Pismo parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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W Imię Trójcy

Rozmowa z bp. Adrianem Galbasem SAC

Trwać w dialogu z Bogiem
ks. Łukasz Gołaś SAC: Dzień święceń kapłańskich to jedna z najważniejszych chwil w życiu kapłana, zawsze
uroczysta i doniosła. Zdaje się jednak,
że dla wielu kapłanów ta późniejsza,
szara codzienność jest bardzo rozczarowująca. Jakby mówili: a myśmy się
spodziewali... Dlaczego tak jest?

Bp Adrian Galbas SAC: Może dlatego, że uznali, iż dzień święceń kapłańskich jest najpiękniejszym dniem ich
życia, a tak być nie powinno. Może jest
najważniejszym z dotychczasowych,
ale nie powinien być najpiękniejszym.
Bo jeśli tak, to potem jest nuda, zwłaszcza jeśli przyjdzie codzienność, która
ma taką naturę, że jest powtarzalna,
zwykła, czasem nawet szara. Ale jeżeli
wiem, że ten najpiękniejszy dzień mojego życia jest ciągle przede mną i to jest
ten dzień, kiedy twarząw twarz zobaczę
Jezusa, a każdy dzień mojej kapłańskiej
posługi mnie do tego przybliża, to wtedy da się przeżyć tę codzienność także
trudną tak, jak to przeżywała św. Faustyna, która mówiła: „Błogosławione
szare dni”. Błogosławione kapłańskie,
szare dni, ponieważ one są moją drogą do ostatecznego celu, który nie jest
tutaj.
Gdybyśmy uznali, że jest jakiś przepis na bycie dobrym księdzem, to jakie
byłyby jego najważniejsze punkty?
Myślę, że po pierwsze wierność, taka
obustronna wierność, temu wszystkiemu, co się po prostu w dniu święceń
obiecuje. Nikt nie może przyjąć świę2

ceń, jeśli tego nie chce. Tuż przed przyjęciem święceń biskup pyta kandydata:
Czy ty chcesz? I on mówi: Chcę. Chodzi o to, żeby to tak zostało, żeby z tego
chcenia, nie zrobiło się „chciałbym”,
„może bym chciał”. Jeżeli to jest ciągle
zdecydowane: chcę i kropka, czyli jeśli jest ta wierność podwójna – Panu
Bogu i wierność tym, których Pan Bóg
stawia na drodze naszego życia, to jest
to już duży komponent sukcesu, czyli dojrzałego, zdrowego, szczęśliwego
kapłańskiego życia i takiej samej posługi. Drugim są relacje. Jest świetnie,
kiedy ksiądz, szczególnie młody, trafi
na taką plebanię, do takiej parafi, gdzie
ma dobre relacje. Przede wszystkim ze
swoim proboszczem, kiedy proboszcz
jest tym, o którym powiedział papież
Benedykt XVI, poważnym mistrzem,
który go wprowadza w radości i trudności kapłańskiej posługi. Kiedy to jest
relacja na tyle otwarta, że ten młody
kapłan może o wszystko zapytać, może
się podzielić, może zgłosić swoje wątpliwości. Jest różnica np. między lekarzem a księdzem. Ten pierwszy kiedy
zostanie lekarzem, to on na drugi dzień
nie operuje raka mózgu. Żeby to móc
zrobić, to musi trochę poćwiczyć, musi
mieć specjalizację i pewnie to i tak trochę potrwa. Natomiast księdza wyświęcą dzisiaj, a jutro siądzie w konfesjonale
i przyjdzie ktoś z takim duchowym „rakiem mózgu”. Ten ktoś przecież nie wie,
że ksiądz po drugiej stronie kratki ma
dopiero kilkanaście godzin kapłaństwa.
Jak więc być z ludźmi i im pomóc nie
mając ani wielkiego doświadczenia, ani
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może też czasem wielkich kompetencji? Tu właśnie osoba starszego kapłana
jest niezastąpiona. A po trzecie – dbanie o równowagę. Nie zapominanie, że
jesteśmy ludźmi, a to dla Pana Boga nie
ma rzeczy niemożliwych. Dla nas wiele rzeczy jest niemożliwych i czasem
przyjdą trudności i porażki, one są elementem naszego życia.
Jak młodzi ludzie mogą dobrze
odkryć powołanie w dzisiejszych czasach?
Ciągle czyścić to ucho wewnętrzne.
Ono jest dziś zasypywane taką światową woskowiną. To sprawia, że głos
Pana Boga się po prostu nie dobija.
Trwać w dialogu z Panem Bogiem, nawet jak to brzmi górnolotnie, to w istocie chodzi o to, żeby dbać o siebie, o sakramenty, o zwykłą pobożność, która
pomaga usłyszeć to, co Pan Bóg chce
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nam powiedzieć. Bardzo ważna jest
tu rola księdza. Ja pewno nie był bym
księdzem, gdyby nie ten ksiądz, który
siedział w konfesjonale. Poszedłem do
niego po prostu do zwykłej spowiedzi i po wyznaniu grzechów on mówi:
a czy Ty nie chcesz zostać księdzem?
Zadał mi pytanie, które ja już w sobie
wcześniej słyszałem. To sprawiło, że ja
rzeczywiście zacząłem poważniej o tym
myśleć, bo dotychczas uważałem, że to
jakieś szmery, pogłosy w sumieniu, ale
to niemożliwe. Ten ksiądz mi pomógł.
Myślę, że dziś czasami księżom brakuje
odwagi, jesteśmy jakoś zbyt wystraszeni czy wydelikaceni, żeby zapytać: czy
ty o tym nie myślisz? Tu jest bardzo
duża rola towarzysza duchowego.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

3

Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na Niedzielę, Uroczystość Najświętszej Trójcy, 7 czerwca
2020 r.

Czytania mszalne na Czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, 11 czerwca 2020 r.

I czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9)
Bóg miłosierny i łagodny

I czytanie (Pwt 8, 2-3. 14b-16a)
W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej
Bóg żywił lud manną

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56)
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
II czytanie (2 Kor 13, 11-13)
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Aklamacja (Por. Ap 1, 8)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (J 3, 16-18)
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat
został zbawiony
Rozważanie:
Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu,
Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie
składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała
jest stwarzającą i podtrzymującą mocą.
W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez
Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób
zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż
w Kościele głosi się jednego Boga, który jest "ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim". Jest "ponad wszystkim" jako Ojciec, jako początek i źródło;
"przez wszystko", to jest przez Słowo, i "we
wszystkim", w Duchu Świętym.
Z listów św. Atanazego, biskupa
4

Psalm (Ps 147B)
Kościele święty, chwal swojego Pana
Albo: Alleluja
II czytanie (1 Kor 10, 16-17)
Eucharystia jednoczy tych, którzy ją przyjmują
Aklamacja (J 6, 51ab)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (J 6, 51-58)
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
Krew moja jest prawdziwym napojem
Rozważanie:
Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam
dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą
naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi
uczynić bogami.
Co więcej, wszystko, co od nas przyjął,
w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako
przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla
naszego odkupienia i obmycia, abyśmy
wykupieni z nieszczęsnej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów.
Aby zaś na zawsze trwała wśród nas pamięć o tak wielkim dobrodziejstwie, pod
postacią chleba i wina pozostawił swoim
wiernym Ciało swe na pokarm i Krew za
napój.
O zadziwiająca i wspaniała Uczto, zbawienna i pełna wszelkiej słodyczy! Cóż
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może być nad nią wspanialszego? Już nie
mięso kozłów i cielców, jak w Starym Testamencie, ale sam Chrystus, prawdziwy
Bóg, podawany jest tutaj do spożywania.
Żaden inny sakrament nie jest bardziej
zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża
cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych
darów.
W Kościele Eucharystia składana jest
tak za żywych, jak i umarłych, aby pomagała wszystkim, bo dla dobra wszystkich
została ustanowiona.
W końcu nikt nie potrafi wypowiedzieć słodyczy tego sakramentu. Przezeń
kosztuje się radości duchowej u samego
źródła; przezeń czci się pamiątkę niezrównanej miłości, okazanej podczas męki
przez Chrystusa.
Aby przeto ogrom tej miłości jak najdoskonalej wyrył się w sercach wiernych,
po odprawieniu Ostatniej Wieczerzy wraz
ze swymi uczniami, kiedy to zamierzał
przejść z tego świata do Ojca, Chrystus
ustanowił ten sakrament jako wieczną pamiątkę swej męki, jako wypełnienie dawnych zapowiedzi, jako największe swoje
dzieło i pozostawił jako szczególną pociechę dla tych, którzy smucą się z powodu
Jego odejścia.
Z dzieł św. Tomasza z Akwinu, kapłana
Czytania mszalne na XI Niedzielę
Zwykłą, rok A, 14 czerwca 2020 r.
I czytanie (Wj 19, 2-6a)
Obietnice Boże dla ludu wybranego
Psalm (Ps 100 (99))
My ludem Pana i Jego owcami
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II czytanie (Rz 5, 6-11)
Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie
Aklamacja (Mk 1, 15)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)
Rozesłanie Dwunastu
Rozważanie:
Chrystus Pan nakazywał nam modlić
się w skrytości, w miejscach zamkniętych i odosobnionych, nawet we własnym
mieszkaniu. Doskonale odpowiada to naszej wierze, albowiem mamy pamiętać, że
Bóg jest wszędzie obecny, że widzi i słyszy wszystko, a ogromem swego majestatu
przenika najskrytsze i najodleglejsze miejsca. Toteż jest napisane: "Jestem Bogiem
bliskim, nie zaś Bogiem dalekim. Czyż
może ukryć się człowiek, abym go nie
zobaczył? Czy to nie Ja wypełniam niebo
i ziemię?" I znowu: "Na każdym miejscu
oczy Pana patrzą na dobrych i złych".
Kiedy więc gromadzimy się wspólnie
z braćmi i wraz z kapłanem Boga sprawujemy święte obrzędy, trzeba pamiętać
o skromności i porządku. Nie wypowiadajmy naszych modlitw bezmyślnie ani też
nie bądźmy gadatliwi w przedstawianiu
prośby, którą należy polecić Bogu z całą
skromnością i czcią. Bóg bowiem słucha
serca, a nie języka. Ten, który przenika
myśli, nie potrzebuje ponaglania. Wskazuje na to sam Pan w słowach: "Dlaczego
złe myśli nurtują w waszych sercach". A na
innym miejscu: "Wszystkie Kościoły poznają, że Ja przenikam serca i nerki".
Z traktatu św. Cypriana, biskupa
i męczennika
5

Fotorelacja

Święcenia kapłańskie
Święcenia kapłańskie ks. Jana Jabłuszewskiego SAC - 24.05.2020

6
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Fotorelacja

Msza św. prymicyjna
Msza święta prymicyjna ks. Łukasza Sobolewskiego SAC - 27.05.2020
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Z duchowości pallotyńskiej

Modlitwa św. Wincentego

Trójco Przenajświętsza: Ojcze, Synu,
Codzienne poranne ofiarowaDuchu Święty Boże, adorujemy Cię,
nie Najświętszemu Sercu Jezusa składamy Ci dzięki i ofiarujemy na wieO Serce Jezusa, jedna wielka Miłości, ofiaruję Ci me ubożuchne modlitwy dnia dzisiejszego za siebie i za
wszystkich, szczególnie za tych, którzy
łączą się w adorowaniu Ciebie. O Najsłodsze Serce Mego Zbawiciela, racz
przyjąć je i wysłuchać na rzecz nędznego mnie, grzesznika i na rzecz wszystkich zrzeszonych dla adorowania Ciebie. A ja, kochany mój Jezu, w głębokiej
pokorze ofiaruję Ci serce moje
i całej wspólnoty zrzeszonych przy
Najśw. Twym Sercu. W płonącym
tym ognisku Miłości ukryj nas
wszystkich, obroń nam Kościół,
zachowaj nam dobrych, oświeć
nam grzesznych, podnieś nam
dusze czyśćcowe, podczas gdy my
wciąż mówić będziemy: Sercu Jezusowemu podzięka i chwała, Że
swą Boską miłością z piekieł nas
wyrwało (lub: Że Boska jego miłość z piekła nas wyrwała).
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czystą ofiarę wszystkie nasze serca wraz
z Boskim Sercem Jezusa, z najmilszym
Sercem Maryi.
Strofuj mądrego, a będzie Cię miłował (Prz 8)
Nie strofuj szydercy, by Cię nie znienawidził (Prz 8,9)
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Z życia parafii

Z Bogiem na wieczność
Tobie, Panie, zaufałem, nie zawsty- dział w homilii ks. Prowincjał. Zwrócił
uwagę, że oddanie życia Jezusowi nie
dzę się na wieki!
dokonuje się w oderwaniu od wspólTym zdaniem z hymnu Te Deum noty, od innych ludzi. „Można Mu się
brat Marcin Woźniczka SAC, w świę- poświęcić w całości tylko wtedy, gdy
to Królowej Apostołów, wyraził swoją zaakceptujemy i pokochamy innych”.
wdzięczność Bogu i wolę oddania się w
Brat Marcin na zakończenie uroJego wyłączną służbę.
czystości otrzymał z rąk ks. AndrzeUroczysta Eucharystia w sobotnie ja Śliwki SAC, rektora poznańskiego
południe zgromadziła wielu kapłanów domu, specjalne błogosławieństwo od
z ks. Zdzisławem Szmeichelem SAC, Ojca świętego Franciszka. Sam także
Wyższym Przełożonym Prowincji we wzruszających słowach dziękował
Zwiastowania Pańskiego na czele, sio- Bogu, Rodzicom i współbraciom, któstry i braci zakonnych, świeckich przy- rzy od teraz na zawsze stają się jego rojaciół i znajomych br. Marcina. Obecni dziną.
byli również Rodzice Wiecznego Profesa oraz brat i bratowa.
Justyna Tyrakowska
Mottem uroczystości mogą być słowa z ewangelii św. Jana: „Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili” - powie-
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25 - 31 maja 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 08.06.2020
6.30 Intencja wynagradzająca za grzechy
aborcji, eutanazji i moralnej nieczystości
7.30 Za śp. Jerzego Malanowskiego w 20.
rocznicę śmierci oraz za wszystkich
zmarłych z Rodziny, z prośbą o dar
Bożego Miłosierdzia i łaskę Nieba
15.00 O Boże Miłosierdzie dla śp. Bogdana
w 22. rocznicę śmierci oraz dla śp.
Antoniny i wszystkich zmarłych z Ich
rodzin
19.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
WTOREK 09.06.2020
6.30 W intencji konających o łaskę pojednania i zbawienia
7.30 O dar życia wiecznego dla śp. Romualdy, Elżbiety i Grażyny
15.00 Za śp. Halinę Kowalkowską, o radość
Nieba – intencja od kuzynki Zenony
z rodziną
19.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
ŚRODA 10.06.2020
6.30 Za śp. Anielę Lijewską, z prośbą o pokój wieczny
7.30 Za śp. Stanisława Pieczyńskiego w 15.
rocznicę śmierci i śp. Sabinę Pieczyńską w 5. rocznicę śmierci, z prośbą
o Boże Miłosierdzie
15.00 W intencji Krystyny Klejniak w 95.
rocznicę urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla całej Rodziny
19.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
CZWARTEK 11.06.2020 Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8.00 Za śp. Bożenę Szewczyk w 1. rocznicę
śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba – od córki z rodziną
9.30 Za wszystkich zmarłych z rodzin:
Grodzkich, Nowaków, Skarżyńskich
oraz za zmarłych znajomych, z prośbą
o radość życia wiecznego

10

11.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
12.30 W intencji Parafian
19.00 Z prośbą o łaskę zbawienia dla śp.
Aleksandry i Zygmunta Sas oraz dla
zmarłych z rodziny Tomaszewskich –
intencja od rodziny Ratajczaków
PIĄTEK 12.06.2020
6.30 Wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu
7.30 Za śp. Janinę Kaiser, z prośbą o Boże
Miłosierdzie – intencja od lokatorów
z ul. Bukowskiej 69 ABC
15.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Za śp. męża Jana i brata Wiktora,
z prośbą o dar życia wiecznego
SOBOTA 13.06.2020
6.30 O dar życia wiecznego dla zmarłych
z rodzin: Osińskich i Zagórskich
7.30 Za śp. Stanisława Paszek w 14. rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodziny Paszek
15.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Intencje zbiorowe
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2020
8.00 Za śp. Irenę Pietrzak i za zmarłych
z rodziny, o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
9.30 Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Zygmunta, Anny i Katarzyny
11.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
12.30 Za śp. zmarłych z Rodzin: Uranowskich, Klocków, Adamskich i Chylów,
o pokój wieczny
16.00 W intencji Parafian
17.00 Za śp. Rodziców: Krystynę i Bogusława
Piętka – intencja od dzieci z rodzinami
19.00 Za śp. Czesława Łochowicza, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne
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1- 7 czerwca 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020
6.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
7.30 Prośba o wszelkie błogosławieństwo
Boże dla Aliny Bilon
15.00 Za śp. Antoniego, Anielę, Barbarę, Ryszarda, Tadeusza i Romualda, z prośbą
o wieczną radość w Niebie
19.00 O Boże Miłosierdzie dla śp. męża
Stanisława Zawodnego w 8. rocznicę
śmierci i dla śp. syna Romana
WTOREK 16.06.2020
6.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
7.30 Z podziękowaniem za szczęśliwy powrót do domu
15.00 Za śp. Waldemara Kaczmarka, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba –
intencja od przyjaciół
19.00 Za śp. Rodziców i Dziadków: Łucję
i Czesława Deptów, o szczęśliwe życie
wieczne
ŚRODA 17.06.2020
6.30 Za śp. Zenona Bilon, z prośbą o zbawienie duszy
7.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
15.00 Za śp. Rodziców: Marię i Jana Andrysiaków oraz zmarłego męża Władysława Serby, z prośbą o Boże Miłosierdzie
19.00 Za śp. męża w 24. rocznicę śmierci; śp.
zmarłych rodziców z obu stron i za śp.
siostrę Stanisławę i jej męża, z prośbą
o łaskę Nieba
CZWARTEK 18.06.2020
6.30 O Boże błogosławieństwo dla kapłanów, braci i sióstr zakonnych pracujących w tutejszej parafii
7.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
15.00 Za zmarłych rodziców z obu stron: Stanisławę i Antoniego Woźniak, Feliksę
i Władysława Majczak oraz za zmarłych ich rodzin, o Miłosierdzie Boże
i życie wieczne
19.00 Za śp. Lidię Hall, z prośbą o życie
wieczne
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PIĄTEK 19.06.2020
6.30 O wybawienie dusz w czyśćcu
cierpiących
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich
synami i nad całą Rodziną oraz o zdrowie dla pewnej osoby
15.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Za śp. Władysława Łukasika, z prośbą
o dar Bożego Miłosierdzia
SOBOTA 20.06.2020
6.30 O wybawienie dusz w czyśćcu
cierpiących
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich
synami i nad całą Rodziną oraz o zdrowie dla pewnej osoby
15.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Intencje zbiorowe
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06.2020
8.00 Za śp. Henryka Grzybowskiego w 36.
rocznicę śmierci, o łaskę Bożego Miłosierdzia
9.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
11.00 Za śp. Włodzimierza Grześkowiaka
w 14. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny – intencja od żony
z rodziną
12.30 Za śp. rodziców: Annę w 20. rocznicę
śmierci i Jana Wróblewskich; teściów:
Jadwigę i Stanisława Mikołajewiczów
oraz śp. Magdalenę Heberlę
16.00 O łaskę Nieba dla śp. Barbary
17.00 Za śp. Irenę, Władysławę, Alojzego
i Henryka Lauterbach oraz za wszystkich zmarłych z Rodziny
19.00 Za śp. Janinę Kaiser, z prośbą o radość
życia wiecznego – intencja od WŻR
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Niedziela Trójcy Świętej

Znak Trójcy

Pierwsze
nasze spotkanie
Pi
tk ie z Trójcą Świętą ma miejsce wtedy, gdy jako
dzieci uczymy się znaku krzyża. Stanowi to często nie lada problem. Mama
lub tata muszą prowadzić rękę powoli i z cierpliwością. Gdy jednak spojrzymy na dorosłych, to wykonują oni
ruchy ręką dużo sprawniej, niektórzy
wręcz mechanicznie, a inni nawet komicznie.
Wbrew pozorom to oni mają dużo
większy problem z wykonaniem znaku
krzyża niż dzieci. Dziecko ma kłopot
z koordynacją ruchów, ale ufnie powierza swoją rękę dłoniom rodziców.
Odczuwa też głęboko, że dzieje się coś
bardzo ważnego. Dorośli nie mają kłopotów z koordynacją ruchów, ale dużo
trudniej im złożyć swoje ręce w dłonie
dobrego Boga, który jedyny może ich
nauczyć prawdy o sobie.
Powróćmy więc dzisiaj do znaku
krzyża, powróćmy do momentu, gdy
pozwalaliśmy prowadzić swoją rękę naszym rodzicom. Niech dzisiaj Bóg poprowadzi naszą dłoń, ucząc nas prawdy
o Trójcy.
„W imię Ojca…”. Dotykamy naszego
czoła. Początek działania jest w naszych
myślach. Tam ukrywają się prawdziwe,
najgłębsze intencje. Nasze głowy to
kłębowisko myśli, pomysłów na życie,
ocen innych ludzi itd. Dotykając naszych czół, prosimy Ojca w niebie o to,
by zaprowadzał porządek w naszych
głowach. Często mówimy: „Puknij się
w głowę”, kiedy chcemy powstrzymać
kogoś od zrobienia jakiejś głupoty. Nieraz tak właśnie można przeżyć począ12

tek znaku krzyża, dosłownie „puknąć
się w głowę”, myśląc: „Ojcze, ulecz moją
głupotę”. Ostatecznie jednak idziemy do źródła nas samych. Wystarczy
uświadomić sobie: „Mam Ojca, który
nade mną czuwa”.
„…i Syna…”. Dotykając serca, dotykamy też miejsca najbardziej bolącego,
wystawianego na ciosy i wrażliwego.
Dotykamy zasady naszego życia. Oddajemy serce temu, który jest „cichy i pokornego serca”, mówiąc: „uczyń serca
nasze na wzór serca swego”.
„…i Ducha Świętego”. Dotykamy
naszych barków. To na nie składa się
wszelkie ciężary. Na nich Jezus niósł
krzyż. Barki muszą unieść trudy i walki
życia. Najpierw wołamy do Ducha Pocieszyciela, by nas pocieszył w naszych
zmaganiach, potem prosimy Tego, który jest „mocą z wysoka”, byśmy unieśli
te ciężary w postawie oddania się Bogu.
Niech Duch Święty przygotuje nasze
barki do ciężkiej pracy.
„…Amen.”. Znak krzyża jest więc
ostatecznie znakiem oddania siebie
w ręce Boga Trójjedynego. Jestem pewien, że komuś, kto chociaż raz widział
dziecko, które kończy znak krzyża złożonymi rękami, nie trzeba tego długo
tłumaczyć.
Mateusz Przanowski OP Komentarz z miesięcznika „W drodze”
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Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy
Przenajświętszej, ze szczególną czcią
Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”.
Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy
świadomie i pobożnie wykonujemy
znak krzyża, modlitewnie wielbimy
Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga
w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno
pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy
się o Bożą mądrość i o światło Ducha
Świętego.
2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza od
2008 roku pierwsza niedziela czerwca
obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy
naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Jednocześnie dziękujemy sobie
wzajemnie za wszelkie gesty dobroci
i braterskiej solidarności.

wieństwo. A od godziny 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w milczeniu. Zakończymy ją litanią do Serca
Jezusa.
5. Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania odbędzie się tradycyjnie. Wyruszy z kościoła Bożego Ciała w czwartek, 11 czerwca, br. po Mszy
św. o godz. 10:00.
6. W sobotę, 13 czerwca, kolejny
dzień fatimski w naszej parafii. Po Mszy
Świętej wieczornej – różaniec z rozważaniami i apel.

7. Dziękujemy za ofiary składane
do skarbony umieszczonej z tyłu kościoła i za składkę przekazywaną w tym
czasie na konto parafialne w związku
z niemożliwością złożenia jej podczas
Mszy św. Wyrażamy wdzięczność Parafianom i Gościom za okazywaną życzliwość i troskę o funkcjonowanie naszej Parafii w czasie epidemii. Składka
3. We wtorek, 9 czerwca, zapraszamy w przyszłą niedzielę przeznaczona bęna spotkanie wokół Biblii. Odbędzie się dzie na pokrycie kosztów wykonanych
ono po Mszy św. wieczornej w salce nu- prac remontowych dolnego kościoła
mer 5 na pierwszym piętrze.
/konkretnie malowania/
4. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, będziemy celebrować uroczystość
Niech wszystko w naszym życiu dzieNajświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – je się zawsze w imię Trójcy PrzenajBoże Ciało. Msze święte zostaną odpra- świętszej. Bogu Trójjedynemu niech bęwione o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 dzie wieczna cześć i chwała. Przyjmijmy
i 19:00. W związku z aktualnie obowią- Boże błogosławieństwo.
zującym stanem prawnym, nie będzie
procesji Bożego Ciała ulicami Parafii.
Po każdej Mszy św. przedpołudniowej
będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, krótka modlitwa i błogosłaNr 20 (823) rok XXVIII 07.06.2020
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