Poznań, dnia 8 grudnia AD 2018

Z miłości do parafii
– jak szukać Woli Bożej
w służbie dla Kościoła.
Parafia nie jest miejscem zamkniętym. Nie jest i nie może być nigdy grupą
zadowolonych z siebie ludzi, którzy odgradzają się od innych. Nie jest i nie może
być/stać się gettem.
Parafia ma być domem – naszym wspólnym domem. Dom kojarzy nam się
z ciepłem i miłością, z radością i bezpieczeństwem. Przenieśmy te obrazy na
Kościół i wypełnijmy je żywą obecnością Boga.
W Biblii prawdziwy dom to ten, który zbudował Bóg współdziałając
z człowiekiem. Jest to dom będący społecznością żywych i umarłych,
w którym obowiązuje wzajemna odpowiedzialność za siebie. Jest to braterska
wspólnota, w której wszyscy powinni czuć się dobrze i bezpiecznie.
Św. Bazyli napisał kiedyś: We wszystkim należy stawiać wspólnotę ponad
samotność. We wspólnocie człowiek mniej krąży wokół samego siebie, a bardziej
kieruje wzrok ku swojemu bliźniemu. Nie dąży w niej tylko do spełniania własnych
pragnień, lecz do spełniania życzeń innych ludzi. Ujawnia mu się głębszy sens
życia i zostaje obdarowany większą radością. We wspólnocie łatwiej spotkać Boga.
Kościół to nasz dom, to przede wszystkim dom, który możemy współtworzyć,
możemy budować – to także dom, za który jesteśmy współodpowiedzialni.
Podczas V Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej będziemy się
zasatanawiać, dzielić doświadczeniami oraz szukać odpowiedzi jak być coraz
pełniej odpowiedzialnymi za nasz wspólny dom.
Oddajem w Wasze ręcę doświadczenie wspólnego domu – doświadczenie
służby dla/w Kościele – tak jak Chrystus oddał w ręce apostołów
pobłogosławione bochenki chleba i ryby z nakazem:
Wy dajcie im jeść (Mt 14, 16), aby podzielili się nimi z innym.
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Służba młodzieżowa
w Katolickim Stowarzyszeniu
Wspólnota Genezaret.

Służbę młodzieżową we Wspólnocie rozpoczęliśmy w 2014. Wcześniej mimo
wyraźnej potrzeby nie było osoby chętnej do poprowadzenia tego projektu.
Staramy się poprzez swoją służbę oraz świadectwo życia, żeby młodzież wraz
ze swoimi rodzicami znalała swoje miejsce w życiu Koscioła.
Młodzież razem z rodzicami bierze udział w dwóch Eucharystiach niedzielnych
w parafii pw św. Rocha w Poznaniu i parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie
Podgórnym. Po mszach św. są spotkania osobno dla dorosłych i młodzieży
oparte głównie na tematyce biblijnej.
Celem formacji młodych jest danie im możliwości podjęcia decyzji wiary
polegającej na oddaniu życia Panu Jezusowi, oczywiście, jeżeli taka decyzja
nie była wcześniej podjęta. Wierzymy, że jest to początek drogi ku dojrzałości
w wierze. Staramy się budować środowisko młodzieżowe poprzez dawanie im
okazji do wspólnego atrakcyjnego spędzania czasu połączonego z elementami
formacji.
Organizujemy młodym dwa tygodniowe wyjazdy zimowy i letni. Niezależnie
też wyjeżdżamy jesienią na dwa dni od piątku do niedzieli. Osoby najbardziej
oddane są zapraszane do przyjęcia funkcji animatora młodzieżowego. Wiąże
się to z przyjęciem odpowiedzialności za niektóre dziedziny służby. Animatorzy
dodatkowo spotykają się dwa razy w miesiącu w swojej małej grupie.
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Półkolonie w parafii

Kontakt:
Parafia pw. Świętej Rodziny w Poznaniu
Pani Marta Metelska
e-mail: marta_metelska@op.pl
tel. 505 236 144

Przygotowanie
		 do I Komunii Świętej
		– Nauczycielu Dobry
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Jest to metoda nowa wobec zwyczajów praktykowanych przez dziesiątki
lat w Kościele, a zarazem stara, bo sięgająca sposobu głoszenia Ewangelii
przez Chrystusa i później przez wiele wieków chrześcijaństwa: katechizacja
rodziców i maksymalne włączenie rodziców w katechizację własnych dzieci,
tzw. katechezę domową. Obowiązek przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach właśnie – tak mówi
prawo kościelne. Doświadczenie również pokazuje, że zaangażowanie rodziców
w przygotowanie własnego dziecka do przyjęcia przez nie sakramentów
owocuje dużym wzrostem ich osobistej wiary.

Mamy dużo radości jako dorośli widząc coraz większe zaangażowanie
młodzieży w życiu wspólnotowym. Rozwiązaniami szczegółowymi chętnie
podzielę się, jak i planami dalszego rozwoju tej służby.

Proponowany tu program został już sprawdzony w praktyce. Wielu duszpasterzy
z różnych ośrodków w Polsce pyta o metodę wypracowaną przez proboszcza
i katechistów z poznańskiej parafii pw. Maryi Królowej, chce bowiem wprowadzić
ją również u siebie. Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na tę właśnie potrzebę.
Składa się ona z dwóch części: Zeszytu katechisty oraz Zeszytu rodzinnego.

Kontakt: Krzysztof Żarnowski, tel. 665 800 770

Zeszyt rodzinny przeznaczony jest dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej
Komunii Świętej oraz dla ich rodziców. Zawiera krótkie podsumowanie każdego
spotkania, propozycje konkretnych działań, które pomogą rodzicom wprowadzić
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dziecko w poszczególne zagadnienia i przygotować je do jak najlepszego
przyjęcia Sakramentu, a także karty pracy z zadaniami, które dzieci mogą
rozwiązać wspólnie z rodzicami.
Zeszyt katechisty przeznaczony jest dla osób prowadzących spotkania
z rodzicami przygotowującymi swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
Zawiera część teoretyczną wprowadzającą katechistę (lub animatora) w cały
program i jego założenia, a także konspekty poszczególnych spotkań.
Program przygotowania rodziców opiera się o 8 spotkań:
1. Czy wierze, że Bóg jest Ojcem który mnie kocha?
2. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus?
3. Piśmo Święte – słowo życia.
4. Modlitwa – rozmowa z Bogiem
5. Dekalog znakiem miłości Boga do człowieka
6. Jezus przebacza nam grzechy
7. Czym jest Msza Święta?
8. Komunia Święta – sakrament miłości.

Osoby zainteresowane praktyczną stroną zastosowania tej metody duszpastarskiej w pracy z rodzicami dzieci
przygotowującymi się do Pierwszej Komunii proszone są o kontakt:
Malwinga Marcinkowska-Cichocka
e-mail: malwinga@wp.pl
tel. 606 470 459
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Rozeznanie – przyjmowanie 		
Słowa Bożego

Kim jesteśmy: Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Nasze cele
to odnawianie i rozwijanie relacji z Bogiem, tak aby było to doświadczenie
w codzienności. Możliwością takiego spotkania z Bogiem chcemy dzielić
się i zachęcać do niego innych ludzi, szczególnie rodziny z dziećmi. Robimy
to organizując cotygodniowe spotkania modlitewne, animując muzycznie
wraz z przyjaciółmi niedzielną eucharystię, czy prowadząc tzw. koncerty
ewangelizacyjne. Prowadzimy seminaria Odnowy w Duchu Świętym oraz
angażujemy się ewangelizacyjnie w działalność parafii.
Adresaci: Warsztat kierujemy do osób odpowiedzialnych za grupy, wspólnoty,
diakonie itp. Powinny być to osoby odpowiedzialne, które doświadczyły
osobiście obecności i działania Ducha Świętego przez charyzmaty i chcą to
doświadczenie pogłębiać.
Opis warsztatu: Nasza wspólnota ma świeckiego lidera oraz świeckie
osoby odpowiedzialne za formację. Wiele decyzji i rozwiązań musimy
podejmować... No właśnie nie sami! Doświadczamy wyraźnego prowadzenia
i owoców Ducha Świętego! Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem
z rozeznawania nauczania i podejmowania decyzji dotyczących budowania
naszej wspólnoty. Wypracowaliśmy prosty model słuchania i rozeznawania
natchnień Ducha Świętego, który regularnie stosujemy na spotkaniach osób
odpowiedzialnych za wspólnotę. Spotkania rozeznania osób odpowiedzialnych
za wspólnotę odbywają się zazwyczaj w prywatnym mieszkaniu, czasem w sali
katechetycznej przy kościele.
Spotkanie rozeznania rozpoczynamy modlitwą uwielbienia Boga, w trakcie
której przechodzimy płynnie do modlitwy prośby o prowadzenie i natchnienie
od Ducha Świętego. Po kilku-, kilkunastominutowej modlitwie następuje czas
ciszy i nasłuchiwania. Jest to czas szczególnego działania i objawiania się
Ducha Świętego, który w myśli i serca uczestników modlitwy wlewa obrazy,
słowa poznania oraz sigla biblijne, czyli konkretne wskazania do fragmentów
Pisma Świętego (np. Mk 10, 46-52). Każdy z uczestników wypowiada
natchnienia, które otrzymał od Ducha Świętego (obrazy, słowa poznania)

5

lub odczytuje fragmenty Pisma Świętego. Następnie poprowadzona zostaje
krótka modlitwa dziękczynienia za otrzymane Słowo Boże i prośby o mądrość
w zrozumieniu woli Bożej zawartej w natchnieniach. Przechodzimy do zrobienia
notatek – spisujemy otrzymane natchnienia według kolejności ich otrzymania.
Następnie wszystkie natchnienia są odczytywane raz jeszcze, aby każdy
z uczestniczących w modlitwie mógł zastanowić się nad ich sensem. Kolejnym
etapem jest dzielenie, kiedy to każdy z uczestników może opowiedzieć co go
najbardziej porusza i dlaczego. Te poruszenia serca także są notowane. W tym
momencie także doświadczamy szczególnego działania Ducha Świętego,
który prowadzi nas w tych rozważaniach. Pozwala także dostrzec głębię
Słowa Bożego w kontekście sytuacji w jakiej w danym momencie znajduje
się nasza wspólnota. Równie niesamowite jest odkrywanie, że pozornie różne
fragmenty Pisma Świętego łączy jedna myśl przewodnia, która opisuje obecną
i nadchodącą rzeczywistość. Spotkanie kończymy modlitwą dziękczynienia
i zawierzenia wspólnoty Bogu.
Chcielibyśmy podzielić się tym doświadczeniem. Nie wykluczamy także
możliwości przeprowadzenia takiego warsztatu w bardziej kameralnym gronie
w innych wspólnotach.

Kontakt:
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Jeshuah
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Aplikacja moblina Drogowskazy

Drogowskaz to prosta w obsłudze aplikacja na telefony komórkowe, która
pomaga znaleźć najbliższy Kościół, Mszę Świętą, Spowiedź itd., ale również być
na bieżąco z Twoją parafią i wspólnotą.
Jak parafie mogą skorzystać z Drogowskazu? Oprócz wyświetlenia
podstawowych informacji o kościołach - lokalizacja, zdjęcia, godziny liturgii itd.,
Drogowskaz daje możliwość skorzystania z nowoczesnej metody komunikacji
z parafianami. W aplikacji można publikować ogłoszenia i aktualności z życia
parafii, zapraszać na ciekawe wydarzenia, informować o intencjach mszalnych,
a przede wszystkim błyskawicznie i skutecznie docierać z informacją
bezpośrednio na telefony parafian dzięki powiadomieniom. To tak jakby do
każdego parafianina wysłać SMS!
Jak duszpasterstwa mogą skorzystać z Drogowskazu? Niezależnie od tego
czy jesteście małą grupą parafialną czy częścią dużego ruchu, w Drogowskazie
jest dla Was miejsce! W aplikacji możecie napisać kilka słów o sobie, dać się
poznać na zdjęciach i zaprosić użytkowników na organizowane przez Was
spotkania. Chcemy żeby Drogowskaz łączył wspólnoty z tymi, którzy szukają
miejsca dla siebie w Kościele.
Jak pobrać aplikację Drogowskaz? To proste! Wystarczy telefon z systemem
Android lub iPhone.

przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Poznań – Naramowice
e-mail: wspolnotajeshuah@gmail.com
Lider wspólnoty – Jakub Kiełczewski
Opieka duchowa – ksiądz Ryszard Siwek

iPhone

Android

1. Otwórz „App Store”
2. Wyszukaj „drogowskaz”
3. Kliknij „POBIERZ”
4. Po pobraniu kliknij „OTWÓRZ”
Gotowe!

1. Otwórz „Sklep Play”
2. Wyszukaj „drogowskaz”
3. Kliknij „Zainstaluj”
4. Po pobraniu kliknij „Otwórz”
Gotowe!

Jak dodać wspólnotę lub skorzystać z dodatkowych funkcji dla parafii?
Napisz do nas na info@aplikacjadrogowskaz.pl.
Poprosimy Cię o kilka podstawowych informacji, które wyświetlimy w Drogowskazie.

6

7

6

Rozeznawanie duchowe
we wspólnocie

Rozeznawanie duchowe we wspólnocie jest wspólnym poszukiwaniem woli
Bożej dla danej wspólnoty, w którym bierze udział każda osoba i wnosi w nie
swój wyjątkowy wkład.
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Jesteśmy piękni, czyli

		 Roztańczone Uwielbienie 		
		 w Twojej Parafii.
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku.

W tym procesie ważne jest spotkanie żywych i prawdziwych osób, zdolnych
do jasnego wypowiadania swoich racji a jeszcze bardziej do wzajemnego
słuchania się w klimacie szacunku, otwartości na innych i inne widzenie rzeczy;
osób świadomych swoich lęków, tendencji, oporów i uprzedzeń, by z łaską
Ducha Świętego je przekraczać.

Jesteśmy jedną ze wspólnot zaangażowanych w życie naszej parafii. Nasza
parafia obejmuje również takie duszpasterstwa jak: Ministranci, Szafarze, Róże
Różańcowe, Arcybractwo Straży Honorowej, Arcybractwo Dobrej Śmierci, Chór
Tutti sannti, Wincentynska Młodzież Maryjna, Caritas, Domowy Kościół, grupa
F2F oraz nasza wspólnota Bogu Bliscy.

Dla Parafii i grup parafialnych:

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w życie parafi, jako wspólnota jesteśmy
odpowiedzialni za przygotowanie oraz oprawę muzyczną Mszy w 1 poniedziałek
m-ca godzin 19.30 z nabożeństwem o umocnienie duchowe oraz ostatnia
niedziela m-ca godz 15.00 w intencji naszych rodzin z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich. Już po raz trzeci organizujemy wspólnie Spotkanie
Ewangelizacyjne na hali sportowej Oaza w Kórniku na które zjeżdża się blisko
półtora tysiąca osób.

Dla pogłębienia tematyki rozeznawania duchowego proponuję sesję
rekolekcyjną w Domu Rekolekcyjnym Sacré Coeur w Pobiedziskach –
Rozeznawanie duchowe i podejmowanie decyzji w dniach 13-16 grudnia 2018r.
lub 18-21 sierpnia 2019r. Podczas tej sesji będziemy poznawać narzędzia
rozeznawania duchowego i dokonywania wyborów pozostawione nam przez
św. Ignacego z Loyoli.
Na program złożą się konferencje tematyczne, czas osobistej refleksji i
modlitwy, Eucharystia, Adoracja Najświętszego sakramentu, praca w grupach,
dzielenie sie uczestników. Część sesji będzie w klimacie milczenia.

Chcesz dobrze rozeznawać wolę Bożą?
Zastanawiasz się co jest potrzebne, aby w Twoim Kościele modlono się śpiewem?
Czy perkusja może zagrać na wielbieniu?
A może myślisz, że nie wypada Boga chwalić tańcem?

Więcej informacji i zapisy na stronie www.rekolekcje-sc.pl oraz w kontakcie telefonicznym
W miarę możliwości czasowych jestem gotowa też poprowadzić kilku godzinne spotkanie w danej wspólnocie
czy radzie parafialnej na miejscu lub zaprosić na weekendową sesję rekolekcyjną do naszego domu
w Pobiedziskach.
Kontakt:
s. Renata Ryszkowska rscj
tel. 608 713 103

No pięknie... tylko co trzeba zrobić, aby w tym wszystkim usłyszeć głos Boga?
Tak głos Pana Boga, bo Bóg naprawdę chce Ciebie całego. Wystarczy tylko...
teorię wprowadzić w życie. Szkoła Uwielbienia - Aby dobrze rozeznawać wolę
Bożą, trzeba usłyszeć Boży głos. Aby usłyszeć głos Pana Boga, trzeba zrobić
Jemu miejsce w naszym życiu. Jak to zrobić? Poprzez uwielbienie.

e-mail: pobiedziska@siostry-sc.pl
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Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to zrobić po prostu przyjdź i poświęć swój czas
biorąc na warsztat swojego życia Uwielbienie.
Wspólnota Bogu Bliscy z Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku wraz
z Przyjaciółmi zaprasza na Szkołę Uwielbienia w pigułce, by słowa z Magnificat
„Wielbi dusza moja Pana” stały się Ciałem w Twoim życiu, w Twojej Wspólnocie
i w Twojej Parafii.
Krótko o nas: Wspólnota Bogu Bliscy na co dzień zaangażowana u w Parafii
Wszystkich Świętych w Kórniku, dzisiaj muzycznie wspiera V Forum
Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej, a wkrótce od 16 do 17 lutego
2019 r. zaprasza na III Spotkanie Ewangelizacyjne organizowane przez Parafię
w Kórniku. Znajdziesz nas na fb: https://www.facebook.com/bogubliscy/
Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkanie wspolnoty, które odbywa
się w każdy czwartek miesiąca, rozpoczynamy Mszą o godz 18.00 a następnie
spotkanie o godz 19.00 w domu parafialnym.

Zainteresowanych tematyką Szkoły Uwielbiania zapraszam do kontaktu:
Emilia Urbaniak
Tel. 517712505
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Parafialna droga formowania 			

		 dojrzałych chrześcijan
Jak formować dojrzałych chrześcijan?
Podstawy formacji ku dojrzałości w wierze pokazują Obrzędy chrześcijańskiego
wtajemniczenia dorosłych – niezwykły dokument będący nie tylko księgą
liturgiczną, ale zawierający również wizję drogi wzrostu chrześcijańskiego. Na
podstawie tego dokumentu Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wypracował
drogę formacyjną Ruchu Światło-Życie.
Ewangelizacja – katechumenat – diakonia. To trzy etapy drogi ku dojrzałości
chrześcijańskiej.
Żywa parafia zajmuje się nie tylko tymi, którzy w niej są, ale szuka i zaprasza
tych, którzy żyją na jej terenie i są daleko od Boga. Ewangelizacja to zaproszenie
do podjęcia decyzji wiary, do świadomego wejścia na drogę więzi z Jezusem.
Różne mogą być metody ewangelizacji jakie używa Ruch, aby dotrzeć do
serc ludzkich – osobiste świadectwo wierzących, parafialne rekolekcje
ewangelizacyjne, rekolekcje ewangelizacyjne w ośrodku rekolekcyjnym, kurs
Alfa.
Ale i ci, którzy już są w parafii, powinni przejść przez etap ewangelizacji. Nie
możemy automatycznie zakładać, że wszyscy pojawiający się w parafii,
wywodzący się z chrześcijańskich rodzin, mają zbudowaną relację z Panem
Bogiem. Cała więc prowadzona dodatkowo w parafiach działalność kulturalnosportowa powinna być wstępem do ewangelizacji.
W dzisiejszym świecie dokonuje się świadomego wyboru wartości, za którymi
się idzie. Ewangelizacja ma prowadzić do tego, by wybrać właśnie Jezusa.
W ślad za podjętym wyborem musi iść formacja, która wybór Jezusa umocni
i da podstawowe umiejętności życia chrześcijańskiego. Dlatego kolejnym
etapem jest katechumenat a więc droga formacyjna budująca podstawy wiary
– nie tylko przez intelektualne ich poznawanie, ale również przez doświadczanie
życia chrześcijańskiego we wspólnocie.
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Droga formacyjna Ruchu Światło-Życie najpierw koncentruje się na
spotkaniu z Bogiem w Słowie i modlitwie, potem na spotkaniu z Nim w liturgii
i sakramentach a następnie na odkrywaniu obecności Boga w Kościele
i wspólnocie chrześcijańskiej, i rozpoznaniu swojego charyzmatu do służby
w Kościele. Formacja odbywa się poprzez spotkania w małej grupie,
spotkania w szerszej wspólnocie Ruchu i indywidualną pracę każdego
uczestnika. Cechą charakterystyczną formacji oazowej jest wychowanie
do liturgii i przez liturgię oraz uwzględnianie wieku, stanu i powołania
uczestników formacji (piony formacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
małżeństw, kapłanów).
Formacja prowadzi do diakonii czyli do służby w Kościele i świecie. Służba
powinna być bowiem owocem formacji. Służba bez formacji grozi popadnięciem
w aktywizm, wypaleniem, ucieczką wobec trudności.
Parafie w Polsce się kurczą. Mało jest parafii, gdzie przybywa wiernych. Co
najwyżej utrzymuje się jakaś stała liczba. W ostatnich trzydziestu kilku latach
obserwuje się jednak w Polsce proces zmniejszania się liczby wiernych i nie
zauważa się w parafiach takiej dynamiki, żeby nie tylko udało się wstrzymać ten
proces kurczenia się, ale go odwrócić poprzez zdobywanie nowych wiernych.
W przeciętnej polskiej parafii nie ma dynamiki ewangelizacyjnej. (…) Jeśli to
się nie zmieni, to Kościół w Polsce będzie się kurczył. Te słowa ks. Franciszek
Blachnicki wypowiedział w… 1982 roku. Twórca Ruchu Światło-Życie był
prawdziwym prorokiem. Jednak nie tylko wskazywał na negatywne zjawiska,
ale dawał konkretne metody, by istniejący stan rzeczy zmienić. Zapraszamy do
skorzystania z tego, co wypracował.

Kontakt:
poznan.oaza.pl, https://www.facebook.com/Oaza.Poznan/
moderator diecezjalny, ks. Dariusz Piasecki:
e-mail: moderator@poznan.oaza.pl

9

Domowe Kręgi Biblijne

Domowe Kręgi Biblijne – w skrócie DKB – są prostą metodą wspólnego czytania
Pisma Świętego w domu. Od niemal trzech lat, moja żona i ja prowadzimy taki
krąg na terenie parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu. Jednak przygodę z kręgami
rozpoczeliśmy dwa lata wcześniej we Wspólnocie św. Jacka w Poznaniu jako
animatorzy małych grup. DKB ma na celu realizację idei małych grup w parafii.
Uczestnicy, nawiązując bardzo bliskie relacje, stają się miniwspólnotą w obrębie
dużej parafii. DKB ma również wymiar ewangelizacyjny. Z założenia krąg
nie powinien zamknąć się w sobie. Każdy z uczestników jest potencjalnym
animatorem kolejnego kręgu. Ideałem jest, by każdy parafianin należał do pewnego
kręgu biblijnego, miał swoją małą grupę, w której nie jest anonimowy. W takiej
grupie może się rozwijać i – obserwując innych – uczyć się żyć Ewangelią.
Przebieg spotkania. Spotykamy się raz w tygodniu o ustalonej porze i czytamy na
głos kolejne rozdziały Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Jeden cykl powinien
więc zająć około 2,5 roku. Po odczytaniu danego rozdziału, animator grupy
czyta homilie ks. Jana Kruczyńskiego, dyrektora Centrum Nowej Ewangelizacji
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Witkowie Drugim k/Stargardu. Homilie
najczęściej rozwijają wybraną perykopę, odnoszą ją do funkcjonowania kręgu
oraz zachęcają do konkretnych zadań. W czasie DKB jest też czas na podzielenie
się własnymi przemyśleniami nad danym fragmentem. Z założenia nie ma to być
refleksja teologiczna – chodzi raczej próbę spojrzenia na wydarzenia życiowe
poprzez pryzmat konkretnego fragmentu Słowa Bożego. Krąg można poprzedzić
wybraną pieśnią a zakończyć spontaniczną modlitwą w intencjach uczestników
oraz parafii. Bardzo ważną częścią kręgu jest wspólny posiłek.
Jak zacząć w parafii? W końcu dochodzimy do pytania: jak rozpocząć Domowy
Krąg Biblijny w parafii? Na początek potrzebna jest jedna osoba, która zapragnie
czytać Ewangelię, jej wiek nie ma tutaj praktycznie znaczenia. Dalej dużo zależy
od sytuacji życiowej, w której ta osoba się znajduje. Jednak najważniejsze jest,
by poprosić o błogosławieństwo proboszcza i po prostu zacząć, nawet samemu.
Ludzie zaczną przychodzić sami. Można zapraszać rodzinę, sąsiadów, znajomych,
ludzi spotkanych przypadkiem – wszystko zależy od otwartości danej osoby.
Materiały przygotowane przez ks. Jana Kruczyńskiego, pomogą tydzień po
tygodniu lepiej zrozumieć rolę animatora.

Kontakt: Osoby zainteresowane DKB prosimy o kontakt z nami poprzez kregi.biblijne@gmail.com. Zachęcamy
również do odwiedzenia strony CNE w Witkowie www.cne24.pl, gdzie można pobrać materiały lub je zamówić.
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Msze święte z modlitwą
o uzdrowienie

Patrząc na Kościół, dostrzec można w wielości jego odcieni dwa przeciwstawne
obrazy. Z jednej strony ludzi, którzy odchodzą od wspólnoty, mając z nim tylko
formalny związek przy okazji posług sakramentalnych, z drugiej osoby, które
bardzo pragną zbudować relację z Jezusem i poszukują możliwości osobistej
formacji. Przyczyn formalnego trwania w Kościele i dużej niechęci do jego
instytucji jest bardzo wiele. Dadzą się one sprowadzić do jednego wspólnego
mianownika, a jest nim wewnętrzne poranienie serca człowieka. Ma ono
wiele źródeł, zewnętrznych i wewnętrznych, zawinionych przez konkretnego
człowieka i niezawinionych, społecznych i religijnych. Nie chodzi jednak tylko
o postawienie diagnozy, ale także o to, gdzie tak poranionego człowieka posłać.
Jako ludzie wierzący winniśmy dostrzegać tylko Jedną Drogę – Jezusa, jednego
lekarza, który zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,28-30).
Ludzie zaangażowani w życie parafii, duchowni i świeccy, muszą sobie coraz
bardziej uświadamiać do kogo zostają posłani i jaką pełnią rolę, a jednocześnie,
jaką rolę pełni Jezus. Duszpasterstwo winno być przenikane coraz głębszą
wiarą, że tylko Jezus jest wstanie uzdrowić ludzkie serce. Stąd też potrzeba
sprzęgać ludzki racjonalizm z wiarą, że w Jezusie wszystko jest możliwe.
Osoby angażujące się w duszpasterstwo parafialne powinny najpierw same
kształtować osobistą relację z Jezusem tak, by uczyć innych pokornego
podejścia do Chrystusa (wzorem takiego budowania relacji może być scena
opisana przez Ewangelistę Łukasza, Łk 7, 36-50).

najważniejszy jest sam dar (zdrowie), ale dawca tego daru − Jezus. Dlatego
najważniejsze jest to, by stanąć przed Nim w pokorze.
Organizując modlitwę o zdrowie, nie trzeba sięgać do czegoś nowego,
ale bazować na tym, co Jezus nam zostawił. Śpiew przed Najświętszym
Sakramentem, modlitwa czy to z wyszukanych formuł czy też spontaniczna,
lektura Słowa Bożego, Boże błogosławieństwo, w żaden sposób nie łamią
zasad liturgii. W prowadzonej modlitwie warto również zwrócić uwagę na kilka
aspektów: uwielbienie Boga i otwarcie serca na Bożą miłość, uznanie własnej
słabości, a także grzeszności, uznanie w Jezusie jedynego Pana, Zbawiciela
i lekarza, modlitwę w konkretnych intencjach (zdrowie fizyczne, psychiczne,
duchowe) i dziękczynienie za dar modlitwy w Kościele.
W parafiach, które zdecydują się na organizowanie nabożeństw modlitewnych
o zdrowie, warto znaleźć kilka osób, które będą wspierały kapłana. Mogą
one pomagać w prowadzeniu śpiewu, modlitwy, doborze tekstów biblijnych
itp. Trzeba im także uświadamiać, że jest to ważna posługa, która wymaga
nieustannej formacji. Może ona dokonywać się w parafii lub na rekolekcjach
i kursach prowadzonych np. przez Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Kontakt:
ks. Waldemar Szlachetka
Tel. 601786825.

Widząc obecny stan Kościoła wielu ludzi, w tym duszpasterze, dostrzega
potrzebę modlitwy o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Mając
świadomość, że organizatorami tego typu nabożeństw są wspólnoty
charyzmatyczne, a prowadzącymi wybitni charyzmatycy, nie widzą możliwości,
by w ich parafii można było w podobny sposób pomagać tym, których Jezus
stawia na ich drodze. Tymczasem praktycznie w każdej parafii każdy kapłan
może zorganizować modlitwę o uzdrowienie. Trzeba jednak pamiętać, że nie
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Kino z wartościami

Działające w Poznaniu od października 2013 r. z inicjatywy Fundacji Pro
Publico „Kino z wartościami” to nowoczesne i łatwe do realizacji narzędzie
ewangelizacji poprzez obraz. Fundacja, która wspiera parafie w ich działalności
duszpasterskiej (www.propublico.org), dzięki niemu chce wychodzić z Ewangelią
także poza budynek kościoła.
W każdą sobotę o godz. 19.00 (z wyjątkiem przerw świątecznych i okresu
letniego) organizuje więc w poznańskim Centrum Kultury Dąbrówka (os
.B. Chrobrego 117) i X LO (os. Rzeczypospolitej 111) seanse, podczas których
wyświetlane są filmy z chrześcijańskim przesłaniem i głębokim, duchowym
przekazem. Mogą one pomóc widzom odkryć Bożą miłość, stąd Fundacja
zachęca, aby na seanse przyprowadzać również osoby żyjące z dala od
Kościoła. Warto podkreślić, że opłatę za wejście do kina Pro Publico stanowi
dobrowolna ofiara.
W ramach „Kina z wartościami” Fundacji Pro Publico służy również
pomocą przy tworzeniu i realizacji spotkań filmowych na terenie parafii np.
w bibliotece parafialnej, podczas rekolekcji i różnego typu spotkań. Zachęca
również do wykorzystania filmów jako pomocy katechetycznej. Fundacja
dysponuje około 80 ciekawymi i ambitnymi filmami, na które posiada licencję na
ich publiczne wyświetlanie.

o matce Sama, która zachodzi w niechcianą ciążę. W kulminacyjnym momencie
poddaje się ona aborcji.
„Odważni” − jego bohaterami są czterej policjanci, którzy jako mężowie i ojcowie
zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą w Boga. Z tej walki rodzi się
decyzja, która całkowicie odmienia ich życie. Film ze zwrotami akcji, trzymający
w napięciu, ale też okraszony humorem.
„Bóg cudów” − to wyjątkowa pozycja ukazująca świat jako Boże dzieło.
Oprócz pięknych obrazów natury i wszechświata, zawiera także wypowiedzi
naukowców, które poparte są fragmentami z Pisma Świętego. Całość
wzbogacona jest piękną muzyką.
„Boska interwencja” − Grant Taylor, kiedy dotyka go kryzysy zawodowy
i osobisty, chce poddać się i wszystko rzucić. Jednak niespodziewany gość
skłania go do uwierzenia w potęgę wiary i dodaje mu nadziei. Film pokazuje,
że Bóg potrafi zainterweniować nawet w bardzo prozaicznych życiowych
sytuacjach. Wystarczy Mu zaufać…
„OctoberBaby” − to historia nastolatki, która dowiaduje się, że została
adoptowana, co więcej urodziła się w wyniku źle przeprowadzonej aborcji.
Wyrusza więc na poszukiwania biologicznej matki...
„Home Run” − to historia przypominając o tym, że na pojednanie z Bogiem
nigdy nie jest za późno.

Przykładowe tytuły:
„Bóg nie umarł” − Student Josh sprzeciwia się poglądom wykładowcy filozofii,
ateisty, który oczekuje od niego złożenia podpisu pod zdaniem Nietzschego:
„Bóg umarł”.
„Mary’s land” (Ziemia Maryi) − ten wyjątkowy film dokumentalny opowiada
o ludziach, którzy twierdzą, że doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Matką
Bożą.

Kontakt:
Fundacja Pro Publico
Joanna Wawrzyniak
tel. 668 234 979
e-mail: asia@propublico.org

„Doonby. Każdy jest Kimś” − jego fabuła koncentruje się wokół losów
Sama Doonby’ego, tajemniczego i przystojnego włóczęgi, który pojawia się
znikąd w małym miasteczku w Teksasie. Jego nagłe przybycie wywołuje falę
niezwykłych zdarzeń i zmienia życie wielu ludzi. Równie niespodziewanie, jak
się pojawił Doonby znika. Ta historia przeplata się z opowieścią sprzed 40 lat
16

17

11b

Pro Publico TV

Pro Publico TV to nowoczesne narzędzie ewangelizacyjne. Poprzez bardzo
przystępną i czytelną formę, znaną dziś każdemu, poruszamy istotne elementy,
tematy dla naszego życia. Ta internetowa telewizja, zbiera w jednym miejscu
ciekawe i niezwykle przydatne materiały filmowe.
Na stronie internetowej można znaleźć specjalnie wyselekcjonowane filmiki
fabularne, dokumentalne i ciekawe świadectwa osób, które doświadczyły
w swoim życiu Boga.
Zgromadzone i przygotowane materiały, podzielone na kategorie, stanowią
pomoc w dziele ewangelizacji i katechezie. Mogą Państwo tutaj bezpiecznie
obejrzeć filmy, które zawierają dobre, chrześcijańskie treści i wartości.
Pragniemy podzielić się dobrymi, wartościowymi i specjalnie
wyselekcjonowanymi materiałami, promującymi wartości rodzinne oraz
chrześcijańskie. Materiały te mogą służyć własnej formacji, ubogacać spotkań
wspólnoty. Znajdziemy tu wiele inspiracji do wspólnego spędzania czasu,
odnajdziemy odpowiedzi na trudne pytania, nadzieję i prawdę w przestrzeni
wiary. Ten chrześcijański portal internetowy, może służyć każdej Parafii, która
odnajdzie tu wiele inspiracji i materiałów formacyjnych w prosty sposób do
zastosowania.
Zapraszamy do korzystania z Pro Publico TV, a także do współtworzenia TV
poprzez przesyłanie swoich propozycji na adres maila podany poniżej.

12

Kerygmatyczne
rekolekcje szkolne

Prowadzimy rekolekcje dla młodzieży połączone z koncertem muzyki Rap.
Rekolekcje i głoszone konferencje mają charakter kerygmatyczny. Podczas
rekolekcji mówimy świadectwo swojego nawrócenia. Docieramy do młodzieży
z żywym i konkretnym przekazem poprzez przykłady z życia. Głosimy
podstawowe prawdy wiary wykorzystując przy tym najlepsze i najbardziej
treściwe materiały multimedialne. Znając współczesne problemy młodych
odpowiadamy na nie konkretnymi świadectwami w przystępny dla nich sposób.
Propozycja skierowana jest do młodzieży z klas 6-8 szkoły podstawowej
oraz do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Kontakt: Maciej Białka, tel: 508 633 850, e-mail: maciej@propublico.org

13

Maryjne rekolekcje szkolne:
Oto Matka Twoja

Z okazji peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej proponujemy
maryjne rekolekcje szkolne: Oto Matka twoja. Poprzez świadectwa, dynamiki,
animacje oraz przykłady z życia ukazujemy Maryję jako Matkę, prowadząc
uczniów do tego, aby przyjęli Ją do swojego serca. Pragniemy, aby Maryja
była znana i kochana przez młodych oraz dzieci. Wykorzystujemy materiały
multimedialne współpracując z portalem: propublico.tv. Rekolekcje są
przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych szkoły podstawowej oraz dla
szkół ponadpodstawowych. Treść, forma oraz narzędzia dostosowujemy do
danej grupy wiekowej.

Kontakt:
Fundacja Pro Publico
Joanna Wawrzyniak
tel. 668 234 979
e-mail: asia@propublico.org

Kontakt: Adrian Pakuła, tel: 789 377 144, e-mail: rekolekcje.maryjne@gmail.com

18

19

14

Parafia w służbie ubogim

Jak służyć ubogim w ramach swojej parafii.
Przykład parafii św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu.
W ramach fundacji Pro Publico zajmujemy się rozwijaniem posługi osobom
ubogim. Chcielibyśmy zachęci do służby na rzecz ubogich.
Raz w tygodniu prowadzimy w Poznaniu otwarte spotkania formacyjne dla
osób bezdomnych. Organizujemy comiesięczne Święto Ubogich, “okienko
pomocy” oraz inne inicjatywy związane z duchowym wsparciem najbardziej
potrzebujących. Jesteśmy w ramach parafii pw. św. Antoniego wraz
z ochonikami zaangażowani w pomoc dla Domu samotnej matki w Poznaniu.
Chcielibyśmy zaproponować Parafii tzw. Niedzielę Ewangelizacyjną
poświęconej tematyce pomocy osobom ubogim - z pokazem filmu (“Szare
anioły” lub “Human experience”), oraz zaprezentować kilka konkretnych form
zaangażowania na rzecz ubogich, które to już działają w naszej archidiecezji
a w które to Parafia oraz parafianie mogą się zaangarzować: Święto Ubogich,
“spotkania środowe”, Modlitwa za ubogiego, Kino z wartościami w ośrodkach
i domach pomocy społecznej
W swoim warsztacie przedstawimy praktyczne rozwiązania, świadectwa oraz
przykłady, które zostały wypracowane w naszej archidiecezji.

15

Model Diakonijny Parafialnej
Rady Duszpasterskiej

Diakonijny Model Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) to propozycja
budowania parafii przy wzajemnej współpracy kapłanów i świeckich.
Skierowana jest do wszystkich parafii, zarówno tych z funkcjonującymi już
radami parafialnymi, jak i tych, w których rady jeszcze nie działają.
Celem wprowadzenia diakonijnego modelu jest usystematyzowanie
funkcjonowania parafii jako zespołu diakonii. Aby tak się stało wszyscy
parafianie muszą wraz ze swoimi duszpasterzami przejść pewną drogę.
Składają się na nią trzy elementy: Modlitwa – Diakonia – Plan duszpasterski.
Proponujemy diakonijny model PRD wg poniższych zasad:
1. PRD jako wspólnota wspólnot (cel: pełny obraz rzeczywistości parafii)
W PRD są reprezentowane wszystkie inicjatywy/wspólnoty obecne w parafii.
Sprzyja to transparentności grup parafialnych i umożliwia wgląd księdza
proboszcza w działania i rytm danej grupy. Znajomość przez wspomniane grupy
swych wzajemnych doświadczeń oraz kompetencji jest z kolei pomocne przy
podejmowaniu służby w ramach diakonii oraz w rozwiązywaniu problemów
parafii.
2. Podział zadań na diakonie (cel: czytelne przestrzenie)

Jeżeli zechcą państwo o coś zapytać, lub zaprosić nas do swojej parafii prosimy o wiadomość na adres:
maciej@propublico.org lub na numer telefonu: 508 633 850
Zapraszamy również do obserwowania i obecności na naszej stronie facebookowej:

Celem jest podział życia parafialnego na czytelne przestrzenie, którymi zajmują
się określone służby (diakonie). Wszystkie parafialne zadania są wykonywane
w konkretnych diakoniach.

Pro Publico w służbie ubogim: www.facebook.com/WsluzbieUbogim/

3. Każdy członek PRD jest w diakonii (cel: współodpowiedzialność i realizacja)

Jeżeli ktoś z państwa chciałby podjąć się opieki modlitewnej nad jedną, konkretną osobą ubogą

Wszystkie osoby działające w PRD służą aktywnie w jakiejś diakonii,
odpowiadając za dany element życia parafialnego. Nie są oni jedynie doradcami,
krytykami lub pomysłodawcami. To właśnie wzięcie odpowiedzialności
za konkretny obszar sprzyja tworzeniu atmosfery wspólnej pracy na rzecz
parafii, podążania we wspólnym kierunku do Boga i uniknięciu subiektywnego
rozliczania działań odpowiedzialnego za parafię. Taki układ diametralnie

– prosimy napisać na adres: dagmara@propublico.org lub na numer: 668 493 007
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zmienia wzajemne relacje w PRD, ponieważ ciężar prac oraz odpowiedzialności
nie spoczywa jedynie na osobie proboszcza ale na wszystkich osobach
zaangażowanych w PRD, gdyż poszczególni członkowie PRD odpowiadają za
dany rodzaj służby w parafii i zdają relację z postępów prac oraz napotkanych
trudności. Istnieje możliwość obecności członka PRD w więcej niż jednej
diakonii.
4. Minimum 2 lub 3 osoby w każdej diakonii PRD (cel: wzajemne wsparcie
i zabezpieczenie)
Celem jest zastępowalność osób z diakonii w razie choroby lub nieobecności.
Wspólna służba kilku osób, wiedza i znajomość posług umożliwiają
kontynuowanie służby parafii w sytuacjach nadzwyczajnych. Należy przyjąć,
że służba w diakonii nie jest dożywotnią ale na nie mniej niż 1 rok.
5. Wybór ludzi Bożego Ducha i stała formacja (cel: uczeń lepszym świadkiem)

wspólnoty parafialnej. To buduje jedność, więzi, poczucie bycia potrzebnym oraz
sens istnienia wspólnoty, a w ten właśnie sposób poprzez parafię realizuje się
rzeczywiste Królestwo Boże.
Proponujemy diakonie PRD w poniższych obszarach:
1. Liturgia –nadzwyczajni szafarze, lektorzy, ministranci itp.
2. Modlitwy – Żywy Różaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Brewiarzowa,
Grupa Pokutna, Służba Liturgiczna, Modlitwa za Kapłanów, Adopcja Dziecka
Poczętego, SMS-owa Grupa Modlitewna, Inne
3. Muzyka- schole dziecięce, młodzieżowe, dorosłych, chóry
4. Wsparcie najuboższych – Caritas parafialny, szkolny Caritas, poradnie
rodzinne i psychologiczne, świetlice socjoterapeutyczne

Niezwykle istotne dla funkcjonowania PRD jest właściwy dobór osób, które
mogą o sobie powiedzieć że doświadczyły łaski Bożej i można w nich dojrzeć
przejawy Bożego Ducha oraz mądrości (Dz 6.1-3) Za dalszą formację osób
aktywnych w PRD jest odpowiedzialny ksiądz proboszcz. Dobiera i proponuje
dedykowany dla nich sposób formacji, który będzie im pozwalał rozwijać się
w służbie parafii. Celem tej formacji jest przygotowanie i stały rozwój członków
PRD zarówno do lepszego składania świadectwa wobec innych parafian, jak
i do zapraszania ich do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii (jest to de
facto wypełnianie nakazu Chrystusa, aby „czynić z innych uczniów”, por. Mt 28,
19a i Mk 16, 15). Wspomniane „czynienie uczniów” ma dwojaki cel: wzajemne
poznanie się parafian (zbudowanie relacji, przełamanie stereotypów) oraz
dostosowanie działań duszpasterskich księdza proboszcza do potrzeb ludzi,
którzy zostali ożywieni poprzez przemiany zachodzące w parafii.

5. Wspólnoty/grupy - Neokatechumenat, Oaza Rodzin, KSM, grupy kobiece,
męskie, małżeńskie, młodzieżowe, klub Seniora, Kręgi Biblijne

6. Wybór koordynatorów diakonii (cel: wsparcie organizacji diakonii)

Mateusz Marszał

W przypadku gdy w danej diakonii służy więcej niż 2 osoby należy powołać
koordynatora diakonii, który ją reprezentuje wobec księdza proboszcza oraz
koordynuje pracę całego zespołu.
7. Pro aktywna postawa osób z PRD (cel: nowe osoby w diakoniach)

6. Informacja – gazetka parafialna, strona www, tablica/gablota
7. Ewangelizacja/katecheza – katecheci, katechiści, zespoły ewangelizacyjne,
kino prafialne, animatorzy, organizacja rekolekcji wyjazdowych, organizacja
pielgrzymek, biblioteka prafaialna i inne.

Parafie zainteresowane wprowadzeniem Diakonijnego Modelu Parafialnej Rady Duszpasterskiej proszone są
o kontakt z Fundacją Pro Publico:

tel. 604 447 929
e-mail: mateusz@propublico.org
Sławek Giefing
tel. 509 127 903
e-mail: slawek@propublico.org

Każdy człowiek posiada swoje charyzmaty oraz talenty. Zadaniem członków
PRD jest poszukiwać oraz włączać nowe osoby w aktywną służbę dla
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Spotkania duszpasterskie
wg metody o. Franza Jalics SJ

O. Franza Jalics SJ wieloletni kierownik duchowy, autor wielu publikacji
poświęconych życiu wewnętrznemu oraz wzrostowi duchowemu proponuje
drogę, którą przeszedł sam, drogę, która była wykuwana przez szczególne
doświadczenia jego osobistego życia duchowego, ale przede wszystkim przez
dziesiątki tysięcy godzin rozmów z tysiącami ludzi, którzy mu zaufali.
Relacja do Boga i relacja do ludzi są w zasadzie dla niego jedną relacją. Według
Jalicsa nasze ludzkie relacje, miłość bliźniego, cierpią dlatego, że nie potrafimy
siebie nawzajem słuchać, że wskutek ciągłej presji zdobywania czegoś, osiągania
czegoś, za mało uwagi dajemy sobie wzajemnie. Chodzi o słuchanie, które
całymi zmysłami jest przy drugiej osobie, tak że mój bliźni czuje się całkowicie
zrozumiany i taki, jaki jest, w całości zaakceptowany. Dla Jalicsa nic nie jest tak
skuteczne dla budowania relacji z ludźmi, jak uczenie się słuchania, które dokonuje
się właśnie przez postawę akceptacji i przyjęcia rzeczywistości taką, jaką ona jest.
Swiadectwo życia które pada podczas spotkań prowadzi do wiary i wiarę buduje.
Idąc za Jego doświadczeniem pragniemy zaproponować model duspasterski
spotkania małej grupy w którym dyskutujemy na każdy wcześniej ustalony
temat w szacunku do poglądów i doświadczenia życiowych każdego
z uczestników oraz w zgodzie z koncowym odniesieniem do Nauczania
Kościoła. Uczymy się słuchać drugiego człowieka, aby zrozumieć jego aktualną
sytuację egzystecjalną i razem z nim wspólnie dostrzeć gdzie w niej możemy
dostrzec Boga. Świadectwo życia drugiej osoby jest dla grupy bezcennym
darem – drogocenna perłą poprzez którą Bóg ubogaca każdego z uczestników.
Spotkania odbywają się raz w miesiacu. Rozmawiamy, dyskutujemy na wcześniej
wyznaczony/ustalony/zaproponowany temat. Nikt nikomu nie przerywa, nie
przekonuje do swoich racji czy poglądów oraz co najważniejsze nie dyskutuje
z czyimś świadectwem życia. Ważne jest to, że każdy o ile chce, może powiedzieć
to co mysli na dany temat i usłyszeć co mysli na dany temat inna osoba. Kapłan
lub świecki animator rozpoczyna temat krótkim wprowadzeniem i zamyka go
przedstawiając Nauczanie Kościoła w poruszanym temacie.
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Niedziela ewangelizacyjna

Niedziela Ewangelizacyjna to narzędzie, które zachęca parafian do pogłębienia
relacji z Bogiem, umocnienia się w wierze oraz może stanowić zaproszenie
do służby we wspólnocie Kościoła, w w szczególności w parafii. Na każdej
mszy świętej osoba świecka dzieli się świadectwem swojej drogi do Boga oraz
zaangażowania w życie Kościoła. Możliwe jest również popołudniowe kino
z tematycznie dobranym filmem z zapewnieniem technicznej obsługi projekcji.
Proponujemy w zależności od potrzeb parafii następujące tematy na Niedzielę
Ewangelizacyjną:
1.

Zaproszenie do służby w Parafii.

2.

Sakrament Eucharystii nieustannym źródłem Bożych łask.

3.

Spotkanie z rodzicami (przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
i I Komunii Świętej)

4.

Modlitwa za Kapłanów

5.

Cudowny Medalik

6.

Dary Miłości Boga Ojca przez ręce Maryji

7.

Różaniec - modlitwa, zawierzenie Matce Bożej Akt poświęcenia, Fatima

8.

Przebaczenie - Sakrament Pokuty i Pojednania

9.

Życie z Bogiem w codzienności (Słowo Boże i codzienny rachunek sumienia)

10. Parafia w służbie Ubogim

Parafie zainteresowane przeprowadzeniem u nich Niedzieli Ewangelizacyjnej proszone są o kontakt
z Fundacją Pro Publico:
Mateusz Marszał, tel. 604 447 929, e-mail: mateusz@propublico.org

Zapytania co do praktycznej strony organizacji i prowadzenia takiej formy duszpasterskiej należy kierować do
Sławek Giefing, tel. 509 127 903, e-mail: slawek@propublico.org
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Parafialny zespół liturgiczny

Celem regularnych spotkań tego zespołu jest angażowanie i przygotowanie do
czynnego udziału w liturgii wiernych świeckich:lektora, psałterzysty, kantora
i komentatora liturgicznego. Poprzez swoją służbę podczas sprawowanej
liturgii możemy zaświadczyć o czynnej przynależności do wspólnoty Kościoła.
Uczestnicząc w ten sposób w Mszy św. jesteśmy narzędziem w ręku Boga – to
On przemawia do wiernych poprzez usta lektora, a psałterzysta swoim śpiewem
w imieniu wiernych zwraca się z modlitwą do Boga.
Słowo Boże jest ,,słowem żywym i skutecznym”(Hbr. 4,12). Jednak do jego
pełnej skuteczności zbawczej potrzebna jest postawa umiejętnego słuchania
- najważniejszej formy udziału wiernych w liturgii słowa Bożego. Lektor
i psałterzysta mają wyznaczoną szczególną funkcję w czasie sprawowanej
Mszy św. i to oni właśnie powinni ją wypełniać, nawet gdy w zgromadzeniu
liturgicznym są obecni duchowni. Do funkcji lektora i psałterzysty należy
wybierać nie tylko tych wiernych, którzy posiadają odpowiednie warunki
głosowe, dobra dykcję i odwagę. Powinny to być przede wszystkim osoby,
które w swym życiu kierują się chrześcijańskimi zasadami, prowadzą gorliwe
życie modlitewne i sakramentalne, są zaangażowane w życie i sprawy Kościoła
i parafii, poświęcają czas lekturze Pisma Świętego.
Spotkania Parafialnego Zespołu Liturgicznego odbywają się raz w miesiącu.
Każde spotkanie poprzedzone jest modlitwą i konferencją oraz egzegezą tekstu
biblijnego, po czym każdy z nas może podzielić się swoimi doświadczeniami
z zakresu służby liturgicznej, ale i czas formacji zgłebiania słowa Bożego.
Uczymy się również jak poprawnie odczytywac teksty (zwracając uwagę na
dykcję, akcenty)i formułować wezwania modlitwy powszechnej. W skład
parafialnego zespołu liturgicznego wchodzą tylko osoby dorosłe.
Na spotkaniach PZL-u zapisujemy się na poszczsególne funkcje liturgiczne
(lektora, psałterzysty), na niedzielę i uroczystości, każdy wybiera dla siebie
odpowiednią funkcję i godzinę Mszy św. na której będzie uczestniczył. Kartkę
na poszczególne niedzielę umieszczamy co tydzień w zakrystii co ułatwia
komunikację i pozwala kontrolować czy wszyscy zgłosili się do podjęcia swojej
funkcji. Funkcje liturgiczne umieszczamy również na stronie internetowej parafii
co ułatwia możliwośc sprawdzenia i dopisania się do listy posługujących. Na
koniec spotkania ustalamy zawszę kolejną datę.

Zachęcam wszystkich, którzy pragną jeszcze głębiej i z większym zrozumieniem
przeżywać Mszę Świętą, aby poprzez włączenie się w czynną posługę
liturgiczną świadczyły o swojej wierze i przynależnośći do Chrystusa.
Kontakt: Anna Gajewska, tel. 509 416 579, e-mail: anna.malgorzata.gajewska@gmail.com
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4MEN

Parafia św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie
Początek Duszpasterstwa Mężczyzn – 4MEN to Adwent 2016 r. Powstało ono
z inicjatywy 4MEN: ks. Proboszcza i trzech panów. Duszpasterstwo ma na celu
formowanie i uaktywnienie mężczyzn na terenie parafii. Grupa organizacyjna
spotyka się co 2-3 miesiące, aby zaplanować wspólnie kilka następnych
spotkań. W grupie organizacyjnej: ks. Proboszcz i 5 panów.
Spotkania 4MEN odbywają się raz w miesiącu w czwartki oraz we wszystkie
czwartki Adwentu pod hasłem: #Adwent4MEN. W spotkaniach duszpasterstwa
uczesniczy 20-30 mężczyzn w wieku 28-70 lat. Spotkania odbywają się
w czwartek i zaczynają się o godzinie 19.30, a kończą ok 21.30 (czasem po 22.00).
Stałe elementy spotkania:
– Nieszpory w kościele
– Konferencja w kościele - kapłan
– Spotkanie z gościem (prelekcje, świadectwa, panele dyskusyjne) w domu
parafialnym przy kawie/herbacie
Inicjatywy dodatkowe Duszpasterstwa 4MEN
– Kino4men - wspólne wyjścia do kina na „męskie filmy” (Przełęcz ocalonych,
Milczenie, Dwie korony)
– weekendowy wyjazd 22 mężczyzn w Karkonosze
– otwarte dla parafian spotkanie z Jasiem Melą
– spotkanie bp Damianem Brylem
–Krwiobus – honorowe oddawanie krwi

Kontakt:
e-mail: lusowo4men@gmail.com lub ks. Dariusz Madejczyk, tel. 605 657 963, e-mail: proboszcz@lusowo.pl
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Szkoła Animatora Młodzieży

Szkoła Animatora Młodzieży kończy się wydaniem zaświadczeń podpisanych
przez ks. bp Damiana Bryla. Opiekunem duchowym SAM jest ks. Marcin
Stanisławski, stanislawski.marcin@gmail.com.

Skoła Animatora Młodzieży (SAM) powstała z inicjatywy Szkoły Nowej
Ewangelizacji Wspólnoty św. Barnaby (SNE), Szkoły Życia Chrześcijańskiego
(OASIS) oraz Wspólnoty Natanael w odpowiedzi na potrzebę formacji dla
świeckich, przygotowującej do prowadzenia małych grup młodzieżowych
w parafiach, wspólnotach i innych miejscach.

Przykładowe tematy SAM:

Idea i realizacja SAM została zaakceptowana przez Księdza Biskupa Damiana
Bryla. Pierwsza edycja SAM miała miejsce w roku szkolnym 2015-2016.
Kilkadziesiąt osób doświadczyło Bożej mocy i ugruntowało swoją formację,
co potwierdziły liczne świadectwa spisane w ankietach, jak również zapał
wzbudzony w sercach przez Ducha Świętego. Doświadczenie to pokazało, że
należy kontynuować SAM w kolejnych latach.

•
•
•
•
•
•
•
•

Założenia:
•

•
•

•
•

nauczania prowadzone przez doświadczone osoby z różnych środowisk
chrześcijańskich i wspólnot, konferencje i warsztaty będą prowadzone
m.in. przez: ks bp Damiana Bryla , ks. Adam Prozorowskiego, ks. Adam
Pawłowskiego, ks. Szymona Stułkowskiego, o Radosława Rafała MSF, ks.
Jacka Zjawina, ks. Waldemara Szlachetkę, ks. Marcina Stanisławskiego,
Agnieszkę i Michała Jaryszów, Annę Peacką-Gumną, Elżbietę Drożniewicz,
Andrzeja Stępkę, przy wsparciu absolwentów wcześniejszych edycji.
elementy: kerygmat i ewangelizacja, modlitwa, nauczanie, dzielenie, teoria
i praktyka; Biblia, duchowość, wielbienie, warsztaty prorocze i modlitwy
wstawienniczej.
osoby w trakcie szkolenia doświadczają mocy Ducha, budują własną
relację z Bogiem, a po ukończeniu cyklu spotkań potrafią ewangelizować
i pracować z młodzieżą, realizować program formacji proponowany przez
duszpasterza, posiadają wiedzę przydatną do ugruntowania, umacniania
i motywowania młodych; mogą zostać posłane do parafii, w której brakuje
osób do prowadzenia grup; są zaczynem i „ekipą” dla duszpasterza lokalnej
grupy młodzieżowej.
„młodzi do młodych” – dążymy do tego, by docelowo to młodzież
(zewangelizowana i uformowana) mówiła do młodzieży.
uczestnicy to osoby posiadające osobistą relację z Jezusem, ze
wspólnot i parafii, a także młodzież, która wzrosła i „okrzepła” w grupach
młodzieżowych.
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Budowanie osobistej relacji z Bogiem poprzez modlitwę
i poznawanie Słowa Bożego,
Co mówi Bóg do Kościoła w Słowie Bożym na podst.
Dziejów Apostolskich i Listów,
Droga rozwoju duchowego,
Świadectwo ewangelizacyjne + Rozesłanie uczniów,
Rozpoznawanie woli Bożej. Rozeznawanie duchów.,
Kościół jako wspólnota. Misja Kościoła.,
Istota uwielbienia,
Duch Święty i jego działanie dziś,
Dary i charyzmaty Ducha Świętego,
Królewska misja: autorytet i posługa Dziecka Bożego. Misja poszerzania
Królestwa Niebieskiego,
Warsztaty modlitwy proroczej i modlitwy wstawienniczej,
Służba i ewangelizacja,
Powołanie do miłości.,
Mężczyzna i kobieta: różnice i podobieństwa,
Wartość czystości,
Gry dydaktyczne jako narzędzie animacji,
Rola świeckich w Kościele,
Upomnienie braterskie oraz przebaczenie we wspólnocie.,
Praktyczne kwestie związane z prowadzeniem grupy młodzieżowej: (opieka
nad osobami nowymi, szukanie zagubionych owiec, grzechy języka, konflikt
i kryzys we wspólnocie, przyczyny rozłamu i źródło jedności).,
Budowanie młodzieżowego środowiska chrześcijańskiego.

Dla kogo robimy SAM: Uczestnicy formacji – kryteria wejściowe.
• minimum 17 lat,
• osoba delegowana przez proboszcza lub duszpasterza wspólnoty,
• osoba prowadząca życie sakramentalne,
• zaangażowanie w życie parafialne/wspólnotowe.

Wiecej szczegółów na: www.sne.poznan.pl/formacja/formacja-mlodych/szkola-animatora-mlodziezy
Ewentualne zapytania należy kierować do koordynatora SAM Andrzeja Stępki na e-mail: andrzej.stepka@wp.pl
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Droga ucznia

3.

Jakie przeszkody napotyka uczeń w wypełnieniu misji?
Cel: przedstawić przeszkody w wypełnieniu misji, które pokonuje Jezus.

Dostrzegając potrzebę permanentnej formacji członków wspólnot parafialnych,
pragniemy zaproponować projekt formacyjny dla parafii zawierający m.in. cykl
siedmiu katechez zatytułowanych DROGA UCZNIA, opracowanych na podstawie
ewangelii św. Marka, przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Św. Barnaby przy
współudziale ks. Adama Prozorowskiego. Każde spotkanie składa się z modlitwy
uwielbienie, konferencji i spotkania w małych grupach. Spotkania odbywają się
raz w tygodniu i poprzedzone są Msza Świętą parafialną. Po każdym spotkaniu
uczestnik otrzymuje zestaw zadań na cały tydzień polegający na codziennym
przeczytaniu kilku wersetów Ewangelii oraz krótkim rozważaniu tego słowa.
Celem formacji jest przedstawienie Ewangelii wg. Św. Marka, wyrobienie
nawyku codziennego czytania Słowa Bożego oraz modlitwy słowem a także
wzmocnienie wspólnoty parafialnej i zaangażowanie osób świeckich w życie
parafialne oraz tam, gdzie to możliwe stworzenie małych grup modlitewnych.
Jako SNE Św. Barnaby możemy poprowadzić przygotowanie, do udziału
w którym zapraszam kilkuosobowe zespoły osób świeckich z parafialnych
grup, wspólnot i stowarzyszeń, członków Rad Duszpasterskich oraz wszystkich
chętnych. Uczestnicy projektu, będą mogli przenieść to doświadczenie do
macierzystych parafii, włączając się aktywnie w prowadzenie parafialnej
katechezy dorosłych.

Wniosek: Przeszkody nie zatrzymują misji Jezusa.
4.

Skąd czerpie moc Jezus- Mistrz?
Cel : poznać moc Jezusa- Mistrza
Wniosek : Jezus miał i ma moc.

5.

Jaki powinien być uczeń Mistrza?
Cel : zobaczyć jaki powinien być uczeń Mistrza
Wniosek: uczeń powinien być jak jego Mistrz.

6.

Jakie dziś stają wyzwania na drodze ucznia?
Cel :ukazać wyzwania na drodze ucznia
Wniosek : wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia.

7.

Jak uczeń winien dziś realizować misję Mistrza?

Tematy i cele kolejnych spotkań:

Cel: uczeń realizuje misję Mistrza-przez śmierć do życia

1.

Wniosek: uczeń kontynuuje misję Mistrza, a Pan jest z nim.

Czym jest droga ucznia i dlaczego warto nią pójść?
Cel: przedstawić formację, zachęcić do wejścia na drogę ucznia.
Wniosek: Być uczniem – przyjąć i poznać Jezusa jako Pana, Nauczyciela
i Zbawiciela.

2.

Więcej szczegółów na stronie www.sne.poznan.pl

Jaka jest misja Jezusa?
Cel: ukazać, że Jezus jest Mesjaszem, posłanym przez Ojca.
Wniosek: o Jezusie -Mesjaszu przekonuje: Pismo, ludzie, Bóg Ojciec, czyny
i słowa Jezusa.
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Parafialna Szkoła Nowej
Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji Wspólnota Świętego Barnaby powstała
w odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II wypowiedziane na Haiti:
„Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale,
nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu.” (Jan Paweł II, Haiti
9.03.1983)
•

nowa w zapale, to znaczy w zapale zrodzonym z osobistego spotkania
z Jezusem Zmartwychwstałym, które prowadzi do nawrócenia serca

•

nowa w metodzie, czyli oparta na głoszeniu kerygmatu, osoby Jezusa
umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela,
Pana i Mesjasza

•

nowa w środkach wyrazu, to znaczy, że Dobrą Nowinę głoszona jest
językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy, zwłaszcza pokolenia
nastawionego na przekaz prosty, angażujący wszystkie zmysły

Jako Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) Archidiecezji Poznańskiej włączyliśmy
się we współpracę ze Szkołą Ewangelizacji świętego Andrzeja (SESA)
prowadzoną przez Jose Prado Floresa, charyzmatycznego twórcę kursów
wchodzących w skład programu formacji SNE. Wraz z ponad dwoma tysiącami
Szkół Nowej Ewangelizacji w 67 krajach świata dzielimy tę samą wizję,
metodologię, logistykę i program formacji. Formujemy nowych ewangelizatorów
dla nowej ewangelizacji trzeciego tysiąclecia.
Naszym marzeniem jest, aby przy każdej parafii działała Szkoła Nowej
Ewangelizacji, która będzie czynnym wsparciem w pracy duszpasterskiej a celem
naszej posługi jest Kościół zewangelizowany i ewangelizujący z siłą Ewangelii
i wielką mocą Ducha Św. „Kościół żyje, aby ewangelizować.” (Paweł VI w EN, 14)
Członkowie wspólnoty formują się wewnętrznie na spotkaniach modlitewnych,
kursach i rekolekcjach. Poprzez większą świadomość swojej wiary
i zakorzenienie w Kościele, są bardziej aktywni w swoich parafiach, pełniąc
różnorakie posługi, jak wsparcie w prowadzeniu rekolekcji, katechizowaniu, itp.
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W Archidiecezji Poznańskiej funkcjonują już dwie wspólnoty – oddziały SNE,
w Puszczykowie i Mosinie. Aktywnie uczestniczą w życiu parafialnym organizując
spotkania modlitewne, współtworząc dzieła parafialne i wspierając duszpasterza
w codziennym posługiwaniu.
Coraz częściej mówi się o konieczności ewangelizacji dorosłych, którzy to
powinni zadbać o wzrost duchowy i przekazanie wiary swoim dzieciom i osobom
w swoim otoczeniu. Dlatego też nasza propozycja skierowana jest głównie do
osób dorosłych i młodzieży.
Wierzymy, że jako Kościół, nie ponosimy porażki z powodu Ewangelii, którą
głosimy, czasami jednak z powodu sposobu jej głoszenia.
Zapraszamy do skorzystania z prostej i skutecznej metody ewangelizowania.
Każdy kurs z trzyetapowego programu formacji prowadzimy metodą
aktywno - uczestniczącą. Rozpoczynamy od fundamentów życia
chrześcijańskiego, aby uczestnicy zostali zewangelizowani, a ich serca
zapragnęły głębokiej relacji z Bogiem oraz by obudził się w nich zapał do
przekazywania Dobrej Nowiny dalej. Bazując na tych doświadczeniach, uczymy
jak ewangelizować z mocą, jak przekazywać kerygmat wypływający ze Słowa
Bożego, dbając jednocześnie o ciągłość wzrostu duchowego. Idąc dalej, uczymy
jak szkolić ewangelizatorów.
Fundamenty życia chrześcijańskiego:
•

Nowe Życie – ewangelizacja podstawowa, doświadczenie kerygmatu

•

Emaus – poznać i zachwycić się Słowem Bożym

•

Jan – być jak umiłowany uczeń Jezusa

•

Jezus według czterech Ewangelistów – poznać Jezusa oczami jego
czterech przyjaciół

•

Historia zbawienia – odkryć swoje miejsce w Historii Zbawienia

•

Mojżesz – przejść ze wspólnotą do Ziemi Obiecanej

•

Błogosławieni – odnaleźć i wybrać drogę do szczęścia
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Jak ewangelizować:
•

Paweł – formacja ewangelizatorów

•

Dynamis – ewangelizować z wielką mocą

•

Tymoteusz – jak czytać i zapamiętywać Biblię

•

Sekret Pawła – poznać sekret wielkiego ewangelizatora

•

Apollos – jak głosić z mocą

•

Damaszek – moje życie to Chrystus

•

Maryja – list Chrystusa

Pomoce duszpasterskie
dla dzieci – Dom Medialny
Świętego Wojciecha

Święty Wojciech Dom Medialny od prawie 120 lat wspiera swoimi
wydawnictwami polskie duszpasterstwo. Obok książek i czasopism, takich jak
„Przewodnik Katolicki”, „Biblioteka Kaznodziejska”. „Mały Przewodnik Katolicki”
i „KnC”, Święty Wojciech Dom Medialny przygotowuje pomoce duszpasterskie,
które wspierają i ułatwiają pracę księży z dziećmi i młodzieżą.
Obok książek i czasopism „Święty Wojciech” przygotowuje pomoce
duszpasterskie, dzięki którym praca duszpasterzy staje się łatwiejsza,
a wierni – przede wszystkim najmłodsi – otrzymują konkretną pomoc
w przeżywaniu mszy świętych i nabożeństw.

Jak formować ewangelizatorów:
•

Maranatha – świadkowie nadziei

•

Piotr – nauka o Kościele

Proponujemy osobom zaangażowanym w duszpasterstwo dzieci następujące
pomoce katechetyczne:

•

Hieronim – wstęp do Biblii

•

Projekt całoroczny: Niedziela z Owieczką

•

Łukasz – apologetyka

•

Różaniec: Królowo Polski – módl się za nami

•

Teologia Biblijna

•

Adwent: W mocy Bożego Ducha

•

Melchizedek – liturgia

•

Wielki Post: Golgota

•

Jetro – ekumenizm

•

Wielki Post: Przewodnik po Triduum Paschalnym

•

Biały Tydzień: Nasze dziękczynienie

•

Pierwsze piątki miesiąca: Nasze wynagradzanie

•

Rachunek sumienia

•

Pismo Święte i przygotowanie do sakramentów

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.sne.poznan.pl
Zapraszamy do kontaktu.
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Na ten rok przygotowlaiśmy kolejną edycję: „Niedziela z Owieczką” – Zestaw
dla dzieci. Projekt został przygotowany na wszystkie niedziele roku szkolnego
2018/2019. Zestaw zawiera: 45 kart z Owieczką:
•

na każdej karcie: Słowo Boże oraz kupon z zadaniem konkursowym

•

wesoła i kolorowa grafika

•

drobne gadżety z Owieczką doskonale sprawdzą się jako nagrody dla dzieci

•

szkice homilii do projektu z Owieczką będą publikowane przez cały rok na

•

łamach Biblioteki Kaznodziejskiej

•

projekt do wykorzystania również jako pomoc katechetyczna dla dzieci

•

przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

•

2 plakaty do gabloty, informujące o godzinie Mszy św. dla dzieci

Osoby zainteresowane pomocami duszpasterskimi dla dzieci prosimy o kontakt:
Robert Olejnik
tel. 603 154 517
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Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu (Umultowo)
Adresaci. Kurs Małżeński to seria siedmiu spotkań stworzonych po to, aby
pomóc każdej parze w pracy nad wzmocnieniem ich relacji i budowaniem
silnego małżeństwa. Każde spotkanie rozpoczyna się poczęstunkiem. Kurs
Małżeński skierowany jest dla par, które chcą wzmocnić swoją relację. Niektóre
pary biorą udział w Kursie by świadomie zainwestować w swoją relację, inne po
prostu szukają konkretnych wyzwań. Tak czy inaczej, Kurs oferuje podstawowe
narzędzia i praktyczne pomysły, które pomagają zbudować związek na całe
życie. Kurs Małżeński oparty jest na zasadach chrześcijańskich ale przeznaczony
jest dla wszystkich par – nie tylko tych ze środowiska kościelnego.
Podczas Kursu Małżeńskiego pary siedzą przy własnym stoliku. Każdy Kurs jest
wyjątkowy, ale zazwyczaj każda sesja będzie obejmowała: posiłek, praktyczny
wykład oraz czas na prywatną dyskusję pomiędzy Tobą i Twoim partnerem. Nie
musisz dzielić się niczym na temat Waszej relacji z nikim innym poza Twoim
partnerem. Muzyka w tle zapewni Wam pełną prywatność.
Sesje obejmują następujące tematy:
•

Sesja 1. Budowanie mocnych fundamentów. Nauczcie się wzajemnie
rozumieć swoje potrzeby

•

Sesja 2. Sztuka komunikacji. Jak komunikować się efektywnie.

•

Sesja 3. Rozwiązywanie konﬂiktów. Opracujcie metody rozwiązywania
konfliktów i sporów.

•

Sesja 4. Moc przebaczenia. Dowiedzcie się, jak przepraszać i przebaczać
sobie nawzajem

•

Sesja 5. Wpływ rodziny – przeszłość i teraźniejszość. Rozpoznajcie jak
wychowanie wpływa na Waszą relację

•

Sesja 6. Dobry seks. Znajdźcie sposoby rozwijania relacji seksualnej

•

Sesja 7. Miłość w działaniu. Odkryj „język miłości” Twojego partnera i jak
właściwie okazywać mu miłość.

e-mail: olejnik@swietywojciech.pl
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Kurs małżeński Alpha

37

Ilość par, która może uczestniczyć w jednym kursie zależy od wielkości Sali,
w której odbywają się spotkania. W naszej parafii jest to maksymalnie 15 par.
W dwóch organizowanych już kursach wzięły udział łącznie 23 pary. Koszt
udziału to cena podręcznika 15 zł + koszt poczęstunku.
Kurs prowadzony jest na podstawie płyty DVD – wykłady, świadectwa.

Kontakt:
Ks. Zbigniew Regucki SChr – proboszcz
Tel. 509 477 763,

•

Poza opisanymi wyżej rekolekcjami prowadzimy formację dla osób, które mają
pragnienie wyjazdu na wolontariat misyjny, a także dla osób, które rozeznają
swoje powołanie;
•

Wolontariat misyjny – oferujemy możliwość wzięcia udziału
w doświadczeniu misyjnym w Brazylii, we Włoszech, w Mozambiku oraz na
Ukrainie. Prowadzimy kilkumiesięczne przygotowanie osób przed wyjazdem.

•

Droga powołaniowa – prowadzimy rekolekcje SAMUEL, skierowane do osób
rozeznających swoje powołanie. Udział w warsztatach pozwala osobom
na kroczenie drogą powołaniową, która obejmuje cykl rekolekcji, a także
indywidualne wsparcie misjonarza towarzyszącego. Przez okres jednego
roku młody człowiek ma szansę lepiej poznać siebie, pragnienia swojego
serca, aby móc realizować jak najpiękniej swoje powołanie.

Email: zregucki@gmail.com
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Wspólnota Miłosierdzia

Nasza rodzina, „Przymierze Miłosierdzia” jest prywatnym stowarzyszeniem
wiernych, którego członkowie zobowiązują się nieść miłosierną miłość,
wypływającą z Serca naszego Boga i z Jego Kościoła, ludziom najuboższym,
w łączności z misją Chrystusa: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski Pana.(Łk 4, 18-19)
Jednym z obszarów ewangelizacji jaki podejmujemy jest głoszenie rekolekcji
Talitha Kum, Ruah oraz Kana.
•

Rekolekcje Talitha Kum – warsztaty skierowane dla młodzieży powyżej 15
roku życia. Fenomenem tych warsztatów jest to, iż są one przygotowane
i realizowane przez młodychdla młodych. Rekolekcje Talitha Kum to
doświadczenie głębokiego nawrócenia i spotkania z Bogiem, a nawet jeszcze
głębiej – przyjęcia przesłania kerygramtycznego.

•

Rekolekcje Ruah – warsztaty skierowane do osób dorosłych powyżej 30 roku
życia. Są to również rekolekcje kerygmatyczne, podczas których uczestnicy
doświadczają nawrócenia, bądź pogłębienia relacji z Bogiem. Często udział
w tych warsztatach jest bramą, przez którą człowiek wraca do Kościoła.
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Rekolekcje Kana – warsztaty skierowane dla małżeństw. Program
rekolekcji pomaga uczestnikom odkryć na nowo miłość Bożą względem
nich, a także ich miłość wzajemną. Warsztaty prowadzone są głównie przez
małżeństwa, które dzielą się z uczestnikami świadectwem wiary oraz swoim
doświadczeniem życiwym.

Kontakt:
Wspólnota Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu
tel. 503 357 296
e-mail: poznan@przymierzemilosierdzia.pl
Fraternia w Poznaniu ul. Pokrzywno 2 61-315 Poznań
tel. 508 473 549
e-mail: ewangelizacjapm@gmail.com
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Katecheza dla rodziców
młodzieży bierzmowanej

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni
nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie
wystarczy: „Byli jedynie ochrzczeni”! Chrześcianin powinnien rozwijać się ku
pełni dojrzałości, dorosłości. Sakramentem dojrzałości jest bierzmowanie;
w nim Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. „Kto nie ma Ducha
Chrystusowego, ten do Niego nie należy”, pisze Św. Paweł (Rz 8, 9). Chrześcijanin
jest chrześcijaninem w tej mierze, w jakiej uczestniczy w życiu Chrystusa, w jakiej
jest namaszczony Duchem Świętym tak jak Chrystus. Jest to Duch prawdy
i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za
rozwój Kościoła i obecność Chrystusa w świecie.
Mając tego świadomość podjęliśmy się jako katechiści współformowania
zarówno rodziców jak i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.
Materiał na którym aktualnie pracujemy jest autorstwa Ksiądza Proboszcza
Marcina Węcławskiego i jest on w ciągłej fazie doskonalenia.
Zarówno rodzicom jak i młodzieży proponujemy tem same tematy – wyjaśniamy
i poświadczamy świadectwem życia następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jezus Chrystus nasz Zbawiciel
Maryja Matka Boża
Duch Święty
Modlitwa
Życie wieczne – niebo
Pismo Święte – Bóg, który prowadzi do świętości
Moje miejsce w Kościele
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Katecheza przedchrzcielna
dla rodziców i chrzestnych

Nie da się przecenić znaczenia Chrztu Św. w życiu człowieka. Od niepamiętnych
czasów jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego chrztu udziela się też małym
dzieciom w rodzinach o ugruntowanej wierze. Tam bowiem łaski sakramentalne
mają szansę rozkwitnąć i zaowocować najpełniej. Rodzice i chrzestni biorą
na siebie tę odpowiedzialność, że dziecko, które przecież nieświadomie
i z ich woli przyjmuje sakrament Chrztu św. będzie miało możliwość poznać
i docenić w przyszłości jak wielki dar otrzymało od Pana Boga. W tym procesie
najistotniejszy jest bez wątpienia przykład życia najbliższych, ich religijność ,
wiedza i świadomość. Dlatego Kościół zobowiązuje rodziców i kandydatów do
funkcji rodzica chrzestnego do spotkania przed liturgią chrztu z duszpasterzem
na katechezie. Spotkanie to ma przypomnieć w podstawowym wymiarze
znaczenie sakramentu, o który proszą dla swojego dziecka i związane z tym ich
zadania.
Tematy przedchrzcielne:
1.
2.
3.

Bóg jest miłością – Bóg nas kocha (dla małżeństw niesakramemtalnych)
Chrzest święty – nowe życie w Chrystusie
Życie wiarą w Jezusa we wspólnocie Kościoła
(dla małżeństw sakramentalnych są dwa spotkania – temat 2 i 3)

Oczywiście ostatnią katechezę po spotkaniach z katechistami ma ksiądz –
w katechezie tej omawia praktyczne tematy związane z liturgia sakaramentu
Chrztu Świętego.
Podstawowy materiał wykorzystywany w katechezie pochodzi z: „Chrzest.
Przygotowanie rodziców i chrzestnych do sakramentu Chrztu Świętego.”

Osoby zainteresowane praktyczną stroną zastosowania tej metody duszpastarskiej w pracy z rodzicami dzieci

Osoby zainteresowane praktyczną stroną zastosowania tej metody duszpastarskiej w pracy z rodzicami

przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania proszone są o kontakt:

i rodzicami chrzestnymi dzieci przygotowujących się do Chrztu Świętego proszone są o kontakt:

Malwinga Marcinkowska-Cichocka, tel. 606 470 459, e-mail: malwinga@wp.pl

Malwinga Marcinkowska-Cichocka, tel. 606 470 459, e-mail: malwinga@wp.pl
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Skauci Europy

Skauci Europy jest trzecią co do wielkością organizacją harcerską w Polsce.
Pracujemy w nurcie męskim i żeńskim. Celem naszego stowarzyszenia
jest, aby każdy z naszych podopiecznych mógł rozwijać się we wszystkich
aspektach życia, aby w przyszłości był on/ona przykładnym obywatelem naszej
ojczyzny, oraz dobrym chrześcijaninem.
Chcemy to osiągnąć kładąc szczególny nacisk na 5 celów: zdrowie i sprawność
fizyczną, zmysł praktyczny, charakter, służbę i wiarę. Ostatni z nich jest dla nas
najważniejszy, gdyż wierzymy, że w Bogu i z Bogiem wszystkie pozostałe cele się
zawierają.
W tym celu z każdą jednostką współpracuje duszpasterz, którego zadaniem
jest pogłębienie formacji w danej drużynie/gromadzie, poprzez na przykład
odprawianie Eucharystii podczas wyjazdów, czy też pisania rozważań do
niedzielnej Ewangelii, które zastępy omawiają podczas cotygodniowych zbiórek.
Ze względu na zmiany jakie dochodzą w każdym dorastającym dziecku, nasza
organizacja dzieli się na trzy gałęzie wiekowe: wilczki (9-12 lat), harcerki i harcerze
(12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat), dzięki czemu na każdym
etapie wychowywania młodego człowieka możemy dostosować odpowiednią
pedagogikę, w celu jak najlepszego i najefektywniejszemu jego rozwoju.
Wierzymy, że jest to możliwe dzięki, istniejącym w skautingu okolicznościom,
a mianowicie dzięki 6 wymiarom skautingu:
•

przyroda (to tu realizowane są wszystkie zajęcia skautowe; obcowanie
z przyrodą uczy wrażliwości, poznania Stwórcy poprzez Jego dzieła, daje
poczucie wolności i daje realną przestrzeń działania)

•

zastęp (podstawowa i najważniejsza jednostka, w której kształtuje się
charakter; każdy jego członek powinien czuć się za niego odpowiedzialny;
zastęp rywalizuje z innymi zastępami; ponosi odpowiedzialność i działa jako
całość)

•

prawo (kodeks honorowy, który reguluje życie skauta. Nakaz „rób tak!”.
Określa co uważa się za dobre, a co za złe i czego oczekuje się od skauta.
Jego przestrzeganie wpływa na kształtowanie charakteru.)
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•

leśna szkoła wychowania obywatelskiego (przestrzeń skautingu umożliwia
wychowanie przyszłych obywateli – czynnych, wiernych społeczeństwu,
oddanych, chętnych do służby, wprowadzających w życie zasady wolności,
honoru, sprawiedliwości)

•

przyrzeczenie („bilet wstępu”, „start” przygody harcerskiej; wyraz
wychowania pozytywnego: Wymagam tego od ciebie, bo obiecywałeś
podczas Przyrzeczenia)

•

Europa (nawiązywanie do wartości chrześcijańskiej Europy, idei braterstwa)

Jak zacząć oraz kontakt:
W celu dołączenia do naszego stowarzyszenia w Poznaniu polecamy skontaktować w kwestii gałęzi jednostek
męskich z druhem Łukaszem Majchrzakiem (tel. 536 686 785) oraz w kwestii jednostek żeńskich z Małgorzatą
Bukowską (tel. 667 926 716), którzy odpowiednio przydzielą Państwa synów i córki do danej istniejącej jednostki,
lub też poinformują jak można stworzyć nową jednostkę.
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Popołudnie z Jezusem

Południe z Jezusem to spotkania, które odbywają się w każdą sobotę o godz.
12.00 przy parafii w miejscach do tego przygotowanych tj. salka przy nowym
kościele w Młynkowie i dom św. Józefa w Boruszynie.
Na spotkania przychodzą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Celem tych spotkań jest przybliżenie dzieciom postaci biblijnych poprzez
czytanie pisma św. a w szczególności ewangelii, omawianie jej z danej niedzieli
i tworzenie ilustracji do niej. Dzieci, które potrafią i chcą same rysują a młodsze
kolorują obrazki przygotowane przez animatorów w formie kolorowanek.
Na spotkaniach tych również oglądamy filmy animowane o tematyce religijnej.
W zależności od okresu liturgicznego lub zbliżających się świąt czy uroczystości
narodowych spotkania mają charakter plastyczny. Wykonujemy ozdoby
choinkowe, palmy wielkanocne, lepimy z masy solnej, plasteliny, malujemy
farbami. Oprócz tego prowadzone są zajęcia pod względem kulinarnym gdyż
w domu św. Józefa mamy zaplecze kuchenne. Pieczemy rogale na św.Marcina
przybliżając przy tym postać świętego i opowiadamy o tradycji, pierniki na
święta, albo gofry czy maﬃnki dla odmiany. Kiedy jest ładna pogoda spędzamy
czas na świeżym powietrzu na sportowo. Południe z Jezusem jest też czasem
kiedy przygotowujemy śpiew na msze św. dziecięce.
Jak zorganizować? Przede wszystkim chętne osoby do prowadzenia takich
spotkań, miejsce, trochę kredek, kartek, pismo święte. Na początek to
wystarczy. Od tego też zaczynaliśmy.

Kontakt:
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Charakterystyka aktywności
przygotowania do
Bierzmowania w wiejskiej
parafii

Parafia Boruszyn
Z racji, że specyfiką naszej parafii jest to, że składa się ona z trzech wiosek,
nasze zajęcia odbywają się w trzech wioskach w salkach przykościelnych w
małych kilkunastoosobowych grupach. Spotykamy się średnio raz na miesiąc z
bierzmowanymi. Spotkania opracowują i prowadzą animatorzy po zatwierdzeniu
scenariusza spotkań wraz z tematami przez Księdza Proboszcza. Głównym
celem podczas 2 - letnich przygotowań jest ukazanie Kerygmatu w sposób
ciekawy, orginalny, by zainteresować tą treścią młodzież np. miłość Boża
na przykładzie pieczenia pizzy. Do sakramentu bierzmowania przygotowujemy
młodzież wraz z ich rodzinami.
W czasie kilku miesięcy przygotowań miały miejsce Msze Święte młodzieżowe
ze szczególnym zaangażowaniem młodzieży i ich rodzin. Spotkaliśmy się
w plenerze na luźnych rozmawach, na seansach filmowych podpartymi
świadectwem zaproszonych gości. Organizowlaiśmy też wyjazdy autokarowe
np. na „Stadion Młodych” do Warszawy.
Istotą i celem spotkań jest to, że spotykamy się w zupełnej dobrowolności
a nie pod presją przymusu. Nie ma to być kolejna lekcja w szkole, ale miłe
i przyjazne spotkania pozwalające jeszcze bardziej poznać Ducha Świętego
oraz odkryć swoje miejsce w Kościele. Od czego zacząć? Przede wszystkim
rozpocząć od modlitwy w tym temacie a potem poszukać w parafii chętne
osoby, czujące charyzmat dialogu i współpracy z młodzieżą. Otwartość na ich
różnorodność i kreatywność animatorów to ważne cechy w tej posłudze.

Monika Pankowska-Mazur
tel. 513 057 124
e-mail: mazur004@wp.pl
Małgorzata Mantaj
tel. 509 159 913

Kontakt : Dorota Pankowska, tel. 518 66 26 26, Robert Bukowski, tel. 511 10 61 31
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