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Rozkrzewiać
wiarę w świecie

Od duszpasterzy - ks. Adam Kamizela SAC

Rozmowa
Bruno Ferrero
w jednej ze swoich książek napisał:
„Zdolność mówienia
jest wielkim darem.
Aby człowiek nie
mówił zbyt wielu
głupich słów Bogu,
ten dał mu dziesięć
palców, aby pamiętał jego mądre rady:
Żeby pierwsze słowo było dobre, Żeby
drugie słowo było prawdziwe, Żeby trzecie słowo było sprawiedliwe, Żeby czwarte
słowo było hojne, Żeby piąte słowo było
odważne, Żeby szóste słowo było delikatne, Żeby siódme słowo było pocieszeniem,
Żeby ósme słowo było przygarnięciem,
Żeby dziewiąte słowo było pełne szacunku, Żeby dziesiąte słowo było mądre. Potem milcz!”
Spróbujmy te wskazówki przełożyć
do dzisiejszej Ewangelii i przyjrzyjmy
się rozmowie, jaką toczyli z Jezusem
uczniowie faryzeuszy, którzy zostali
przez nich do Niego posłani. Pierwsza
istotna rzecz to cel tej rozmowy. Otóż
pragnęli oni podchwycić Jezusa w mowie. Chcieli go więc skompromitować,
wykazać że nie pochodzi od Boga, że jest
zwykłym oszustem nieposłusznym władzy Cezara ani przepisom Prawa. Kiedy
już przyszli do Niego, zaczęli z Nim rozmawiać tak, jakby chcieli się Mu przypodobać. Mówili to, w co sami nie wierzyli.
Próbowali zatem zdobyć Jezusa poprzez
pochlebstwa. Widzimy więc że słowa
uczniów faryzeuszy nie były ani dobre
ani prawdziwe. Po tym wstępie zadają
Mu pytanie: Powiedz nam więc, jak Ci
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się zdaje?... To miał być cios zadany Jezusowi. Sformułowali bowiem pytanie tak,
by odpowiedź brzmiała: „tak” lub „nie”.
Wiedzieli bowiem, że jakąkolwiek odpowiedź Jezus wybierze, będzie ona użyta
przeciwko Niemu, gdyż albo się okaże
zwolennikiem Cezara, a więc będzie popierał rzymską okupację Palestyny, albo
będzie jego wrogiem, a więc będzie można na Niego donieść. Nie było to więc
pytanie ani dobre, ani prawdziwe, ani
sprawiedliwe, ani pełne szacunku. Jezus
przejrzał ich przewrotność. Doskonale znał ich myśli i ich złe zamiary. Jego
słowo – w przeciwieństwie do ich słów
– było dobre i prawdziwe, gdyż ukazywało im, kim naprawdę są. On ich nie
obrażał, ani nie bał się powiedzieć im, co
sądzi o nich. Oddajcie więc Cezarowi to,
co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Zaskoczył ich z pewnością
Pan Jezus taką odpowiedzią. Spodziewali się zupełnie innej. Liczyli na Jego „tak”
lub „nie”, albo, że nie będzie wiedział, co
odpowiedzieć, a tu się okazało, że sami
musieli zamilknąć ze zdumienia, a może
i z wściekłości, że nie udało im się po raz
kolejny podchwycić Jezusa w mowie. Jakie więc było słowo Jezusa w dzisiejszej
Ewangelii?
Było mądre, sprawiedliwe i pełne
szacunku. Ten dzisiejszy fragment, to
dla każdego z nas wspaniała lekcja dialogu. Skłania nas on do refleksji nad
naszymi rozmowami, do zadania sobie
pytania: czy nie mamy złych zamiarów,
rozpoczynając z kimś rozmowę? Czy nie
chcemy go poniżyć, ośmieszyć, skompromitować? Czy rzeczywiście chodzi
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nam o prawdę? Czasem człowiek chcąc
wykazać się mądrością, okazuje swoją
głupotę. Chrystus, mimo ich przewrotności, podjął z nimi rozmowę. To też jest
dla nas nauka, by być cierpliwym i próbować rozmawiać z naszymi wrogami.
Nie jest to łatwe. Trzeba też pamiętać, że
ci, co nam „kadzą”, nie muszą być wcale
naszymi przyjaciółmi i ludźmi życzliwie
do nas nastawionymi. Prośmy więc Jezusa, aby dał nam Ducha mądrości i roztropności w rozmowach z ludźmi.
I jeszcze jedna sprawa...
Minęła połowa października, liście
spadają z drzew, mamy jesień. Myślę, że
gdzieś w głębi serca tęsknimy za latem,
ciepłem, za czasem bez pandemii. Mówią, że październik to miesiąc różańcowych zamyśleń i westchnień. Pozwól,
że zapytam: Gdzie jest Twój różaniec?
Masz go jeszcze? Czy kiedykolwiek go

posiadałeś? Wielu modli się na różańcu,
rozważając tajemnice: radosne, bolesne,
chwalebne, światła. A Ty? Może już zapomniałeś, jak uczyła mama albo babcia? Mówisz, że to modlitwa dla starych
dewotek, dla tych z Radia Maryja, dla
sióstr zakonnych. Mówisz, że różaniec to
przeżytek. Przyjdź wieczorem na różaniec. Właśnie teraz w październiku. Popatrzysz, jak modli się Kościół. Przyjdź,
może przypomnisz sobie chwile, gdy
byłeś dzieckiem. Każde Zdrowaś Maryjo było wtedy takie ważne. Przyjdź może
wtedy zauważysz: „Jak łatwo się wyrzec, a jak trudno utracić”. Moi drodzy
nie wstydźmy się różańca! Jeśli gdzieś
go zgubiliśmy, to go odszukajmy! Jak
coś drogocennego, jak skarb, jak drogowskaz. Zapraszam w dni powszednie
na 18.30 a w niedzielę na 18.00.

Papieska Intencja Ewangelizacyjna
Misja świeckich w Kościele
Aby na mocy chrztu wierni świeccy,
zwłaszcza kobiety, mieli większy udział
w instytucjach odpowiedzialnych za
Kościół
„Jednym z największych wyzwań stojących przed Kościołem w tym pokoleniu
jest krzewienie we wszystkich wiernych
poczucia osobistej odpowiedzialności za
misję Kościoła, i umożliwienie im wypełniania ich odpowiedzialności jako
uczniów-misjonarzy, jako zaczynu Ewangelii w naszym świecie. Będzie to wymagało kreatywności w dostosowaniu się
do zmienionych sytuacji, przekazując
dziedzictwo przeszłości nie tyle przez
utrzymywanie naszych struktur i instytucji, które służyły nam dobrze, ale przede
wszystkim bycie otwartymi na możliwoNr 3 (827) rok XXIX 04.10.2020

ści, jakie otwiera nam Duch i przekazywanie radości Ewangelii, każdego dnia
i o każdej porze naszego życia.
(...) Naszym wyzwaniem jest dziś budowanie na tych solidnych fundamentach
i krzewienie sensu współpracy i współodpowiedzialności w planowaniu przyszłości naszych parafii i instytucji. Nie oznacza to zrzekania się władzy duchowej,
jaka została nam powierzona. Oznacza
raczej rozeznawanie i mądre wykorzystywanie wielorakich darów, które Duch
Święty zesłał na Kościół. Oznacza to
zwłaszcza docenianie ogromnego wkładu, jakie kobiety świeckie i żyjące życiem
zakonnym wniosły i nadal wnoszą życie
naszych wspólnot.”
(przemówienie papieża Franciszka,
Pensylwania, wrzesień 2015 r.)
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na XXIX Niedzielę ewangelizacji jest pomaganie ludziom
Zwykłą, rok A, 18 października 2020 r. naszych czasów, aby osobiście spotkali
Boga, żyli z Nim i dla Niego.
I czytanie (Iz 45, 1. 4-6)
św. Jan Paweł II, wrzesień 2003
Król Cyrus narzędziem Boga
Psalm (Ps 96 (95))
Pośród narodów głoście chwałę Pana

Czytania mszalne na XXX Niedzielę
Zwykłą, rok A, 25 października 2020 r.

I czytanie (Wj 22, 20-26)
II czytanie (1 Tes 1, 1-5b)
Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
i miłość Tesaloniczan
Psalm (Ps 18 (17))
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)
Alleluja, alleluja, alleluja
II czytanie (1 Tes 1, 5c-10)
Służyć
Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Ewangelia (Mt 22, 15-21)
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezaAklamacja (J 14, 23)
ra, a Bogu to, co należy do Boga
Alleluja, alleluja, alleluja
Chrześcijanin wie, że przyszłość
człowieka i świata spoczywa w rękach Ewangelia (Mt 22, 34-40)
Bożej Opatrzności. Z tej prawdy czer- Największe przykazanie
pie nieustannie nadzieję i wewnętrzny
Miłość bliźniego postrzegana jest
pokój. Jednak wie on także, że Bóg,
jako
naśladowanie i przedłużenie miłopowodowany miłością do człowieka,
siernej
dobroci Ojca niebieskiego, któdomaga się jego współpracy w ulepszaniu świata oraz kierowaniu wydarze- ry troszczy się o potrzeby wszystkich
niami historii. Na niełatwym początku i nie ma względu na osoby. W każdym
trzeciego tysiąclecia wielu dostrzega razie jest związana z miłością do Boga:
aż nazbyt wyraźnie potrzebę mistrzów dwa przykazania miłości stanowią boi świadków, którzy byliby w stanie wiem syntezę i zwieńczenie Prawa
wskazać właściwą drogę ku światu bar- i Proroków. Jedynie ten, kto zachowuje
dziej godnemu człowieka. Wierzącym obydwa przykazania, niedaleko jest od
przypada historyczne zadanie gło- Królestwa Bożego, jak podkreśla Jeszenia Chrystusa jako «drogi», która zus odpowiadając na pytanie jednego
prowadzi ku nowej ludzkości według z uczonych w Piśmie.
Bożego zamysłu. Jest zatem oczywiśw. Jan Paweł II, audiencja generalna,
ste, że pierwszorzędnym celem nowej
październik 1999 r.
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Niedziela misyjna

Z pomocą Bożą
Przeżywamy niedzielę misyjną,
dlatego zapytałam brata Dawida Walczaka SAC o sytuację Kościoła na Kubie w tym trudnym czasie pandemii.
br. Dawid: Sytuacja jak państwo podaje jest opanowana już... choć myślę,
że to jedno wielkie kłamstwo... Wiemy,
że sytuacja jest ciężka, brak turystów,
brak pieniędzy, a co z tym idzie brak
podstawowych środków do życia...
Wczoraj byłem świadkiem i na własne
oczy widziałem jak około godziny 23
ustawiała się już kolejka do sklepu na
następny dzień. A po co? Dlatego, że
dziś będzie można kupić szampon...
Aż uwierzyć się nie chce, ale to prawda.
Dodam tylko, że sklep otwierają dopiero o 9.30. Smutne to... Kościoły mamy
już otwarte bez limitu, tylko musimy
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chodzić w maseczce. Trudno wrócić
do tego, co było przed pandemią. Bardzo mało ludzi przychodzi na liturgię,
po tylu miesiącach zamknięcia. Staram
się odwiedzać i zapraszać na tyle, ile
można. Ale myślę, że z pomocą Bożą
wszystko będzie dobrze.
Brat Dawid gorąco prosi o modlitwę w intencji Kubańczyków i pallotyńskiej placówki.
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19 - 25 października 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 19.10.2020
6.30 W intencji Parafian
7.30 Za śp. Izabelę Paszkiewicz, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia –
intencja od współlokatorów
15.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 Za sp. Krzysztofa Wawrzyniaka, z prośbą o Boże Milosierdzie i łaskę Nieba
WTOREK 20.10.2020
6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowanych i Kościoła Świętego
7.30 Za śp. Mariana Przybyła, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Podziękowanie za otrzymane łaski
i prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wojciecha i Doroty
19.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
ŚRODA 21.10.2020
6.30 Intencja wynagradzająca za profanacje
Najświętszego Sakramentu
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 Za śp. Stefanię i Ewę, z prośbą o łaskę
Nieba
19.00 W 3. rocznicę ślubu Moniki i Jacka,
z podziękowaniem za otrzymane
łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
CZWARTEK 22.10.2020
6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy
modlitwę
7.30 Za śp. Alojzego Łuczaka, z prośbą
o dar życia wiecznego
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny –
WŻR – Różaniec nieustający
19.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
PIĄTEK 23.10.2020
6.30 W pewnej intencji
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 W intencji córki Katarzyny i syna
Tomasza z żoną, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo w Ich dorosłym życiu
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19.00 Za śp. męża Krzysztofa; śp. Rodziców:
Zofię i Piotra; Ludwikę i Romana oraz
za wszystkich zmarłych z rodzin: Kandulskich i Goców, z prośbą o radość
życia wiecznego
SOBOTA 24.10.2020
6.30 O dar przebaczenia, pokoju i pojednania w rodzinie Modrzejewskich
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
19.00 Intencje zbiorowe
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020
8.00 Za zmarłych rodziców i teściów:
śp. Eugenię i Władysława; śp. Łucję
i Waleriana oraz za śp. Bronisława,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar
życia wiecznego
9.30 Za śp. Stanisławę i Stefana Kemparów;
ich córkę Mariannę, syna Jana z wnukiem Stefanem; za śp. zięcia Józefa,
z prośbą o Boże Miłosierdzie
11.00 Za śp. Lecha Jagielskiego w 9. rocznicę
śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny Jagielskich, z prośbą o szczęśliwe
życie wieczne
12.30 Dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich
synami w 1. rocznicę urodzin i nad
całą rodziną
16.00 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o dar
życia wiecznego
17.00 Za śp. Mierosławę Borysiak w 5.
rocznicę śmierci i za zmarłych rodziców: śp. Marię i Andrzeja Szymańskich, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.

Nr 4 (828) rok XXIX 18.10.2020

26 października - 1 listopada 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 26.10.2020
6.30 W intencji Parafian
7.30 Za śp. Pawła Kwapisza i za wszystkich
zmarłych z rodziny, z prośbą o Boże
Miłosierdzie
15.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 Za śp. Ewę Tomczak, z prośbą o dar
życia wiecznego – intencja od lokatorów z ul. Przybyszewskiego 44
WTOREK 27.10.2020
6.30 Za śp. Jana Gruchałę, z prośbą o pokój
wieczny – intencja od kuzynki Barbary
z Koszalina
7.30 Za śp. Zenona Dudziaka, o dar Bożego
Miłosierdzia i radość Nieba
15.00 Za śp. Krystynę i Eugeniusza Gustawów; śp. Wiktorię i Franciszka Puchałków, z prośbą o radość Nieba
19.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
ŚRODA 28.10.2020
6.30 Za śp. Rafała Dominiak, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar życia wiecznego – intencja od rodziny Rotnickich
7.30 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
15.00 Za śp. Tadeusza Melzer w 48. rocznicę
śmierci; za zmarłych z rodzin: Melzerów, Daszyńskich, Sławomirskich
i Coftów, aby Pan Bóg przyjął Ich do
Swojego Królestwa
19.00 Za śp. Stanisława Śledzińskiego i za
zmarłych z rodziny, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i życie wieczne
CZWARTEK 29.10.2020
6.30 Za śp. rodziców: Teodozję i Romana,
z prośbą o dar życia wiecznego
7.30 Za śp. Zenona Dudziaka, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba –
intencja od żony i dzieci z rodzinami
15.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
19.00 O pokój wieczny dla śp. Mieczysławy
Nowak
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PIĄTEK 30.10.2020
6.30 Za śp. Bożenę Kowalewską, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne
7.30 Dziękczynno – błagalna z okazji imienin ks. Przemysława Budzińskiego,
o Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski, opiekę Maryi Matki Kapłanów
i wsparcie Świętych Patronów – intencja od przyjaciół
15.00 Za śp. Jana Solka, Krzysztofa Czujewicza i za zmarłą Irenę Czujewicz
19.00 Za śp. Władysława Galickiego – greg.
SOBOTA 31.10.2020
6.30 Za śp. Irenę, Marię i Aleksandra,
z prośbą o dar życia wiecznego
7.30 Za śp. Ryszarda Fibicha – intencja od
żony, córki, zięcia i wnuczek
15.00 Za śp. rodziców: Anielę i Antoniego
Wosiów; śp. dziadków, pradziadków
z obu stron; krewnych i przyjaciół,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i udział
w szczęściu zbawionych
19.00 Intencje zbiorowe
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
– 01.11.2020
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
9.30 Za śp. zmarłych z rodzin: Chmielewskich, Podoreckich, Katarskich
i Strojnych
11.00 Rez.
12.30 W intencji Parafian
19.00 Za śp. rodziców: Helenę w 25. rocznicę
śmierci i Mieczysława Kicińskich; za
śp. brata Jana, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
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18 października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji.
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby
mogli oni skutecznie wypełniać swoje
powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd
Boga nie poznały. W przyszłą niedzielę
na zakończenie tygodnia misyjnego będą
zbierane do puszek ofiary na Papieskie
Dzieła Misyjne.

do 8 listopada, podczas różańca o godz.
18:30 będziemy odczytywać wypominki, a o godz. 19:00 odprawimy Msze św.
za wszystkich naszych zmarłych, polecanych w wypominkach. Prosimy o czytelne wypisywanie imion.

2. W kalendarzu liturgicznym w dniu
18 października przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia.
Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

6. Pod koniec miesiąca, 30 października, swoje imieniny obchodzi ks. Przemek. Msza św. w Jego intencji zostanie
odprawiona w przyszłą niedzielę o godz.
11:00.

3. Matka Boża w swych objawieniach
wskazuje na różaniec jako mistyczną
broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach
różańcowych. Odprawiamy je w dni
powszednie o godz. 18:30, a w niedzielę o godz. 18:00. Dzieci zapraszamy we
wtorki i czwartki o godz. 17:00.
4. Przez cały listopad będziemy się
modlić za naszych bliskich zmarłych.
W kaplicach naszego Stowarzyszenia odprawiać będziemy codziennie 24 msze
św. w ich intencji. Kartki z wypominkami możemy składać w kancelarii lub
w zakrystii. W tym roku /podobnie jak
w ubiegłym/ w naszym kościele od 2

5. W piątek, 23 października, o godzinie 20:00, kolejne czuwanie modlitewne
w intencji kapłanów i osób konsekrowanych. Modlitwie będzie przewodniczyć
ks. Mirosław Prekop SAC, który przybliży nam św. Marię Magdalenę.

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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