
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY DUSZPASTERSKIEJ 

PARAFII MB POCIESZENIA 

23 LUTY 2018 

 

 Wielkopostne spotkanie Rady Duszpasterskiej rozpoczął Ks Proboszcz modlitwą, a 

następnie omówiono najistotniejsze tematy związane z parafią i diecezją. 

 

1. Rok Duszpasterski: „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”-  po czterech latach 

rozważania tajemnicy Chrztu świętego, teraz chcemy bardziej skupić się na poznawaniu 

Ducha Świętego; w głoszeniu słowa Bożego, w katechezie i celebracjach liturgicznych. 

Program duszpasterski zwraca szczególną uwagę na sakrament Bierzmowania. 

2. W przygotowaniu młodych do bierzmowania, w naszej parafii bardzo dobre efekty przynosi 

przygotowywanie do tego sakramentu przez równolatków. 

 

3. Kolejnym ważnym tematem spotkania był jubileusz Archidiecezji Poznańskiej: 

„Poznań, Chrystus i my”; 1050 rocznica powstania pierwszego w Polsce biskupstwa. Po 

krótkim wprowadzeniu i przybliżeniu wydarzeń historycznych i przedstawieniu znaczenia 

jubileuszu -  jak chociażby możliwość skorzystania z udzielonego nam przez Ojca Świętego 

daru odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem poznańskiej katedry, ks. Proboszcz 

przedstawił program świętowania jubileuszu tak w parafii jak i w diecezji. 

4. Parafia: szczególne celebracje jubileuszu przeżywać będziemy w Wigilię Zesłania Ducha 

Świętego. Przeżywać wtedy będziemy także 30 lat Domowego Kościoła na Podolanach- 

główne uroczystości będą w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 20 maja, w obecności 

zaproszonego ks. bpa Damiana Bryla. 

Padła także propozycja nowenny do Ducha Świętego poprowadzonej przez konkretne grupy 

duszpasterskie. 

• Zadanie dla Rady – przygotowanie w parafii 19 maja Wigilii Zesłania Ducha Świętego 

połączonej z nabożeństwem odnowy zobowiązań wynikających z przyjęcia sakramentów 

Chrztu i Bierzmowania 

• Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego- Msza św. godz. 18:00 p. Ewa Rokus i p. Ewa 

Szłapka 

 

5. Ksiądz Proboszcz zaproponował w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odpowiednie kazanie 

dotykające tematyki jubileuszowej. 

 



6. W tym czasie zbiega się kilka ważnych rocznic i wydarzeń: 

• 25 lat pracy duszpasterskiej na Podolanach i 35 rocznicy święceń ks Proboszcza( 19 maja 

2018) 

• 30 lat Domowego Kościoła na Podolanach, obchodzone w obecności zaproszonego   

 ks. bpa Damiana Bryla ( 20 maja 2018) 

• 35 rocznica poświęcenia kościoła (11 czerwca) 

7. Rada omówiła także główne uroczystości Jubileuszowe w Poznaniu w dniach 22,23 i 24 

czerwca: 

• przeniesienie Obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej do katedry 

• 22 czerwca 2018– procesja z Obrazem do Fary i całonocne czuwanie 

• 23 czerwca 2018- procesyjne przeniesienie Obrazu do Archikatedry i wspólne świętowanie 

przy katedrze 

• Msza Święta odprawiana w każdy drugi czwartek miesiąca w Sanktuarium o godz 18.00 dla 

poszczególnych dekanatów poznańskich 

• Przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy w dniach 13-16 września 2018roku,   

będą obradować w Poznaniu nad aktualnymi zadaniami Kościoła na naszym kontynencie. 

 

8. Katechiści w parafii przymierzają się do powiększenia grona. Aktualnie mamy 10 

katechistów   tym 2 osoby, które w trakcie formacji, planujemy nawet 50 osób. 

• Sprawdziło się przygotowanie do chrztu rodziców i rodziców chrzestnych 

• Plany zaangażowania katechistów do prowadzenia indywidualnej katechezy rodziców przed 

I Komunią Świętą 

• Plany zaangażowania katechistów do przygotowania młodzieży do bierzmowania; 

• Przymierzamy się do nowej formy oddziaływania duszpasterskiego: katechizacja w domach. 

 

9. Nadzwyczajni szafarze Eucharystii w parafii – mamy sześciu szafarzy i czterech 

kandydatów na szafarzy. 

10. Wizytacja w parafii 

• Wielki Piątek 30 marca- odwiedzi nas ks. bp Grzegorz Balcerek 

• 4 kwietnia 2018r, środa- Ks. bp Grzegorz Balcerek 

• Bierzmowanie- 21 kwietnia 2018r, w sobotę ,z racji przeżywanego jubileuszu w Katedrze o 

godzinie 16:00 

 

11. Parafia MB Pocieszenia w Poznaniu, przeżywa w 2018 roku następujące rocznice: 



• 30 rocznicę powstania Domowego Kościoła - 20 maja 2018 godz. 12:30; 

• 45 rocznica pobłogosławienia kościoła- 3 czerwca 1973 r. ( wspomnimy w ramach odpustu 

parafialnego) 

• 40 rocznica erygowania parafii- 1 października 1978 ( wspomnimy w ramach odpustu 

parafialnego) 

• 35 rocznica uroczystego poświęcenia kościoła- 11 czerwca 1983 ( wspomnimy w ramach 

odpustu parafialnego) 

• 25 rocznica pracy duszpasterskiej w parafii Mastki Bożej Pocieszenia ks. proboszcza Rafała 

Pierzchały – 1 lipca 1993r. ( wspomnimy 19 maja w ramach 35 rocznicy święceń 

kapłańskich ks. Proboszcza) 

Na koniec ustalono termin następnego spotkania Rady a całość zakończyła wspólna modlitwa i 

błogosławieństwo księdza Proboszcza. 

 

 

 

 

Ks. Proboszcz          Sekretarz 

Rafał Pierzchała        Jadwiga Wesołowska  


