez księży dziekanów.
Rejonowe Zjazdy Parafialnych Zespołów Caritas
3 kwietnia rejonowe spotkanie PZC odbędzie się w Lesznie, 5 kwietnia
w Poznaniu, 10 kwietnia w Obornikach, 11 kwietnia w Pniewach oraz 12
kwietnia w Grodzisku Wlkp. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do
parafii przez komunikat Kurii Metropolitalnej. Zadbajmy o udział przedstawicieli PZC z naszych parafii. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i wymiany
doświadczeń oraz integracji osób zaangażowanych w posługę charytatywną.
Program „Rodzina Rodzinie”
Nadal wspierajmy i propagujmy w parafiach Program „Rodzina Rodzinie”.
Akcja polega na tym, że polskie rodziny, wspólnoty parafialne i instytucje,
wspierają rodziny syryjskie, poszkodowane w następstwie wojny. Konkretna
polska rodzina będzie mogła systematycznie pomagać, konkretnej rodzinie
z Syrii. Program realizuje Caritas Polska, która zbiera 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).
Dzień Świętości Życia
9 kwietnia 2018 r., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy przeżywać po raz kolejny Dzień Świętości Życia. Zapraszajmy parafian do podjęcia
w tego dnia duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest to wymowne świadectwo opowiedzenia się po stronie życia, jego świętości od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie materiały liturgiczne dla przeprowadzenia dzieła
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duchowej adopcji dostarczy do parafii Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji
Poznańskiej. Główne uroczystości Dnia Świętości Życia odbędą się w poniedziałek, 9 kwietnia br. o godzinie 18.00 w katedrze poznańskiej oraz w bazylice
leszczyńskiej i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Szamotułach.
„Marsz dla życia”
W niedzielę 10 czerwca br. w Poznaniu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje „Marsz dla życia”. Inicjatywa ta cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wiernych. Zachęcajmy rodziny naszych parafii do wzięcia
licznego udziału w tym wydarzeniu. Zachęcajmy nasze wspólnoty parafialne do opowiedzenia się za życiem. Udział w marszu jest świadectwem wiary
oraz jednym z elementów budowania cywilizacji miłości, o której tyle mówił
św. Jan Paweł II. Szczegółowe informacje na temat marszu oraz program wydarzenia odnajdziemy na stronie internetowej: www.marszdlazycia.pl.
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