Sprawozdanie ze Spotkanie Rady Duszpasterskiej
przy parafii MB Pocieszenia w Poznaniu
18 marca 2019r.
W mocy Bożego Ducha
Zebrani ze smutkiem przyjęli wiadomość, że 17 marca 2019r. odszedł do Pana
śp. Marian Szymański- prezes naszego Chóru GLORIA DEI, animator życia muzycznego
i religijnego w naszej parafii, społecznik. Wyjątkowy człowiek, który:
•

kochał Pana Boga, Kościół, Matkę Bożą, swoją Rodzinę i ludzi.

•

Koordynował życie artystyczne i duchowe naszego chóru, organizował liczne
pielgrzymki.

•

Człowiek głębokiej wiary, która przekładała się na postawę służby.

•

Zawsze z uśmiechem i z wielką energią działał w naszej wspólnocie Parafialnej.
Potrafił jednoczyć ludzi.

•

Czuł się odpowiedzialny za swoją rodzinę, którą bardzo kochał, za Parafię i za
Kościół.

Bogu dziękujemy za Mariana i powierzamy Go Miłosierdziu Bożemu.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Po modlitwie, omówione zostały kolejne działania duszpasterskie w parafii.
1. Adopcja Dziecka Poczętego- uroczystość 25 marca, zapisy 23 i 24 marca
( odpowiedzialne p. Ewa Rokus i Janina Szłapka);
2. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii: 31 marca do 3 kwietnia, głosi ks.
prof. Janusz Nawrot.
•

Adoracja w intencji rekolekcji i spowiedzi zaplanowana jest w nocy z 30/31 marca
(sobota/niedziela), po pół godziny. Lista, na której będzie można się zapisać
zostanie wyłożona w kościele.

3. Spowiedź przed Świętami w naszej parafii: 13 kwietnia 2019r., w godzinach:
08.00-14.00 z przerwą od godz. 09.30 do 10.00, oraz od 14.00 do 19.00 z przerwą
od godz. 16.00 do 16.30.
4. W sobotę 13 kwietnia 2019r. Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej na Cytadelę.
5. Niedziela Palmowa 14 kwietnia- uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. W
naszej parafii tradycyjnie Pan Jezus wjedzie na osiołku do świątyni.

6. Triduum Paschalne:
•

Wielki Czwartek 18 kwietnia- Msza św. o godz. 18.00; szczególne dziękczynienie
za Eucharystię i Kapłaństwo; po Mszy św. tradycyjnie będą rozdawane chlebki;

➢ Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek do godz. 24.00;
•

Wielki Piatek 19 kwietnia:

➢ Droga Krzyżowa ulicami naszej dzielnicy w Wielki Piątek rano o godz.
05.00.Od 07.00 do 18.00- adoracja Najświętszego Sakramentu.
W Wielki Piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 15.15Rodzinna Droga Krzyżowa.
➢ Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18.00
➢ Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek do Wielkiej Soboty do
godz. 08.00. Zapisy na liście wyłożonej w kościele.
•

Wielka Sobota 20 kwietnia: adoracja przy Grobie Pańskim w godz. 08.00- 21.00.
Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się o godz. 21.00.

7. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Msze św. bez zmian. W Poniedziałek
Wielkanocny Msza św. o godz. 16.00 na cmentarzu przy ulicy Borówkowej.
8. Katechiści w parafii.
•

Sprawdziło się przygotowanie do chrztu rodziców i rodziców chrzestnych przez
katechistów:

•

Zamierzamy zaangażować katechistów do prowadzenia indywidualnej katechezy
rodziców przed I Komunią Świętą;

•

Zamierzamy zaangażować katechistów do prowadzenia indywidualnej katechezy
rodziców przed I Komunią Świętą;

•

Zamierzamy też zaangażować katechistów do przygotowania młodzieży do
bierzmowania, choć dotychczasowe spotkania prowadzone przez młodzież starszą
(pod czujnym okiem ks. Wikariusza) też się sprawdzają.

•

Jest potrzeba zajęcia się dziećmi ze szkoły, w której nie ma katechezy- propozycja
utworzenia szkółki niedzielnej, w której zajęcia prowadziliby między innymi
katechiści.

9. Caritas- trwają przygotowania do Niedzieli Palmowej, oraz zbiórki na świąteczne
paczki dla potrzebujących
10. Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego w Archidiecezji
Poznańskiej 18 maja 2019- 26 września 2020r.
W naszej parafii: 24 maja 2020r.

11. Ważne daty w parafii:
•

10 czerwca 2019r.- Bierzmowanie

•

Dzień Skupienia dla Bierzmowanych- data zostanie ustalona w późniejszym
terminie;

•

8 czerwca 2019r.- Wigilia Zesłania Ducha Świętego;

•

Pierwsza Komunia w Wielki Czwartek i w niedzielę 12 maja;

•

Fatimskie nabożeństwa- pierwsze soboty i od maja do października każdy 13 dzień
miesiąca;

12. Propozycja szczególnego wotum peregrynacji: Ksiądz Wikariusz z młodzieżą i
chętnymi parafianami idzie z pieszą pielgrzymką na Jasną Górę.
Pielgrzymi dołączają do Grupy 11.
Na zakończenie, Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie w
życie parafii i poświęcony czas. Zwrócił szczególną uwagę na dążenie do jedności i
współpracy, jakimi powinny kierować wszystkie grupy duszpasterskie w parafii.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo jakiego udzielił zebranym
Ksiądz Proboszcz.
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