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Abyście szli

Od duszpasterzy - ks. Krzysztof Freitag SAC

Modlitwa
To jedno z najczęściej używanych
słów w religijnym
słowniku: modlitwa. Ileż książek powstało na jej temat!
A ilu ludzi swoje
życie poświęciło wyłącznie jej…
A modlitwa – tak jednym słowem –
to po prostu: rozmowa. Z Kimś, dla kogo
jesteś centrum Wszechświata.
Kiedy się z ludźmi spotykam i z nimi
rozmawiam, to staram się na nich skupić.
Patrzę w oczy. Obserwuję twarz. Wsłuchuję się w słowa. Przyjmuję tę osobę,
jaka jest. Może to czasem jest trudne,
ale próbuję. Uśmiecham się, zachęcając
do kontynuowania. No i przychodzi taki
moment, kiedy role się zmieniają. Teraz
ja mówię i jestem przyjęty…
Z modlitwą nie jest inaczej…
Modlitwa nie jest wrzucaniem pieniążka w Boży automat. Ja, Panie, rzucę
Ci tu ze dwie litanie, a Ty daj mi to i tamto. Często się na tym łapałem: że jeśli się
będę modlił to na pewno dostanę to, czego chcę. Owszem, modlimy się o zdrowie,
o pieniądze… I czasem to dostajemy. Ale
myślę, że to nie jest istota modlitwy. Że to
taki „efekt uboczny” modlitwy…
Modlitwa to nie jest też bezmyślne klepanie słów. Gdybym przed moim
przyjacielem wyciągnął wcześniej zapisaną do niego przemowę i bezmyślnie przeczytał, ten by się zadowolony pewnie nie
poczuł… no, chyba żebym mu przeczytał
jakieś wyznanie, ale włożył w to całego
siebie… Bywa, że na modlitwie klepiemy
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bezmyślnie słowa, bo tak trzeba; bo babcia uczyła; bo ksiądz kazał; bo ja inaczej
nie potrafię. Bywają takie chwile w życiu
duchowym, że pozostaje Ci się trzymać
słów, bo już inaczej nie idzie (żeby nie
było: modlitwa różańcem, litaniami itp.
jest ważna i potrzebna. Ale trzeba w to
wkładać serce. Nie tylko usta). Bo w samym klepaniu słów serca się nie spotkają.
Czym więc jest? Rozmową z Bogiem.
Rozmową człowieka z Nim. Serca z Sercem. Pogłębianiem relacji, która łączy
Cię z Najwyższym. To bycie z Nim.
I Jego bycie z Tobą. Bez względu na to,
czy czujesz się dobrze i aż uderzasz z radości o sufit, czy też masz takiego doła, że
niżej zejść się już nie da…
Modlitwa to opowiadanie Bogu
o swoim życiu. O tym, co boli i co cieszy.
O planach na przyszłość. O trudnej lub
łatwej przeszłości. To wylanie serca przed
Kimś, kto widzi więcej i dalej niż Ty. Kto
wie, czego Ci potrzeba.
Po co się modlić? Żeby otworzyć się
na duchową rzeczywistość. Na świat, który istnieje, a nie zawsze go widzisz. Żeby
otrzymać te mnóstwo darów, które On
chce Ci dać. Owszem, On się opiekuje
każdym, nawet tym, co się nie modli. Ale
lepiej się żyje, łatwiej wędruje do Nieba,
kiedy jest się z Nim na gorącej linii…
Modlisz się po to, żeby być z Nim.
Żeby zawierzyć Mu życie. Cała reszta, wszystkie spełnione prośby, przyjdą
same; niektóre wcześniej, inne później.
Czasem tak, jak byś się tego spodziewał,
czasem inaczej. Modlisz się po to, żeby
usłyszeć Głos: Jesteś ukochanym moim
Dzieckiem.
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Bywają takie spotkania z ludźmi, że
się tylko siedzi i milczy. Że potrzeba tylko
się w siebie wtulić i milczeć. Z Nim też
tak czasem bywa. Bo przychodzą chwilę
ciemne, smutne – jakby Go nie było. Że
może codzienność tak przytłacza, że się
nic już nie da zrobić. Modlić się w takich
chwilach to znaczy: być z Nim. Może
bez słów. Może tylko patrząc na Niego
(w kaplicy – na Tabernakulum; na krzyż,
na ikonę). Tylko słuchając. Kładąc serce
przy Sercu.
I potrzeba wytrwałości. Decyzji. Modlitwa to jest decyzja: rozmawiam z Nim,

bo Go pragnę. Bo chcę Go w moim życiu. Bo chcę czegoś więcej od życia.
Nie rezygnuj z modlitwy, bo
uschniesz. Nie da się żyć dobrze bez kontaktu z Nim. Bez tej pewności, że jest coś
i Ktoś więcej.
On pragnie Twojej modlitwy. Kiedy się modlisz pozwalasz Mu zadziałać
w życiu. Bo on na chama nie wejdzie Ci
do życia. Chce byś Mu opowiadał o życiu
swoim i innych. Bo modlić się znaczy też:
otwierać życie innych i wpuszczać w nie
Boga. Reszta – sama przyjdzie.
Módl się, bo On Cię chce.

Duszpasterstwo Akademickie „Gościniec”
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na XXVII NieCzytania mszalne na poniedziałek,
dzielę Zwykłą, rok A, 4 października wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej,
2020 r.
rok A, 5 października 2020 r.
I czytanie (Iz 5, 1-7)
Pieśń o winnicy

I czytanie (Ga 1, 6-12)
Jedna jest Ewangelia Chrystusa

Psalm (Ps 80 (79))
Winnicą Pana jest dom Izraela

Psalm (Ps 111 (110))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Albo: Alleluja

II czytanie (Flp 4, 6-9)
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg Aklamacja (J 13, 34)
pokoju będzie z wami
Alleluja, alleluja, alleluja
Aklamacja (Por. J 15, 16)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 21, 33-43)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Niechaj gruntownie wyrwane zostaną wady nie tylko z czynów, ale i serc.
Niech nie odrywają nas od Wieczerzy
Pańskiej przyjemności ciała, dociekliwe roztrząsanie tajemnic Bożych, gorączka pychy. Zresztą nawet i to, co godziwe na tym świecie, sprawujmy jakby
przelotnie, by kuszące dobra ziemskie
usługując naszemu ciału, jak najmniej
sprzeciwiały się duchowi.

Ewangelia (Łk 10, 25-37)
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Czwartek – Kiedy zaczęłam godzinę
świętą chciałam się zatopić w konaniu
Jezusa w Ogrójcu. Wtem słyszę w duszy
głos: rozmyślaj tajemnice Wcielenia.
I nagle zjawiło się przede mną Dziecię Jezus promieniujące pięknością. –
Mówi mi jak bardzo się podoba Bogu
prostota duszy. Chociaż niepojęta jest
wielkość Moja, lecz obcuje tylko z maluczkimi – żądam od ciebie dzięcięctwa
ducha.
(św. Faustyna, Dz 332)

Homilia św. Grzegorza Wielkiego,
papieża
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Czytania mszalne na XXVIII Niedzielę Zwykłą, rok A, 11 października
2020 r.
I czytanie (Iz 25, 6-10a)
Uczta mesjańska
Psalm (Ps 23 (22))
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
II czytanie (Flp 4, 12-14. 19-20)
Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia
Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 22, 1-14)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Bo tak mówi Pan: "Budujcie ten
dom, bym sobie w nim upodobał... na
tym miejscu udzielę pokoju". A i Chrystus powiedział: "Pokój mój wam daję".
Paweł Apostoł poucza nas o tym, co
ten pokój przynosi miłującym Pana:
"A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc
i myśli w Chrystusie Jezusie". Izajasz
zaś modli się tymi słowami: "Panie,
użycz nam pokoju, bo i wszystkie nasze
dzieła tyś nam zdziałał!" Bo temu, który
i raz stał się godnym pokoju Chrystusowego, z łatwością przyjdzie strzec swej
duszy i dążyć wytrwale do wypełnienia
wszelkiego dobra.
Z komentarza świętego Cyryla
Aleksandryjskiego
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5 - 11 października 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 05.10.2020
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Gabrielę Szymańską, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
– intencja od sąsiadów z ul. Bukowskiej 94
15.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 Za śp. rodziców: Marię i Kazimierza;
śp. męża Ryszarda; śp. brata Jerzego
i bratową Alicję oraz za śp. chrześniaka
Jarosława
WTOREK 06.10.2020
6.30 Za śp. Wandę, z prośbą o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 Za śp. Artura Kummera, z prośbą o dar
życia wiecznego
19.00 W intencjach Grupy św. O. Pio
ŚRODA 07.10.2020
6.30 Dziękczynna za 25 lat sakramentu
małżeństwa, z podziękowaniem za
darowane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 Za śp. Izabelę Lasik – intencja od Teresy Krokowicz z rodziną
19.00 W intencji rodzin naszej Parafii i Archidiecezji, z prośbą o Boże błogosławieństwo i uwolnienie od każdego
rodzaju zła
CZWARTEK 08.10.2020
6.30 Za śp. Urszulę Masłowską i za zmarłych z rodziny, z prośbą o dar życia
wiecznego
7.30 Za śp. Zofię Marosz, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja
od Wspólnoty Żywego Różańca
15.00 Za śp. Bazylego Gidaszewskiego,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba – intencja od sąsiadów z ul.
Marcelińskiej 36 ABC
19.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
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PIĄTEK 09.10.2020
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 Za śp. Małgorzatę z wdzięcznością za
całe dobro, które w ciągu życia czyniła
i z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
dla Niej
15.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 Za śp. Gabrielę Malak, o szczęśliwe
życie wieczne – od siostry Jadwigi
z rodziną
SOBOTA 10.10.2020
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 Za śp. Lecha Kanikowskiego w 2.
rocznicę śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne – intencja od żony
i synem
19.00 Intencje zbiorowe
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2020
8.00 Za śp. Teresę Dzierla, z prośbą o dar
życia wiecznego
9.30 Za śp. Barbarę Słomińską w 3. rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodzin: Słomińskich i Włodarczaków
11.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. żonę Bożenę Baraniak w 10.
rocznicę śmierci; za zmarłych rodziców: Teresę i Antoniego Baraniak oraz
za zmarłych: Marylę i Józefa Opatczyk
17.00 Za śp. rodziców: Marię i Edwarda Nowak; za śp. Irenę, Wacława i Michała
Boruch oraz za wszystkich zmarłych
z ich rodzin
19.00 Intencje studenckie
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12 - 18 października 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 12.10.2020
6.30 Z prośbą, aby Bóg Miłosierny ustrzegł
Sebastiana od wszelkiego zła i udzielił
mu łaski nieustannego podążania za
Chrystusem Światłością świata
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 W intencji Patrycji z okazji urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 W intencji Anny i Waldemara w 34.
rocznicę ślubu, z prośbą o potrzebne
łaski i Boże błogosławieństwo
WTOREK 13.10.2020
6.30 W intencji Ks. Jarosława, z prośbą
o potrzebne łaski Boże i opiekę Niepokalanej
7.30 Za śp. Wojciecha Gmerka w 8. rocznicę
śmierci, o życie wieczne – intencja od
żony
15.00 Za śp. Kazimierza w 19. rocznicę
śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
ŚRODA 14.10.2020
6.30 O łaskę pojednania z Bogiem dla konających
7.30 Za śp. męża Czesława i zmarłych
rodziców; za śp. siostrę Irenę w 4.
rocznicę śmierci i za śp. Leopoldynę
i Bernarda w 3. rocznicę śmierci; za
dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 Za śp. Michała Woźniaka w 3. rocznicę
śmierci, z prośbą o pokój wieczny –
intencja od rodziców i rodziny
CZWARTEK 15.10.2020
6.30 Za wszystkich zmarłych z rodzin:
Latuszków i Szewczyków, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 Za śp. Zofię i Stefana Strojnych oraz za
zmarłych z rodziny, z prośbą o pokój
wieczny
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19.00 Za śp. Teresę Dzierla, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
PIĄTEK 16.10.2020
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 Za śp. rodziców: Zofię i Wacława
Gaca oraz za zmarłą siostrę Wiesławę
Wośkowiak
15.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 Za śp. Jadwigę i Kaliksta Grabców,
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
SOBOTA 17.10.2020
6.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
7.30 Za śp. Irenę Ratajczak z okazji imienin
i za zmarłych z rodziny, z prośbą o pokój wieczny
15.00 Za śp. Cecylię i Eugeniusza Urbaniaków; za zmarłych z rodzin: Banachów,
Urbaniaków, Piątków, Wątorów, Karolczaków oraz za śp. Edwarda Kamieniaka i Irenę Otocką
19.00 Intencje zbiorowe
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10.2020
8.00 Za śp. Teresę Dzierla, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
9.30 Za śp. Juliana, Zofię, Michała i Jana,
z prośbą o Boże Miłosierdzie
11.00 Za śp. Zofię Tworek, o radość życia
wiecznego – intencja od siostrzeńców
z rodzinami
12.30 Za śp. Lecha Jaskólskiego, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od
żony
16.00 Za śp. męża Romualda w 16. rocznicę
śmierci oraz za zmarłych z rodzin:
Aniołów i Lawrenców
17.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 Za śp. Macieja Zielińskiego, z prośbą
o pokój wieczny – intencja od żony
Elżbiety i córki Agnieszki z rodziną
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4 października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś przypada pierwsza niedziela
października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk
różaniec, przez wstawiennictwo Bożej
Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennym październikowym nabożeństwie odprawianym
w naszym kościele w dni powszednie
o godz. 18:30 a w niedzielę o godz. 18:00,
dla dzieci różaniec we wtorki i czwartki
o godz. 17:00.
2. Dzisiejsza niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu, ojca wielkiej rodziny
franciszkańskiej, którego duchowość
wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. To imię nosi również
Ojciec Święty Franciszek, wspomnijmy
go w naszych modlitwach. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią ofiary do puszek będą
przeznaczone wspomożenie apostolskiej
i charytatywnej posługi Ojca Świętego.
Za złożone ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać.
3. W poniedziałek 5 października
w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską.
Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
4. We wtorek, 6-go października,
zapraszamy na Mszę św. o godz. 19:00
i spotkanie, Grupy Ojca Pio które odbę-

dzie się w salce numer 5 na pierwszym
piętrze.
5. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień
Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale
i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia
swoimi ofiarami wspieramy Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski
dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego
Jana Pawła II.
6. Witamy w naszej wspólnocie br. Miłosza jako nowego zakrystiana i życzymy,
aby praca w naszej parafii przynosiła mu
wiele radości, a nas prowadziła do Boga.
Niech Pan Bóg hojnie mu błogosławi.

Kancelaria parafialna
tel. 61 867 21 17
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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