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1. Nowy program duszpasterski na lata 2017-2019, przebiegać będzie pod hasłem „Duch,
który umacnia miłość”.
Natomiast najbliższy rok duszpasterski, 2017/2018 ma upłynąć pod hasłem „Otrzymaliśmy
w darze Ducha Świętego” (por. Dz 2,38) i koncentrować się na przypomnieniu wiernym
znaczenia sakramentu bierzmowania.
2. Podejmijmy przesłanie z Fatimy w 100 lecie objawień
Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie
żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregrynowała w wybranych
parafiach każdej diecezji od 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku.
Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem
zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam
wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie,
niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy
wynagradzającej za nawrócenie błądzących.
Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych
sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski
uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w
zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy
świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas
gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch
serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard.
Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej ojczyzny
Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat
Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas
zebrania plenarnego odnowił Akt poświęcenia. Miało to miejsce w pallotyńskim
sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie
zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki
Bożej, 8 września 2017 roku.
Abp Gądecki mówi o znaczeniu „Aktu oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu
Maryi”. Akt ten jest sprawą o „tyle ważną, że w stulecie objawień fatimskich wychodzi
naprzeciw pragnieniu wyrażonemu przez Matkę Bożą, i związanej z tym obietnicy, że
Niepokalane Serce zwycięży, jeśli chodzi o tych, którzy oddają się mu w opiekę”.
Abp Gądecki wyjaśnia, że odnowienie „Aktu oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu
Sercu Maryi” jest powtórzeniem i dopełnieniem tego, co dokonał w 1946 r. kard. August
Hlond wraz z Episkopatem. „Powtórzenie Aktu oddania Niepokalanemu Sercu Maryi jest
konieczne, dlatego, że pokolenia przychodzą i odchodzą, a orędzie Matki Bożej trwa.
Zmieniają się też zagrożenia, gdyż wówczas chodziło o marksizm i o komunizm, a teraz
mamy inne wersje tej samej ideologii” – wyjaśnił.

3. Witamy nowego wikariusza – ks. Piotr Michalak
Zadania:
• Ministranci, liturgia – nacisk na I – soboty i 13 dzień miesiąca, środa i Nowenna, służenie na
pierwszej Mszy w niedzielę 08:00.
• Młodzież – szeroko rozumiana
• Odnowa w Duchu Świętym
• Schole dziecięca i młodzieżowa
• AA – wg uznania
• Przygotowanie młodzieży do bierzmowania
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Plany duszpasterskie:
Rekolekcje przed odpustem – ks. Rafał Ostrowski
Odpust i Festyn – podziękowanie dla Rady Osiedla i Caritas Parafii
Adwentowe rekolekcje – ks. Ryszard Mikołajczak
Rekolekcje Wielkopostne – O. Przemysław

5. Marsz Wszystkich Świętych
6. Dzień Zaduszny – Modlitwa za Parafian 2 listopada – zapraszania do rodzin.
7. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii i kandydaci. Podziękowanie za służbę.

-

Jarosław Furmańczyk – tel. 518 879 255

-

Marcin Izydorczyk – tel. 500 117 672

-

Leszek Rząsa – tel. 600 022 207

-

Grzegorz Sakowski – tel. 504 655 471

-

Marek Zboralski – tel. 607 032 922
8. Działanie Katechistów – katecheza przed chrztem. Podziękowanie za piękną pracę.
9. Działalność poszczególnych grup duszpasterskich – omówić. Podziękowanie za pracę
Żywego Różańca i dar materialny – składki środowe.
10. Chór Gloria Dei – zmiana dyrygenta. Podziękowanie za pracę.
11. Schola niedzielna – podziękowanie za służbę.
12. Schola Dziecięca i Schola Młodzieżowa – podz. za śpiew, oraz p. Ewie Szwed.

13. Ewa Szwed rezygnuje z pracy organistki. Gra doraźnie – w niedzielę. Prośba o Godzinki w
każdą niedzielę o 07:30.
14. Duszpasterstwo
Przedsiębiorców
i
Pracodawców
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców jest odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości.
Coraz więcej przedsiębiorców odszukuje swoją tożsamość jako dzieci Kościoła
Chrystusowego i chce kierować się w życiu Bożymi zasadami. „Bóg powinien być zawsze
na pierwszym miejscu.“ Przyzwyczailiśmy się do tego stwierdzenia wielokrotnie
powtarzanego w Kościele. Natomiast zastosowanie go w zmieniającej się sytuacji społeczno
– gospodarczej jest zawsze nowe. Osobiste praktyki pobożne, to dopiero punkt wyjścia do
zastosowania Prawa Bożego w zasadach funkcjonowania firmy. Jednak to wiara
przedsiębiorcy i jego znajomość Bożych zasad, jest tutaj kluczowa. Wprowadzenie Bożych
zasad w działalności gospodarczej skutkuje nie tylko większą sprawiedliwością, ale
przekłada się także na spokój serca i głębokie poczucie spełnienia, którego nie dają żadne
pieniądze.
Każdy drugi wtorek miesiąca – ks. dr Rafał Ostrowski
15. Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim 23 września w
Poznaniu. Zapisy: Joanna Hederych.
16. Poznańskie Forum Ewangelizacyjne – listopad.
17. Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny, inaugurujący nowy rok szkolny i katechetyczny
2017/2018, odbędzie się w sobotę, 9 września 2017 r. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w
Poznaniu na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Do udziału zapraszamy wszystkich
katechizujących na terenie Archidiecezji: kapłanów, katechetów świeckich i zakonnych.
Wszystkich kapłanów, a zwłaszcza Księży dekanalnych referentów i wizytatorów
katechetycznych zapraszamy do koncelebry. Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny pod
hasłem Idźcie i głoście rozpocznie się o godz. 10. Planowane zakończenie ok. godz. 12.30.
18. Jest już sprawnie działająca strona internetowa. Można na niej znaleźć informacje o
grupach duszpasterskich i ważnych wydarzeniach z życia naszej wspólnoty. Potrzeba
świeżych, aktualnych informacji i zdjęć.
19. Wolne wnioski

