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Idźcie i wy do winnicy

Od duszpasterzy - kl. Maciej Książyk SAC

Kapłan - lekarz
- To co ty będziesz
robić przez ten miesiąc w Poznaniu?
- No, mam mieć zastępstwo w zakrystii.
- Też coś! Z Twoim wykształceniem
i masz otwierać kościół i świeczki zapalać… bez sensu, mogliby Ci dać coś ambitniejszego!
- No wiesz, akurat takie są potrzeby,
więc jadę i tyle.
Taką krótką wymianę zdań odbyłem z moją wieloletnią znajomą, na kilka
dni przed moim przyjazdem do Poznania. Dla wyjaśnienia trzeba wspomnieć,
że poza byciem klerykiem – pallotynem,
z wykształcenia jestem lekarzem. Decyzję
o wstąpieniu do Stowarzyszenia podjąłem
stosunkowo późno, po jakimś czasie pracy
w jednym z warszawskich szpitali. Swój zawód lubiłem i lubię dalej, bo daje sporo satysfakcji, ale jednak zawsze gdzieś czułem,
że to raczej nie jest moje „ostateczne” miejsce, że Pan zaprasza mnie do czegoś innego. W pewnym momencie przyszedł ten
czas, że rozeznałem, że chcę być księdzem
– pallotynem i tak jestem w ołtarzewskim
seminarium.
Bycie lekarzem i bycie księdzem
w moim odczuciu ma ze sobą coś wspólnego, a mianowicie bycie dla drugiego człowieka. Dobry lekarz, musi mieć nie tylko
szeroką wiedzę i świetne umiejętności
praktyczne, ale jednocześnie musi po prostu być dla pacjenta i z pacjentem. Choć
jest to tylko jeden z zawodów, to jednak
wiąże się z tym, że trzeba czasem przekroczyć pewne swoje granice i wejść w bardzo
bliską, intymną relację z pacjentem, dru2

gim człowiekiem. I choć medycyna, cała
wiedza teoretyczna jest fascynująca, to bez
możliwości jej wykorzystania dla dobra innych traci swój smak.
To bycie dla drugiego człowieka jest
też, w moim odczuciu, istotnym aspektem życia konsekrowanego. Wszak ma
być to życie poświęcone Bogu, ale przecież
Bóg jest w każdym człowieku, a więc każda służba drugiemu człowiekowi jest też
służbą Bogu. Co to jednak ma wspólnego
z zakrystią? Ano to, że praca w zakrystii,
choć wydaje się mało porywająca, to przecież jest ważną służbą dla innych ora dla
Pana. Na co dzień nie uświadamiamy sobie
(ja również!) jak ważne i potrzebne są tak
prozaiczne czynności jak dbanie o szaty,
przygotowanie do Mszy Świętej, czy wreszcie otwieranie kościoła (zwłaszcza o świcie
lub jeszcze przed świtem…), a przecież bez
tego wszystkiego nie działałby pewien porządek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To samo dotyczy też wszelkich innych
„mało ambitnych” prac, które nie rzucają
się bardzo w oczy, a bez których funkcjonowanie społeczeństwa byłoby utrudnione. Każda praca, każdy zawód jest potrzebny i ważny i powinien być doceniany.
Decydując się na życie jako pallotyn
chciałbym być tam, gdzie będę potrzebny i będę mógł się dzielić z ludźmi tym,
co otrzymałem. Miniony miesiąc to była
tutejsza zakrystia, co będzie potem – czas
pokaże, mam tylko nadzieję, że co bym nie
miał robić, będzie to, jak chciał Pallotti, dla
Nieskończonej Chwały Bożej!
Za ten ubiegły miesiąc w Poznaniu
wszystkim Wam bardzo dziękuję i proszę
o modlitwę, aby powyższe słowa i deklaracje nie okazały się być be pokrycia.
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Z duchowości pallotyńskiej

Wskazówki duchowe
Kiedy mi się przydarzy stwierdzić
lub usłyszeć, że ktoś inny dokonuje dla
chwały Bożej bardzo wielkich rzeczy, to
ogarnięty świętą zazdrością, powinienem dziękować Bogu i prosić żarliwie
naszego Niebieskiego Ojca, by natchnął
wszelkie stworzenia pragnieniem dziękowania temu Bogu, że istnieją stworzenia, które z całej duszy zajmują się
oddawaniem chwały swojemu Stwórcy.
Jeżeli stwierdzę, że Pan nie powołał
mnie do dokonywania wielkich rzeczy
ku Jego chwale i ku pożytkowi Jego Kościoła, to mam przypominać sobie, że
mimo to powinienem je wewnętrznie
czynić, zgadzając się pokornie z wolą
Bożą, ponieważ Bóg wymaga tego od
wszystkich.
Gdy wchodzę do świętego przybytku Pana, mam sobie uprzytomnić,
że jestem celnikiem, o którym mówi
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Ewangelia święta. Naśladując go, winienem prosić o darowanie mych win
[por. Łk 18, 9-14]. Boże mój, Miłości
nieskończona, Miłości! Miłości odwieczna, niewypowiedziana, niezmierna, niepojęta! Miłości! Miłości, daj,
bym Cię odnalazł. O Miłości!
Przy nauczaniu innych powinienem
się modlić i troszczyć o to, by dla siebie
uzyskać ten owoc, jaki widzieć pragnę
u nauczanych przeze mnie. Wszelako
niechaj we mnie i we wszystkich trwa
pełnia miłości Bożej.
Muszę się starać, aby na skrzydłach
pragnień docierać tam, dokąd czyny
skutecznie dojść nie zdołają. O Miłości
nieskończona! Miłości! Bracia Jezusa
Chrystusa i synowie Matki Bożej módlcie się, abyśmy ja i wszyscy, teraz i zawsze, byli samą miłością.
Św. Wincenty Pallotti
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie

Czytania mszalne na XXV NiedzieCzytania mszalne na wtorek, Święlę Zwykłą, rok A, 20 września 2020 r.
to św. Mateusza, Ewangelisty, rok A,
21 września 2020 r.
I czytanie (Iz 55, 6-9)
Myśli moje nie są myślami waszymi
I czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)
Usiłujcie zachować jedność
Psalm (Ps 145 (144))
Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają Psalm (Ps 19)
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
II czytanie (Flp 1, 20c-24. 27a)
Albo: Alleluja
Dla mnie żyć – to Chrystus
Aklamacja
Aklamacja (Por. Dz 16, 14b)
Alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 9, 9-13)
Ewangelia (Mt 20, 1-16a)
Powołanie Mateusza na Apostoła
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Nawrócenie jednego celnika ukazało
Popatrzcie na ludzi, którzy chcą żyć drogę pokuty i przebaczenia dla wielu
uczciwie: tak sobie postanowili. Goto- celników i grzeszników. Ten, który późwi są czynić dobrze, ale daleko mniej niej miał się stać apostołem i nauczysą przygotowani na znoszenie przeci- cielem narodów, wiedziony wzniosłym
wieństw. Otóż niezłomność chrześcijan i nieomylnym przeczuciem, już na popolega nie tylko na dobrym życiu, ale czątku swego nawrócenia pociągnął na
także na odważnym znoszeniu przeci- drogę zbawienia rzeszę grzeszników;
wieństw. Tak więc niemocni są ci, któ- od samego zarania swej wiary podrzy wydają się gorliwi w dobrym, ale jął zadanie głoszenia Ewangelii, które
którym brak siły czy woli, by sprostać w miarę postępowania w cnotach, miał
spotykanym doświadczeniom. Ci więc wypełnić później.
prawdziwie są chorzy, bo dla zlej pożą(św. Beda Czcigodny)
dliwości lub z przywiązania do świata
porzucają dobre uczynki, a wycieńczeni chorobą i opadli z sił, nie mogą
Czytania mszalne na XXVI Niedziezdziałać nic dobrego.
lę Zwykłą, rok A, 27 września 2020 r.
(św. Augustyn)
I czytanie (Ez 18, 25-28)
Bóg nie chce śmierci grzesznika
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Psalm (Ps 25 (24))
Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie
II czytanie (Flp 2, 1-11)
Jezus Chrystus wzorem pokory
Aklamacja (Por. J 10, 27)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 21, 28-32)
Grzesznicy uwierzyli Janowi
Ten, który wskrzesił Jezusa, także
i nas przywróci do życia, jeżeli będziemy pełnili Jego wolę i żyli według Jego
przykazań; jeżeli będziemy miłowali to,
co On umiłował i powstrzymamy się
od wszelkiej nieprawości, pożądliwości
i chciwości, obmów i fałszywego świadectwa, i nie będziemy oddawali złem
za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie, ani uderzeniem za uderzenie, ani
przekleństwem za przekleństwo, ale
będziemy pamiętali o tym, czego Pan
nauczał: "Nie sądźcie, abyście nie byli
sądzeni, odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone, bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia, jaką miarą
mierzycie, taką wam odmierzą. Powiedział również: Błogosławieni ubodzy
i ci, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo Boże".
(św. Polikarp, biskup, do Filipian)
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Czytania mszalne na Poniedziałek,
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, rok A, 29 września 2020 r.
I czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14)
Zastępy aniołów służą Bogu
lub
I czytanie (Ap 12, 7-12a)
Michał i jego aniołowie walczą z szatanem
Psalm (Ps 138)
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Aklamacja (Por. Ps 103, 21)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (J 1, 47-51)
Ujrzycie aniołów Bożych
Należy wiedzieć, że termin "aniołowie" odnosi się nie do ich natury, lecz
określa ich działanie. Bo owe święte
duchy, przebywające w niebiańskiej
ojczyźnie, są nimi z natury, natomiast
zwie się ich aniołami wtedy, gdy spełniają jakieś posłannictwo. Aniołami
nazywa się tych, którzy zwiastują sprawy mniej ważne, natomiast archaniołowie to ci, którym powierzono szczególnie ważne posłannictwo.
(z homilii św. Grzegorza Wielkiego,
papieża)
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21 - 27 września 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21.09.2020
6.30 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
7.30 Za śp. Ewę, o Boże Miłosierdzie – intencja od rodziny Kubiaków
15.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
19.00 Za śp. rodziców: Sabinę i Jana Milczyńskich; śp. Krystynę Gendera oraz za
wszystkich zmarłych z rodzin: Milczyńskich i Gendera
WTOREK 22.09.2020
6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy
modlitwę
7.30 Za sp. Jadwigę i Franciszka Nowaków,
o Boże Miłosierdzie i dar życia wiecznego
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny –
Wspólnota Żywego Różańca – Różaniec Nieustający
19.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
ŚRODA 23.09.2020
6.30 Za śp. Jana Pykę w 1. rocznicę śmierci,
z prośbą o Boże Miłosierdzie
7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 Za śp. męża Marka i syna Marcina oraz
za zmarłych z rodzin: Kołomeckich
i Frelichowskich, z prośbą o pokój
wieczny
19.00 Za śp. Henryka Lewandowskiego,
z prośbą o dar życia wiecznego
CZWARTEK 24.09.2020
6.30 Za śp. matkę chrzestną ciocię Reginę,
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
7.30 Za śp. Agnieszkę, Antoniego, Czesławę i Feliksa Kapłonów; śp. Monikę
Piszczołę oraz za wszystkich zmarłych
z rodziny, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i dar życia wiecznego
15.00 W intencji Lucyny i Henryka w 30.
rocznicę sakramentu małżeństwa,
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z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
PIĄTEK 25.09.2020
6.30 O Boże błogosławieństwo i światło
Ducha Świętego dla Natalii i Mateusza
w nowym roku szkolnym
7.30 Za śp. Kazimierza Ratajczaka, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i radość życia
wiecznego
15.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
19.00 Za śp. Krzysztofa i Feliksa Skubel,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
SOBOTA 26.09.2020
6.30 Za śp. Izabelę Paszkiewicz – intencja
od córki z rodziną
7.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
19.00 Intencje zbiorowe
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2020
8.00 Za śp. Rafała Ilmera, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaską Nieba
9.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
11.00 Za śp. Franciszka Bartola i za zmarłych
rodziców: Wandę i Mieczysława
12.30 Za śp. Michała Smyczyńskiego z okazji
Jego imienin, o szczęśliwe życie wieczne
16.00 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o Boże
Miłosierdzie
17.00 Za śp. Stanisławę, Stefana i Józefa Woźnych oraz za śp. Mariannę i Antoniego
Ratajczak, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od córki
Janiny i syna Bronisława
19.00 W intencji Barbary i Jarogniewa w 36.
rocznicę sakramentu małżeństwa,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Nr 2 (826) rok XXIX 20.09.2020

28 września - 4 października 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 28.09.2020
6.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
7.30 W intencji parafian
15.00 Za śp. teściów: Antoninę i Michała,
o szczęśliwe życie wieczne
19.00 W intencji córki Irminy, z podziękowaniem za darowane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo
WTOREK 29.09.2020 Świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała
6.30 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
7.30 W intencji Michała w dniu imienin,
z prośbą o potrzebne łaski Boże, opiekę
Matki Najświętszej i św. Michała Archanioła
15.00 Za śp. Leszka Króla w dniu jego
urodzin, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne
19.00 Za śp. Zofię Milewską w dniu jej
urodzin, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne
ŚRODA 30.09.2020
6.30 Za śp. Stanisławę, Hieronima i Mariana
Grabarskich, z prośbą o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Krystynę Nowak, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – od Wspólnoty
Żywego Różańca
15.00 Za śp. Sergieja Barasiewa – greg.
19.00 Za śp. Hieronima i Helenę, o radość
życia wiecznego
CZWARTEK 01.10.2020
6.30 O dar nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych
7.30 W intencji Anny i Andrzeja z okazji
50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie
i dalsze Boże błogosławieństwo
15.00 Za śp. Władysława Skolimowskiego –
greg.
19.00 Za śp. Henryka Szarek, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i dar Nieba – intencja od
cioci Sali z rodziną
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PIĄTEK 02.10.2020
6.30 W intencji dobrodziejów
7.30 Za śp. Władysława Skolimowskiego –
greg.
15.00 Za śp. Anielę, Romualda, Antoniego,
Barbarę Ryszarda i Tadeusza, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne
19.00 Za śp. Janinę Komisarek i za śp. Jana
Kujawa, z prośbą o pokój wieczny
SOBOTA 03.10.2020
6.30 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
7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest
Niepokalane Serce Maryi
15.00 Za śp. Władysława Skolimowskiego –
greg.
19.00 Intencje zbiorowe
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.10.2020
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
9.30 Za śp. Henryka Górniaczyka w 2.
rocznicę śmierci, o dar życia wiecznego
– od rodziny
11.00 W intencji Marzeny w 18. urodziny,
z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
12.30 W intencji parafian
16.00 Dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę nad Anną
17.00 Za śp. Władysława Skolimowskiego –
greg.
19.00 Rez.
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20 września 2020 r.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiejsza niedziela w sposób
szczególny w Kościele jest poświęcona
środkom społecznego przekazu. Siłę
mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki
wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą
być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale
pamiętajmy, że one powinny służyć
człowiekowi, a nie odwrotnie.

Wszystkim składamy serdeczne Bóg
zapłać.

6. W dzisiejszą niedzielę po Mszach
św. można złożyć ofiarę na utrzymanie
naszego pallotyńskiego Seminarium
Duchownego w Ołtarzewie. Ofiary będzie zbierał kl. Maciej który we wtorek
kończy praktykę w naszej parafii, by
rozpocząć rekolekcje przed drugim rokiem seminarium. Dziękujemy Mu za
pomoc, zwłaszcza w zakrystii i życzymy Bożego błogosławieństwa i światła
2. We wtorek, 22 września, zaprasza- Ducha Świętego.
my na kolejne Spotkanie wokół Biblii.
Na rozpoczynający się tydzień, ParaOdbędzie się ono po Mszy św. wieczornej fianom oraz Gościom, życzymy błogow salce numer 5 na pierwszym piętrze.
sławieństwa Bożego na czas pracy i od3. Spotkanie dla rodziców, dzieci poczynku.
z klas III, które w tym roku szkolnym
przystąpią do I Komunii św. odbędzie
Kancelaria parafialna
się w czwartek, 24 września o godz.
20:00 w kościele.
tel. 61 867 21 17
4. Wszystkich mężczyzn zapraszamy na comiesięczne spotkanie. Rozpoczniemy je w sobotę, 26 września,
Mszą św. o godz. 7:30. Po Mszy świętej,
konferencja w kościele oraz wspólna
modlitwa, następnie spotkanie w salce.
5. Wyrażamy wdzięczność Parafianom i Gościom za ofiary składane
w kościele, w biurze parafialnym i na
konto parafialne, dzięki którym możliwa jest stała troska o naszą świątynię.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

9.00 - 10.30 i 16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
9.00 - 10.30
9.00 - 10.30
nieczynne

Wezwania do chorych
tel. 512 63 46 46

Pismo parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
Adres parafii: ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznań
E-mail: wawrzyniec@sac.org.pl
Parafia w internecie: www.poznan.pallotyni.info, www.fb.com/pallotyni.poznan
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