SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ
ADWENT 2017
W dniu 27 listopada 2017 r, na koniec roku duszpasterskiego, który przeżywaliśmy pod
hasłem: „ Idźcie i głoście”, spotkała się Rada Duszpasterska parafii pw Matki Bożej Pocieszenia w
Poznaniu.
Tematy i sprawy, które członkowie Rady omawiali na spotkaniu:
1. Wprowadzenie w nowy rok z hasłem: „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” omówienie Listu Księdza Arcybiskupa na Adwent 2017.
2. W ramach duchowego przeżycia Adwentu, jak co roku proponujemy udział w Roratach – od
poniedziałku do soboty godz.6:30. Na roratach tradycyjnie herbata i drożdżówki – przydział
zadań.
3. Podjęto ustalenia odnośnie czwartkowej adoracji i modlitwy za kapłanów – Matki
Różańcowe.
4. W pierwszą niedzielę Adwentu – zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
5. Spowiedź adwentowa – sobota 16 grudnia.
6. Rekolekcje Adwentowe będą od II Niedzieli Adwentu a poprowadzi je ks. Ryszard
Mikołajczak – opiekun duchowy jednego z hospicjów poznańskich. Spotkania rekolekcyjne
będą: w niedzielę – na Mszach Św., w poniedziałek, wtorek i środę – 18:00 i 20:00.
W niedzielę w kościele przeprowadzona zostanie zbiórka na hospicjum.
7. W najbliższą niedzielę – I Niedzielę Adwentu, na Mszy św. o godz. 12:30 poświęcone
zostaną lampiony adwentowe oraz opłatki.
8. Na Pasterce o godz. 22:00 razem z naszą parafią modlić się będzie ks. Biskup Grzegorz
Balcerek.
9. W tym roku na kolędzie księża rozdawać będą książeczkę kolędową, której tematem
przewodnim będzie Duch Święty.
10. Rozpropagowanie w parafii zaproszenia na inicjatywę Betlejem w Poznaniu ( z której
częściowy dochód przeznaczony zostanie na Caritas )- 5 stycznia Arena, bilety 40,60,80 zł. ;
gwiazdy: N. Kukulska, M. Szcześniak i inni.
11. Wigilia bez granic – przyjęcie cudzoziemców na Wigilii: wigiliabezgranic.com
12. Podobnie jak w ubiegłym roku, propozycja dla parafian podjęcia modlitwy za dzieci
komunijne i za bierzmowanych – w odpowiednim czasie wyłożone zostaną koperty z
imionami dzieci i kandydatów.
13. Mamy w parafii nową grupę duszpasterską – Semper Fidelis. Są to dorośli ministranci,
którzy w każdą I niedzielę miesiąca mają swoją Mszę św. formacyjną o godz. 20:00, a w
tygodniu, kto może przychodzi na Mszę św. o godz. 8:00. Moderatorem grupy jest Juliusz
Fabiś.
14. W odpowiedzi na prośby osób starszych w parafii, pojawiła się propozycja podania w
niedzielnych ogłoszeniach komunikatu o zorganizowaniu pomocy dla osób, które mają
problemy z dotarciem na cmentarz. Osoby takie mogą zgłaszać się w zakrystii.
15. Propozycja katechezy dla dorosłych w parafii – np. jako forma przybliżenia tematyki roku.
Katechezy mogłyby rozpocząć się od stycznia 2018r.
16. Nasza schola, która śpiewa na niedzielnej Mszy Św o godz. 20:00 ma nową nazwę –
Communio.
17. Na wiosnę wizytację w naszej parafii przeprowadzi i udzieli sakramentu bierzmowania Ks
Biskup Grzegorz Balcerek.
18. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii od 8 do 21 lutego 2018 r, a głosić je
będzie dominikanin O. Przemysław.
19. 20 maja 2018r przeżywać będziemy Zesłanie Ducha Świętego. Podobnie jak w ubiegłym
roku, w wigilię tego wydarzenia planujemy czuwanie i Adorację zakończone Agapą. Oprócz
tego pojawiła się propozycja Nowenny do Ducha Świętego a wraz z nią Adoracja
Najświętszego Sakramentu przez parafian (np. po godzinie).

Natomiast w ramach konkretnego działania, gestu miłości do drugiego człowieka,pojawiła
się propozycja wyjścia do chorych i potrzebujących z konkretną propozycją pomocy, czy
chociażby zaoferowania własnego czasu.
20. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września przeżywamy Odpust parafialny związany ze
świętem Patronki Parafii – Matki Bożej Pocieszenia. Chcemy zaprosić Księdza Biskupa.
Rekolekcje przed Odpustem poprowadzi ks. prof. Janusz Nawrot.
21. Parafia pw. matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu przeżywa w 2018r następujące
rocznice:
• 45 rocznica pobłogosławienia kościoła – 3 czerwca 1973r pobłogosławił kościół Ks.
Arcybiskup Antoni Baraniak
• 40 rocznica erygowania parafii – 1 października 1978r ; dekretem z dnia 15 września
1978r podpisanym przez Ks. Bpa Mariana Przykuckiego
• 35 rocznica uroczystego poświęcenia kościoła – 11 czerwca 1983r ; poświęcenia
( konsekracji )dokonał Ks Arcybiskup Jerzy Stroba
• 25 rocznicę pracy duszpasterskiej Ks. Proboszcza Rafała Pierzchały – 1 lipca 1993 r
• 30 rocznicę powstania Domowego Kościoła w parafii
• 10 lat posługi szafarzy w parafii
22. W związku z licznymi rocznicami w naszej parafii, zrodził się pomysł, aby pozbierać od
parafian stare fotografie i przygotować wystawę, oraz opracować i wydać wspomnienia o
naszej parafii.
23. Wydarzenia w Archidiecezji:
• Archidiecezja przeżywa 1050 lat istnienia
• 100 lecie odzyskania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego
• 500 lecie Akademii Lubrańskiego
• 50 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej
• Pierwsze niedziele miesiąca poświęcone rozważaniom o Kościele
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