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Tam jestem pośród 
nich
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Życie księdza
Od duszpasterzy - ks. Maciej Zawisza SAC

Czy para� a św. 
Wawrzyńca w Po-
znaniu będzie znów 
na dłużej miejscem 
mojego życia? Z woli 
przełożonych wra-
cam do mojego Po-
znania. Poprzednie 
jedenaście lat tutaj 
spędzone to prawie 

połowa mego kapłaństwa. Wśród Was, 
uczyłem się czym jest - czym powinno być 
– życie księdza. Życie, właśnie, a nie jedy-
nie posługa, sprawowanie funkcji, pełnie-
nie misji.

Tym życiem dzieliłem się ostanie dzie-
więć lat z para# anami i sympatykami pa-
ra# i św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. 
Bycie proboszczem i przełożonym wy-
czerpało moje siły – ubyło mnie kilkana-
ście kilogramów. Niczego nie żałuję, za 
wszystko jestem wdzięczny. Nauczyłem 
się, że przełożeństwo to wielka lekcja Bo-
żej Opatrzności, która czuwa nad nami 
i troszczy się sama o swoje dzieci. Widzia-
łem jak Pan Bóg trzymał w swoich ojcow-
skich rękach naszą bielską para# ę i próbo-
wałem uczyć się od Niego. Dziękuję Bogu, 
jeśli ślad tej ojcowskiej troski w jakimś 
stopniu odbił się na moim sercu. Ufam, 
że słowa z jednej z pożegnalnych kartek: 
„dziękujemy za Twoje Ojcowskie Serce” nie 
są jedynie pobożnie wyrażonym życze-
niem. Nauczyłem się także tego, że para# a 
jest na tyle piękna i bogata w Boże dary, 
na ile zaufamy para# anom i swoim współ-
pracownikom (tym w sutannach) i po-
zwolimy im realizować Boże natchnienia. 
Bóg naprawdę inspiruje swoje dzieci, by 
Jego Kościół wzrastał i piękniał.

Jestem już po pierwszych przechadz-
kach po naszych uliczkach, odwiedzam 
stare kąty w domu i kościele. Raz za razem 
powracają wspomnienia, jakby z wczoraj, 
i poczucie wdzięczności. Rozpoznaję twa-
rze (imiona już nie zawsze) i znów, mam 
wrażenie, jakby powrócił miniony czas. 
Ze wzruszeniem dostrzegam jednak na 
znajomych twarzach ślady, które wyrzeź-
biło dziewięć lat niewidzenia. Myślę, że to 
wzruszenie bierze się stąd, iż sam posta-
rzałem się w widoczny sposób. Muszę też 
wspomnieć o uśmiechu, z którym często 
się spotykam. Dla mnie on jest pełnym 
otwartości i nadziei przywitaniem w ro-
dzaju: „witaj, dobrze, że jesteś”.

Nie chodzi jednak o to, by zatrzymać 
się jedynie na wspomnieniach, choćby naj-
piękniejszych. Ważniejsze jest to, co Pan 
Bóg zechce uczynić z nami teraz i jutro. 
W jaki sposób będziemy pisać naszą wspól-
ną historię dalej? Czas jest trudny – świat 
wygląda zupełnie inaczej niż dziewięć lat 
temu. Choćby ostanie pół roku pandemii 
wywróciło świat do góry nogami. Czy mo-
żemy w takiej sytuacji podejmować jakieś 
plany, cokolwiek przewidywać?  

Z pewnością sam Pan będzie prowadził 
historię świata i każdego z nas. Nam po-
zostaje być wiernymi Ewangelii i w poko-
rze uznać siebie za wciąż początkujących 
uczniów Jezusa. Jeśli zaś chcielibyśmy ja-
kiejś rady, to znajdziemy ją zawsze w sło-
wie Bożym. Choćby z dzisiejszej niedzieli: 
”Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wza-
jemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźnie-
go, wypełnił Prawo”. Tych zaś, którzy z Pi-
smem Świętym są bardziej zżyci, zachęcam 
do przeczytania piętnastego rozdziału Li-
stu do Rzymian do samego końca.
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Potrzeba relacji
X Tydzień Wychowania

„Budujmy więzi” to hasło tegorocz-
nego, X Tygodnia Wychowania w na-
szej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy 
do najważniejszych potrzeb człowieka. 
Przeżywanie wiary polega na rozwija-
niu relacji z Bogiem. 

Relacje małżeńskie i relacje pomię-
dzy rodzicami a dziećmi mają funda-
mentalne znaczenie dla procesu wy-
chowania, począwszy od wczesnego 
dzieciństwa. Proces ten opiera się też 
na relacjach w rodzeństwie, na więziach 
łączących członków rodziny oraz na re-
lacjach z nauczycielami i wychowaw-
cami. Zaburzenie którejś z tych relacji 
wpływa w bardzo niekorzystny sposób 
na dojrzałość wychowanka, a negatyw-
ne skutki takich braków mogą towa-
rzyszyć człowiekowi nawet do końca 
życia. Wszelkie działania terapeutycz-
ne i kierownictwo duchowe również 
opierają się na relacjach. Stąd tak waż-
na jest troska o budzenie świadomości 
znaczenia relacji w naszym życiu. Nie-
ocenione znaczenie ma również pomoc 
w kształtowaniu dojrzałych, głębokich 
więzi. Potrzeby te stały się szczególnie 
wyraźne wobec wyzwań, jakie postawi-
ła przed nami sytuacja pandemii, której 
wpływ na nasze życie wciąż odczuwa-
my.

„Trudny czas epidemii, który mocno 
się wpisał w historię rodzin w naszej Oj-
czyźnie i na całym świecie, stał się dla 
wielu z nas okazją do re� eksji nad do-
tychczasowym życiem.

Przymusowe pozostawanie w domu 
w gronie najbliższych pozwoliło nam 
wyraźniej zobaczyć, co tak naprawdę 

kryje się w naszym wnętrzu. Być może 
udało się nam zobaczyć, wokół jakich 
wartości skoncentrowane jest nasze ży-
cie, ujawniły się emocje, wyszły na jaw 
słabości i mocne strony wzajemnych re-
lacji. Warto jeszcze raz objąć myślą ten 
okres i wyciągnąć z niego praktyczne 
wnioski.

(…) Odkrywajmy codziennie w swym 
życiu obecność Jezusa, najlepszego 
i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy 
w tym naszym wychowankom. Osobista 
relacja z Jezusem, który już nas nie na-
zywa sługami, ale przyjaciółmi (J 15,15) 
ma fundamentalne znaczenie dla nasze-
go życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze 
bardziej istotne stają się wszystkie nasze 
więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie no-
wego, głębszego znaczenia.” 

(Z listu duszpasterskiego 
na X Tydzień Wychowania)
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na XXIII Niedzie-
lę Zwykłą, rok A, 6 września 2020 r.

I czytanie (Ez 33, 7-9)
Obowiązek upominania

Psalm (Ps 95 (94))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

II czytanie (Rz 13, 8-10)
Miłość jest wypełnieniem Prawa

Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 18, 15-20)
Braterskie upomnienie

"Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą 
i całą swoją siłą". Albowiem miłować 
Boga to nic innego, jak kochać spra-
wiedliwość.

Z miłością Boga łączy się pamięć 
o bliźnich, a pragnieniu sprawiedli-
wości nieodłączne jest miłosierdzie. 
Dlatego jest nam powiedziane: "Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią". 

(św. Leon Wielki, papież)

Czytania mszalne na wtorek, Świę-
to Narodzenie Najświętszej Maryi 
Panny, rok A, 8 września 2020 r.

I czytanie (Mi 5, 1-4a)
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Psalm (Ps 13, 6)
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy 
moim

II czytanie (Rz 8, 28-30)
Bóg współdziała z tymi, którzy Go mi-
łują

Aklamacja
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23)
Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha 
Świętego

Maryja prowadzi nas do prawdy 
i odrywa od życia w niewoli Prawa. 
W jaki sposób? Dzięki czemu? Dzięki 
temu, że mrok ustępuje wobec nad-
chodzącego światła, że łaska przynosi 
wolność w miejsce litery Prawa. Uro-
czystość dzisiejsza oznacza granicę 
tych czasów. Ukazuje związek rzeczy-
wistości z symbolami i zapowiedziami, 
zastępując Stare Przymierze Nowym. 

(św. Andrzej z Krety, biskup)

Czytania mszalne na XXIV Niedzie-
lę Zwykłą, rok A, 13 września 2020 r.

I czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7)
Odpuść winę bliźniemu

Psalm (Ps 103 (102))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

II czytanie (Rz 14, 7-9)
I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Aklamacja (J 13, 34)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane prze-
baczeniem drugiemu człowiekowi
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Wielu chrześcijan nie będących 
pasterzami, dochodzi do Boga drogą 
zapewne łatwiejszą i tym lżejszą, im 
mniejszą dźwigają odpowiedzialność. 
My zaś mamy zdać Bogu rachunek z na-
szego chrześcijańskiego życia, a oprócz 
tego, jako wasi pasterze, będziemy są-
dzeni z wykonywania naszych obo-
wiązków. Mówię wam o tym, abyście 
z nami współczuli i za nas się modlili. 

(św. Augustyn, „O pasterzach”)

Czytania mszalne na Poniedziałek, 
Święto Podwyższenia Krzyża Święte-
go, rok A, 14 września 2020 r.

I czytanie (Lb 21, 4b-9)
Wąż z brązu znakiem ocalenia

Psalm (Ps 78)
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

II czytanie (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego 
Bóg Go wywyższył

Aklamacja
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 3, 13-17)
Krzyż narzędziem zbawienia

Obchodzimy dzisiaj uroczystość 
krzyża świętego, który usunął ciemno-
ści i przywrócił światło. Obchodzimy 
uroczystość krzyża i w ten sposób wraz 
z Ukrzyżowanym wznosimy się ku gó-
rze, abyśmy porzuciwszy ziemię i grze-
chy, osiągnęli dobra niebieskie. Oto jak 
wspaniałą i niezrównaną rzeczą jest 
posiadanie krzyża. Kto krzyż posiada, 
posiada skarb. 

(św. Andrzej z Krety)
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Intencje mszalne
7-13 września 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 07.09.2020  
  6.30 W intencji konających o łaskę pojedna-

nia z Bogiem
  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. Marię Skrzypczak, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie
19.00 Za śp. Leszka Tylkowskiego, z prośbą 

o dar Nieba

WTOREK 08.09.2020 
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę nad 
Aleksem, Zuzanną, ich synami i nad całą 
rodziną oraz o zdrowie dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. Jana Byłów, z prośbą o Boże Miło-

sierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Władysławę i Józefa Urbaniaków; 

śp. Halinę, Włodzimierza i Annę Pelow-
skich

ŚRODA 09.09.2020 
  6.30 W intencji Ks. Aleksandra w 15. roczni-

cę święceń kapłańskich, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Najświętszej  Maryi Panny

  7.30 Za śp. Ewę Tomczak, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i dar Nieba – od Wspólnoty 
Żywego Różańca

15.00 Za śp. Bogdana Strugała, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – od 
Barbary z Agnieszką i Sebastianem

19.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.

CZWARTEK 10.09.2020 
  6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowa-

nych i Kościoła Świętego
  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 W intencji Aleksandry i Bogumiła 

w rocznicę sakramentu małżeństwa, 
z podziękowaniem za opiekę i Boże 
błogosławieństwo, z prośbą o dalsze 
potrzebne łaski

19.00 Za śp. Marię w rocznicę ślubu, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne dla niej, a dla 

męża Jerzego i całej rodziny o umocnie-
nie i potrzebne łaski

PIĄTEK 11.09.2020
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
  7.30 Za śp. Tomasza Sterna, z prośbą o szczę-

śliwe życie wieczne
15.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
19.00 Za śp. Waldemara Ludwiczaka i śp. Ewę 

Ludwiczak; za zmarłego męża Kazimie-
rza Ludwiczaka i zmarłych rodziców – 
intencja od Teodozji z rodziną

SOBOTA 12.09.2020  
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę nad 
Aleksem, Zuzanną, ich synami i nad całą 
rodziną oraz o zdrowie dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. Stanisławę w Jej 100. rocznicę 

urodzin, z prośbą o Boże Miłosierdzie 
i szczęśliwe życie wieczne

19.00 Intencje zbiorowe

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.09.2020
  8.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
  9.30 Za śp. Jana Włodarczaka w 3. rocznicę 

śmierci i za zmarłych z rodziny, z prośbą 
o dar życia wiecznego

11.00 Za śp. Stanisława Ikierskiego, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba i in-
tencja od córki z rodziną

12.30 Za śp. męża Zdzisława Niemczyka w 15. 
rocznicę  śmierci i za zmarłych rodzi-
ców: Władysławę i Wacława Kaczmar-
skich, z prośbą o łaskę Nieba

16.00 W intencji Para& an
17.00 W intencji Edwarda Karasiak w 90. uro-

dziny, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo na dalsze lata – intencja od 
rodziny

19.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie
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Intencje mszalne
14 - 20 września 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 14.09.2020  Święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego  
  6.30 Intencja wynagradzająca za grzechy 

aborcji, eutanazji i nieczystości
  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. Teodora Marciniaka, o Boże Mi-

łosierdzie – od sąsiadów z ul. Nowoto-
myskiej

19.00 Za śp. Malwinę Machtyl, z prośbą o dar 
życia wiecznego – intencja od koleżanek 
i kolegów ze studiów

WTOREK 15.09.2020 Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę nad 
Aleksem, Zuzanną, ich synami i nad całą 
rodziną oraz o zdrowie dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. męża Romana Kozłowskiego w 13. 
rocznicę śmierci i za śp. Joannę Kozłow-
ską, z prośbą o radość życia wiecznego 

15.00 Za śp. Kazimierę Bojdys, o szczęśliwe 
życie wieczne – od siostrzeńca z rodziną

19.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.

ŚRODA 16.09.2020 
  6.30 W intencji wiadomej Panu Bogu
  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. Andrzeja Śródeckiego, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie – intencja od żony 
i córek

19.00 Za śp. Krystynę Napiecek, z prośbą o szczę-
śliwe życie wieczne – od kuzynostwa

CZWARTEK 17.09.2020 
  6.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
  7.30 Za śp. Ewę Tomczak, z prośbą o dar 

życia wiecznego – intencja od lokatorów 
z ul. Przybyszewskiego 44

15.00 Za śp. Zbigniewa i Remigiusza Du-
szyńskich oraz za zmarłych z rodzin: 
Wrzesińskich i Duszyńskich, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne

19.00 Za śp. Bożenę Sobczyk, z prośbą  
o szczęśliwe życie wieczne – intencja od 
Pracowników Przedszkola nr 58

PIĄTEK 18.09.2020
  6.30 Za śp. rodziców: Mariannę i Jana Miel-

carek; za śp. Annę i Czesława Mielcarek
  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. Anielę, Benignę i Stanisława Ma-

tela; śp. Antoniego Malecha i Mariana 
Biegańskiego

19.00 O dar Nieba dla śp. Heleny Zimnej – in-
tencja od koleżanek z Zarządu Fundacji

SOBOTA 19.09.2020  
  6.30 Za śp. Wandę, z prośbą o łaskę Nieba
  7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. córkę Barbarę Łuczak w 16. 

rocznicę śmierci oraz za zmarłych 
rodziców: Zo$ ę i Władysława Łuczak, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

19.00 Intencje zbiorowe

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2020
  8.00 Za śp. Henryka Rybczyńskiego i za 

zmarłych z rodziny, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaską Nieba

  9.30 Za poległego w 1939 r. śp. Franciszka 
Jęczkowskiego, jego zmarłych rodziców 
i siostrę Łucję z jej mężem Stanisławem; 
zmarłą Mariannę i bliskich zmarłych 
z ich rodzin

11.00 Za śp. Zo$ ę Lerczak i za zmarłych z ro-
dzin: Lerczak i Ciura, z prośbą o pokój 
wieczny

12.30 W intencji Witolda z okazji urodzin, 
z podziękowaniem za opiekę Matki 
Bożej, z prośbą o zdrowie i potrzebne 
łaski – intencja od żony

16.00 W rocznicę urodzin Antosia i Wojtu-
sia, Izabeli, Joanny, Adama i Adriana, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Naj-
świętszej

17.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
19.00 Za śp. Leszka Tylkowskiego, z prośbą 

o radość życia wiecznego – intencja 
od Ewy, Oli, Beaty, Wiesi, Teresy, Leny 
i Lucyny
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6 września 2020 r.

Ogłoszenia para� alne

Pismo para! i św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni

Adres para! i: ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznań
E-mail: pallotti.sklad@wp.pl
Para! a w internecie: www.poznan.pallotyni.info, www.! .com/pallotyni.poznan

1. Od dzisiaj powracamy do przedwa-
kacyjnego porządku nabożeństw w na-
szej para$ i: a więc w niedziele powra-
camy do Mszy świętej o godz. 16:00 
dla przedszkolaków i o godz. 17:00 dla 
wszystkich. Nie będzie Mszy św. o godz. 
21:00, a w sobotę zapraszamy na niesz-
pory o godz. 18:30.

2. We wtorek, 8 września, zapraszamy 
na pierwsze spotkanie wokół Biblii. Od-
będzie się ono po Mszy św. wieczornej 
w salce numer 5 na pierwszym piętrze.

3. Pierwsze powakacyjne spotkanie 
dla ministrantów, lektorów, kandydatów 
na ministranta w czwartek o godz. 18:00 
w kościele dolnym.

4. Początek roku szkolnego skłania 
nas do wytężonej modlitwy w intencji 
dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzie-
lę rozpocznie się w Kościele w Polsce X 
Tydzień Wychowania, którego hasłem 
będzie wezwanie „Budujmy więzi”.

5. Nowy rok katechetyczny rozpoczy-
na także przygotowania do sakramentów 
I Komunii św. i Bierzmowania. W kan-
celarii para$ alnej, od poniedziałku do 
środy, w godz.: od 18:00 do 20:00, moż-
na zapisywać dzieci z klas III, na przygo-
towanie do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej, która odbędzie się w naszej pa-
ra$ i w przyszłym roku, w maju.

Spotkanie dla przygotowujących 
się do sakramentu bierzmowania klasy 
I szkoły średniej i klasy VIII szkoły pod-
stawowej we wtorek o godz. 19:45 w ko-
ściele.

6. W przyszłą niedzielę będziemy 
przeżywać kolejny Wieczór Fatimski. Po 
mszy św. wieczornej różaniec z rozważa-
niami i Apel Jasnogórski.

7. Wyrażamy wdzięczność Para$ a-
nom i Gościom za o$ ary składane w ko-
ściele, w biurze para$ alnym i na konto 
para$ alne, dzięki którym możliwa jest 
stała troska o naszą świątynię. W przy-
szłą niedzielę składka przeznaczona bę-
dzie na cele inwestycyjne. Już teraz skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”.

Kancelaria para� alna

tel. 61 867 21 17
Poniedziałek  9.00 - 10.30 i 16.00 - 18.00
Wtorek   16.00 - 18.00
Środa   16.00 - 18.00
Czwartek  9.00 - 10.30
Piątek   9.00 - 10.30
Sobota   nieczynne

Wezwania do chorych

tel. 512 63 46 46


