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Wypocznijcie nieco
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Wypocząć przy Nim
Od duszpasterzy - ks. Przemysław Budziński SAC

Zbliża się czas wa-
kacji, ostatni w tym 
roku numer naszej 
para� alnej gazetki. 
Zwykło się mówić, 
że nie ma wakacji od 
Pana Boga. Dzisiej-
sze Słowo z ewangelii, 
jest jakby wybrane 
właśnie na tę okazję. 

Słowo które mówi Tobie i mi o dawaniu 
świadectwa o Chrystusie w naszym życiu. 

Czas przedwakacyjny to także czas 
posłania w różnych wspólnotach do dzieł 
ewangelizacji. Dzisiaj i Ty usłysz Słowo 
posłanie „Co mówię wam w ciemności, 
powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na 
ucho, rozgłaszajcie na dachach”. To zapro-
szenie również skierowane jest do Ciebie. 
Może warto zastanowić się nad tym jak 
dać świadectwo swojej wiary w czasie te-
gorocznych urlopów, wakacji. Co chcesz 
zrobić w tym czasie dla Niego- dla Jezusa. 
Czasami wystarczą małe gesty- chociażby 
przeżegnanie się przed posiłkiem nawet 
w restauracji; a może pokazanie swoim 
bliskim, że niedzielna Eucharystia nawet 
w wolnym czasie jest dla nas wielkim da-
rem, nie obowiązkiem a przywilejem. 

W ciągu roku mieliśmy różne doświad-
czenia. Te piękne i te trudniejsze. Każde-
go z nas dotknął problem związany z wi-
rusem. Czas kiedy byliśmy odłączeni od 
Źródła naszego życia- Eucharystii, ale był 
to również moment, kiedy budowaliśmy 
bardziej niż zwykle nasz Domowy Kościół. 
To jest też możliwość do dania świadec-
twa, jak Bóg przeprowadził nas przez te 
momenty. 

Bardzo dobrze wiemy, że w tym wol-
niejszym czasie nie raz trudniej nam zmo-
tywować się do Eucharystii, czy innych 
praktyk religijnych. Kiedy myślę o wa-
kacjach to przychodzi mi na myśl Słowo 
o tym jak Jezus wysyła swoich uczniów na 
wypoczynek. "Pójdźcie wy sami osobno na 
miejsce pustynne i wypocznijcie nieco". 
Tak wielu bowiem przychodziło i odcho-
dziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu 
(Mk 6, 31-32).” Może i Ty doświadczasz 
dzisiaj takiego przemęczenia, potrzebujesz 
odetchnięcia, „zmiany klimatu”. Co waż-
ne Jezus kiedy mówi do uczniów idźcie na 
miejsce pustynne, mówi o miejscu w któ-
rym mają spotkać się Bogiem, mają mieć 
czas aby poprzebywać przed Obliczem 
Najwyższego.  Jak bardzo dzisiaj i nam po-
trzeba wyjścia na miejsce pustynne - miej-
sce ciche, spokojne, miejsce gdzie będziesz 
mógł, mogła usłyszeć siebie. 

Powroty z wakacji, urlopów bywają 
ciężkie. Człowiek wraca do domu i wydaje 
się, że jest jeszcze bardziej zmęczony niż 
przed. Dlaczego tak się dzieje? Może dlate-
go, że zapominamy o wypoczynku ducho-
wym. To w jego czasie odzyskujemy siły, 
to on pozwala nam spojrzeć na naszą co-
dzienność z innej perspektywy. Zachęcam 
Ciebie aby w te wakacje odkryć „duchową 
pustynię” - to miejsce gdzie nabierzesz siły. 

Na koniec usłysz jeszcze raz Słowo które 
Bóg Tobie daje - „Co mówię wam w ciem-
ności, powtarzajcie na świetle, a co sły-
szycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach”. 
Nie zapominaj również o tym aby wyjść na 
miejsce pustynne i wypocząć przy Nim. 

Panie Jezu proszę Cię nauczyć mnie 
trwać i odpoczywać w Tobie. 
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Wzmocnić siły ducha
Lato z Bogiem

Jak dobrze duchowo przeżyć lato, 
kiedy w czasie trwającej epidemii nie 
będzie pielgrzymek, wyjazdów oazo-
wych czy rekolekcyjnych? Trzeba po-
stawić na nowe sposoby! Można np. 
pielgrzymować duchowo, do czego za-
chęca nas abp Stanisław Gądecki i or-
ganzatorzy Poznańskiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę.

„Zapraszamy pielgrzymów i sympa-
tyków pielgrzymki do zaangażowania 
w pielgrzymkę duchową w Poznaniu 
i innych miejscowościach naszej archi-
diecezji oraz 15 i 16.07.2020 do wspól-
nej modlitwy na Jasnej Górze.

PIELGRZYMKA DUCHOWA - 
POZNAŃ

6.07 - KATEDRA godz. 8:00
7.07 - par. p.w. św. Rocha godz. 18:00
8.07 - par. p.w. Chrystusa Odkupi-

ciela godz. 18:00
9.07 - par. p.w. Nawrócenia św. Paw-

ła godz. 18:00
10.07 - par. p.w. św. Antoniego godz. 

18:00
11.07 - par. p.w. Świętej Trójcy godz. 

19:00
12.07 - par. p.w. Miłosierdzia Boże-

go godz. 19:00
13.07 - par. p.w. św. Franciszka Sera-

" ckiego godz. 18:00
14.07 - par. p.w. św. Jana Pawła II 

godz. 18:00

15.07 - JASNA GÓRA (Kaplica Cu-
downego Obrazu) godz. 16:00

          - Apel Jasnogórski godz. 21:00

16.07 - Msza św. godz. 11:00
          - Droga Krzyżowa godz. 17:00
          - Apel Jasnogórski godz. 21:00

Papież Franciszek powiedział: 
„Okres letni jest opatrznościowym cza-
sem, aby wzmóc nasze zaangażowa-
nie w poszukiwanie Pana i spotkanie 
z Nim. W tym okresie uczniowie są 
wolni od obowiązków szkolnych, i wie-
le rodzin udaje się na wakacje; ważne 
jest, aby w okresie odpoczynku i ode-
rwania od codziennych zajęć można 
było wzmocnić siły ciała i ducha, po-
głębiając duchową drogę.”
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na XII Niedzielę 
Zwykłą, rok A, 21 czerwca 2020 r.

I czytanie (Jr 20, 10-13)
Pan czuwa nad sprawiedliwym

Psalm (Ps 69 (68))
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

II czytanie (Rz 5, 12-15)
Adam jest typem Chrystusa

Aklamacja (Por. J 15, 26b. 27a)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 10, 26-33)
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Rozważanie: 
Zbawiciel jest zatem w swym ludz-

kim ciele kapłanem i królem, na-
maszczonym nie w sposób cielesny, 
ale duchowy. Ci, którzy otrzymywali 
w Izraelu namaszczenie na króla albo 
kapłana, stawali się królami albo kapła-
nami. Nikt jednak nie był równocześnie 
królem i kapłanem, lecz albo królem, 
albo kapłanem. Jedynie Chrystusowi 
przysługuje wszelka doskonałość i cała 
pełnia jako Temu, który przyszedł, aby 
wypełnić Prawo.

I chociaż nikt dotąd nie był równo-
cześnie królem i kapłanem, to jednak 
otrzymawszy namaszczenie królew-
skie albo kapłańskie, przyjmował imię 
pomazańca. Zbawiciel natomiast jako 
prawdziwy Pomazaniec został namasz-
czony Duchem Świętym, aby wypeł-
niły się o Nim słowa Pisma: "Dlatego 

namaścił Cię twój Bóg olejem radości 
ob/ ciej niż twych towarzyszy". Dlatego 
został namaszczony bardziej niż inni, 
ponieważ Jego namaszczenie dokonało 
się olejem radości, to jest samym Du-
chem Świętym.

Z traktatu Faustyna, kapłana, 
O Trójcy Świętej

Czytania mszalne na Czwartek, 
Uroczystość narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela, 24 czerwca 2020 r.

I czytanie (Iz 49, 1-6)
Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi

Psalm (Ps 139)
Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

II czytanie (Dz 13, 22-26)
Jan głosił pokutę przed przyjściem Chry-
stusa

Aklamacja (Łk 1, 76)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80)
Narodzenie się Jana

Rozważanie:
Trudno jest odróżnić głos od słowa, 

toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos 
utożsamiano ze słowem. Ale Jan wy-
znał, że jest tylko głosem, i nie chciał 
uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł 
więc: "Nie jestem Mesjaszem ani Elia-
szem, ani prorokiem". Wtedy zapytano 
go: "Kim więc jesteś?" I odpowiedział: 
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"Jam głos wołającego na pustyni: Pro-
stujcie drogę dla Pana". Głos wołające-
go na pustyni, głos przerywający mil-
czenie, by prostować drogę Panu. To 
znaczy: mój głos rozlega się po to, aby 
wprowadzić Pana do waszych serc; lecz 
jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, 
to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę 
Go wprowadzić.

Cóż jednak oznacza prostować dro-
gę? Modlić się gorąco. Co oznacza pro-
stować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na 
przykład dany wam przez Jana Chrzci-
ciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, 
ale on nie ukrywa, że Nim nie jest, i nie 
karmi swojej próżności błędnym mnie-
maniem ludzi.

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Czytania mszalne na XIII Niedzielę 
Zwykłą, rok A, 28 czerwca 2020 r.

I czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a)
Szunemitka przyjmuje proroka

Psalm (Ps 89 (88))
Na wieki będę sławił łaski Pana

II czytanie (Rz 6, 3-4. 8-11)
Nowe życie ochrzczonych

Aklamacja (Por. 1 P 2, 9)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 10, 37-42)
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Rozważanie: 
Biada mi, gdybym nie głosił Ewan-

gelii! Na to bowiem zostałem posłany 
przez Niego, to jest przez samego Je-
zusa Chrystusa. Jestem apostołem, je-
stem i świadkiem. Im dalszy jest cel, im 
trudniejsze posłannictwo, tym więcej 
miłość przynagla mnie. Mam głosić 
imię Jego: Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Boga żywego. On nam objawił Boga 
niewidzialnego. On jest pierworodnym 
wobec każdego stworzenia i wszystko 
w Nim ma istnienie. On jest nauczycie-
lem i odkupicielem ludzi, On to dla nas 
przyszedł na świat, umarł i zmartwych-
wstał.

On jest ośrodkiem dziejów i wszyst-
kiego, co istnieje; mąż boleści i nadziei, 
który nas zna i miłuje, który w życiu 
jest nam towarzyszem i przyjacielem. 
On też prawdziwie przyjdzie powtórnie 
jako sędzia, a także, jak ufamy, jako nie-
skończona pełnia naszego życia i szczę-
ścia.(...) Jezus Chrystus! Zapamiętajcie 
to sobie: On jest tym, którego wam gło-
simy ku wieczności. Chcemy, aby Jego 
imię rozbrzmiewało aż po krańce świa-
ta i po wszystkie wieki wieków.

Kazanie papieża Pawła VI wygłoszone 
w Manili dn. 29 listopada 1970 r.
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Intencje mszalne
22 - 28 czerwca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020
  6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy 

modlitwę
  7.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – ró-

żaniec nieustający WŻR
19.00 Za śp. Wandą Marię Majchrzak – in-

tencja od brata Ryszarda z rodziną

WTOREK 23.06.2020 
  6.30 W intencji para! an
  7.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
15.00 Prośba do Pana Boga i Matki Naj-

świętszej o szczęśliwe rozwiązanie dla 
Pauliny, o zdrowie dla córeczki i jej 
rodziców

19.00 Za śp. Gabrielę Winowską w 7. roczni-
cę śmierci i za śp. Zdzisława Walencia-
ka, z prośbą o radość życia wiecznego

ŚRODA 24.06.2020 
  6.30 O wybawienie dusz w czyśćcu cierpią-

cych
  7.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
15.00 Za śp. Bogdana Wróblewskiego, z proś-

bą o szczęśliwe życie wieczne – inten-
cja od brata Macieja z żoną

19.00 Za śp. Ks. Jana Soczka i za wszystkich 
zmarłych z jego rodziny, o radość życia 
wiecznego

CZWARTEK 25.06.2020 
  6.30 O wybawienie dusz w czyśćcu cierpią-

cych
  7.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
15.00 W intencji Pawła i Weroniki z okazji 

10. rocznicy ślubu, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo

19.00 Za śp. męża Romana Wieruszewskiego 
w 4. rocznicę śmierci, o Boże Miłosier-
dzie

PIĄTEK 26.06.2020
  6.30 Za śp. Rodziców: Janinę i Adama oraz 

za wszystkich zmarłych z rodziny
  7.30 Za śp. Edmunda i za zmarłych z rodzi-

ny, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
15.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Za śp. Stanisławę Kopras w 7. rocznicę 

śmierci, z prośbą o pokój wieczny i ła-
skę Nieba – intencja od męża z rodziną

SOBOTA 27.06.2020
  6.30 Za śp. Teklę i Władysława Fusiec-

kich; za śp. Piotra Siarę i za zmarłych 
z rodziny Fusieckich, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie

  7.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
19.00 Intencje zbiorowe

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06.2020
  8.00 Rez.
  9.30 Za śp. Irenę Ratajczak w 9. rocznicę 

śmierci i za zmarłych z rodziny, z proś-
bą o Boże Miłosierdzie i dar życia 
wiecznego

11.00 Za śp. zmarłych z rodzin: Cerbinów, 
Wojciechowskich i Frydrysiaków, 
z prośbą, aby dostąpili zbawienia i zna-
leźli się w Królestwie Bożym

12.30 Za śp. Urszulę Wejhan i za zmarłych 
z rodziny, z prośbą o łaskę zbawienia

16.00 W intencji Para! an
17.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Za śp. Franciszka Bartola i zmarłych 

z rodzin: Bartolów i Świdurskich
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Intencje mszalne
29 czerwca - 5 lipca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 29.06.2020  Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła
  6.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
  7.30 Za śp. Jerzego Krawiec w 11. rocznicę 

śmierci oraz za zmarłych: Mieczysła-
wa, Leszka i Janusza, z prośbą o pokój 
wieczny

15.00 Za śp. Albina Klebusz, z prośbą o łaskę 
Nieba – intencja od córki z rodziną

19.00 W intencji Pawła z okazji imienin, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo

WTOREK 30.06.2020 
  6.30 O wybawienie dusz w czyśćcu cierpią-

cych
  7.30 Za śp. Emilię Kuczyńską, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 O pokój wieczny dla śp. Zo" i, Juliana 

i Józefy
19.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.

ŚRODA 01.07.2020 
  6.30 O Boże błogosławieństwo dla Aleksan-

dry z okazji urodzin
  7.30 Za śp. Wandę Drozdowską, z prośbą 

o szczęśliwe życie wieczne
15.00 W intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja i Telewizji Trwam
19.00 Za śp. Juliusza Pietruszewskiego w 7. 

rocznicę śmierci oraz za bliskich zmar-
łych z rodziny, z prośbą o radość życia 
wiecznego – intencja od żony z rodziną

CZWARTEK 02.07.2020 
  6.30 W intencji Jakuba z okazji urodzin, 

dziękując za otrzymane życie i łaski, 
prosząc o Dary Ducha Świętego, opie-
kę Matki Bożej oraz o dobre decyzje za 
przyczyną św. Józefa

  7.30 Za śp. Janinę Kaiser, o pokój wieczny – 
od lokatorów z ul. Bukowskiej 69 ABC

15.00 Za śp. Janinę Grobelską – greg.

19.00 Z prośbą o radość życia wiecznego dla 
śp. Edwarda Pietrykowskiego 

  w 6. rocznicę śmierci oraz za zmarłych 
z rodzin: Petrykowskich, Borowiaków, 
Hausów, Nowickich, Ogrodników 
i Braszaków

PIĄTEK 03.07.2020
  6.30 W intencji dobrodziejów
  7.30 Za śp. Janinę Grobelską – greg.
15.00 Za śp. Jacka Wierzbińskiego, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie – od siostry Mag-
daleny i brata Michała

19.00 Za śp. Stanisława Stanikowskiego 
  w 19. rocznicę śmierci, z prośbą 

o radość życia wiecznego – od żony 
z rodziną

SOBOTA 04.07.2020
  6.30 Za śp. Lucynę Piotrowską, z prośbą 

o łaskę Nieba
  7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi 

i bluźnierstwa, którymi jest obrażane 
Niepokalane Serce Maryi

15.00 Za śp. Janinę Grobelską – greg.
19.00 Intencje zbiorowe

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.07.2020
  8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
  9.30 Za śp. Czesława Klorka oraz za śp. An-

toniego, Franciszkę i Janinę Jesionkow-
skich

11.00 Za śp. Halinę i za zmarłych rodziców, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie

12.30 O dar Nieba dla śp. Krzysztofa Gemza 
oraz dla zmarłych z rodziny Repeta

19.00 Za śp. Janinę Grobelską – greg.
21.00 Za śp. Bronisława o dar Nieba – inten-

cja od brata z rodziną
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Na wakacyjnym szlaku

„Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie

krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego

świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego

wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym zachwycić

wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości.

W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można

podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić

trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych

chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość

obliczu majestatu i dostojeństwa gór”

Jan Paweł II
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21 czerwca 2020 r.

Ogłoszenia para� alne
1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej 

szczególnej modlitwy do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Ser-
cu oddajemy codziennie w dni powsze-
dnie o godz. 18:45 odmawiając litanię 
do Serca Jezusa. W niedzielę, litanię 
odmówimy po Mszy św. o godz. 17:00. 

2. We wtorek, 23 czerwca, obcho-
dzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwa-
mi obejmiemy wszystkich ojców z na-
szej wspólnoty para� alnej, aby godnie 
i z miłością wypełniali swoje obowiązki 
w codziennych staraniach o własne ro-
dziny.

3. W środę, 24 czerwca, przypada 
uroczystość Narodzenia Świętego Jana 
Chrzciciela, który przygotował drogę 
Panu Jezusowi. To wielki nauczyciel 
i świadek Bożej prawdy, który był za nią 
gotów oddać życie. Ciesząc się narodzi-
nami Świętego Jana Chrzciciela, warto 
zastanowić się nad swoim życiem, nad 
zgodnością naszych czynów, słów i po-
staw z wyznawaną przez nas wiarą i po-
bożnością. 

4. Wyrażamy wdzięczność Para-
� anom i Gościom za o� ary składane 
w kościele, w biurze para� alnym i na 
konto para� alne, dzięki którym możli-
wa jest stała troska o naszą świątynię. 
Wielkie Bóg zapłać.

5. O� ary do puszek w przyszłą nie-
dzielę będą przeznaczone na KUL, Wy-
dział Teologiczny UAM i szkoły kato-
lickie naszej Archidiecezji.

Niech Chrystus przygarnia nas i nie-
ustannie ma nas wszystkich w swoim 
Najświętszym Sercu. Przyjmijmy Jego 
błogosławieństwo.


