Pismo parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Pamięć o tych,
co odeszli

Od duszpasterzy - ks. Przemysław Budziński SAC

W światłości i pokoju
Listopadowa zaduma nad życiem
i śmiercią, jest chyba
dobrze znana każdemu i każdej z nas.
Od zawsze pamiętamy, że to miesiąc
w którym szczególnie
pamiętamy o naszych
zmarłych. Czas kiedy
i może w sercu częściej pojawia się pytanie:
„dlaczego ta śmierć musi nas dotykać?”.
Dni, kiedy dotychczas ruszaliśmy masowo
na nekropolie, na których leżą nasi bliscy,
aby zapalić znicz, położyć kwiaty, no i rzecz
najważniejsza, aby pomodlić się za tych
których nam brakuje, aby „wypomnieć”
Bogu naszych bliskich zmarłych.
Miesiąc ten rozpoczyna się uroczystością Wszystkich Świętych - tak jakby Kościół chciał Tobie i mi na samym początku
wskazać nadzieję! Jak możemy usłyszeć
w prefacji w mszy za zmarłych: „Albowiem
życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia
się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się
dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.”
To właśnie wspominamy dzisiaj 1. listopada - kiedy Kościół chce chwalić Boga we
wszystkich którzy już znaleźli swe wieczne
mieszkanie w niebie. W tym dniu chcemy
na nowo umocnić naszą wiarę, że niebo
jest dla każdego z nas, że niebo jest celem
naszego życia - nie tylko dla wyjątkowych,
wybranych; ale dla każdego z nas.
Śmierć człowieka jest tylko przejściem,
zmianą naszego życia. To jest ta nadzieja,
która ma nam pomóc w przeżywaniu tego
miesiąca, ale także czasu straty naszych bliskich. Zapytaj się dzisiaj w swoim sercu:
czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że śmierć,
choć dla nas zostających na ziemi bole2

sna, jest nadzieją spotkania i przebywania
z Bogiem na zawsze? Jesteśmy zaproszeni,
aby spojrzeć na to wszystko oczyma, może
i wypełnionymi łzami straty, ale oczyma
pełnymi nadziei chrześcijańskiej.
Po co ta cała modlitwa za zmarłych?
Czym ona jest dla każdego z nas? Odpowiem najprościej jak się da. Modlę się za
moich zmarłych, bo miłość do nich nie została zakopana w grobie.
„Kochać, to znaczy „zależy mi na tobie”
Kochać, to znaczy „zależy mi na twoim
szczęściu”
Kochać, to modlić się za drugiego
Modlić się za kogoś, to znaczy „zależy mi
na tobie”
Modlić się ze kogoś, to znaczy „zależy mi
na twoim szczęściu”
Modlić się za drugiego, to kochać go!”
Nic nie zdoła zniszczyć prawdziwej miłości, nawet śmierć! Papież Franciszek tak
mówił o modlitwie za zmarłych: „Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji zmarłych są świadectwem
ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest ostatnim słowem
o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest
przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu.”
Na koniec zachęcam Ciebie do tego aby
pamiętać nie tylko dziś, jutro, przez cały listopad, ale przez cały czas o modlitwie za
dusze w czyśćcu cierpiące. Stań się ich przyjacielem. One na pewno będą wdzięczne za
Twoją pomoc, a może po śmierci będziemy
mogli spotkać ich w niebie jako świętych
naszych orędowników. Niech Twoje serce
nieustannie prosi za zmarłych.
Boże, nasz Ojcze, spraw, aby wszyscy
wierni zmarli, mieli udział w Twojej światłości i pokoju.
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Nauczanie papieża Franciszka

Tak dla życia
„Aborcja
nigdy
odpowiedzią,
„Abo
ja nie
ie jjest nigd
gd od
wied
jakiej poszukują kobiety i rodziny. To raczej strach przed chorobą i samotnością
wywołują wahania rodziców”.
Papież podkreślił, że ochrona życia
to nie sprawa wiary: „Religia nie ma
z tym nic wspólnego, to sprawa ludzka”.
„Każde dziecko, które pojawia się
w łonie matki jest darem, który zmienia
historię rodziny. Takie dziecko trzeba
przyjąć, kochać i otoczyć troską. Zawsze!” – zaznaczył papież.
Zauważył, że dzięki postępowi medycyny bardzo wcześnie można dziś
wykrywać deformacje płodu i jego choroby. Chociaż jest to cios dla rodziców,
nikt nie wie, jak choroba się rozwinie.
Dla lekarza dziecko w łonie matki jest
pacjentem, o którego życie powinien
walczyć, którego trzeba leczyć, a nie
tylko diagnozować.
„Dlatego ważne jest, aby lekarze jasno mieli przed oczami nie tylko cel –
wyleczenie – ale także świętość ludzkiego
życia, którego ochrona stanowi ostateczny cel pracy lekarza” – zaznaczył papież.
Opieka lekarska i leczenie dzieci
nigdy nie jest stratą czasu czy przedłużaniem cierpień rodziców. Narodziny
dziecka, także chorego, to doświadczenie, które scala rodzinę.
„Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, o których wiemy, że przy obecnym stanie wiedzy naukowej, umrą przy
porodzie albo krótko po nim. W takich
sytuacjach opieka zdrowotna mogłaby
się wydawać marnowaniem środków
i przysparzaniem dodatkowych cierpień rodzicom. Jeśli przyjrzymy się temu
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uważnie, możemy dostrzec autentyczne znaczenie takich zabiegów, których
celem jest pomoc w urzeczywistnieniu
miłości danej rodziny. Otoczenie opieką
takiego dziecka pomaga bowiem rodzicom w przeżywaniu żałoby i postrzeganiu jej nie tylko jako straty, ale jako etapu wspólnie przebytej drogi. To dziecko
pozostanie w ich życiu na zawsze. I oni
będę mogli je kochać. Tak często tych
kilka godzin, kiedy matka może tulić
swe dziecko, pozostawia ślad w jej sercu, którego ona nigdy nie zapomni. Ona
czuje się – pozwólcie, że użyję tego słowa
– spełniona. Czuje się matką”.
Każde dziecko zasługuje na przyjęcie i miłość. Papież Franciszek podkreśla, że nikt nie powinien być odrzucony, bez względu na to, czy jest zdrowy
czy nie. Warto pamiętać o tych słowach
także w kontekście obecnej sytuacji
w Polsce.
25 maja 2019, fragment przemówienia do uczestników watykańskiej
konferencji „Tak dla życia! Zatroszczyć się o cenny dar życia w rodzinie”
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie

Czytania mszalne na Uroczystość
Czytania mszalne na XXXII NieWszystkich Świętych, rok A, 1 listopa- dzielę Zwykłą, rok A, 8 listopada 2020 r.
da 2020 r.
I czytanie (Mdr 6, 12-16)
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają
I czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14)
Wielki tłum zbawionych
Psalm (Ps 63 (62))
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Psalm (Ps 24)
Oto lud wierny, szukający Boga
II czytanie (1 Tes 4, 13-18)
Powszechne zmartwychwstanie
II czytanie (1 J 3, 1-3)
Ujrzymy Boga takim, jaki jest
Aklamacja (Por. Mt 24, 42a. 44)
Alleluja, alleluja, alleluja
Aklamacja (Mt 11, 28)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 25, 1-13)
Przypowieść o dziesięciu pannach
Ewangelia (Mt 5, 1-12a)
Błogosławieni ubodzy duchem
Rozważanie: Czego chce nas nauczyć
Rozważanie: Uroczystość Wszyst- Jezus przez tę przypowieść? Przypomikich Świętych jest „naszym” świętem: na nam, że musimy być gotowi na sponie dlatego, abyśmy byli tak wspaniali, tkanie z Nim. Wiele razy Jezus nawołuale dlatego, że świętość Boga dotknęła je w Ewangelii do czuwania, i czyni to
naszego życia. Święci nie są doskona- także pod koniec tej opowieści. Mówi
łymi wzorami, ale osobami przenik- tak: «Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia
niętymi Bogiem. Możemy je porównać ani godziny» (w. 13). Ale przez tę przydo witraży w kościołach, które wpusz- powieść mówi nam, że czuwanie to nie
czają światło w różnych odcieniach tylko niespanie, ale oznacza bycie przybarw. Święci są naszymi braćmi i sio- gotowanym; w rzeczywistości wszyststrami, którzy przyjęli do swego serca kie panny śpią, zanim przybył oblubieświatło Boga i przekazywali je światu, niec, ale po przebudzeniu niektóre są
każdy zgodnie z swoim „odcieniem”. gotowe, a inne nie. Taki jest więc sens
Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali bycia mądrymi i roztropnymi: chodzi
się, by usunąć plamy i ciemności grze- o to, aby nie czekać do ostatniej chwichu, i przepuścić łagodne światło Boga. li naszego życia, żeby współpracować
Taki jest cel życia, by przepuścić światło z łaską Bożą, ale aby to czynić już teraz.
Warto byłoby trochę o tym pomyśleć:
Boga, także cel naszego życia.
Papież Franciszek, listopad 2018 kiedyś będzie ostatni dzień. Gdyby to
było dziś, jak jestem na to przygotowa4
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ny, przygotowana? Ale muszę zrobić to Ewangelia (J 2, 13-22)
i tamto... Przygotować się tak, jakby to Mówił o świątyni swego Ciała
był ostatni dzień — warto to uczynić.
Święto upamiętnia poświęcenie
Papież Franciszek, listopad 2017
pierwszej katedry na świecie. Budowla
Czytania mszalne na Poniedziałek, sakralna, umieszczona obok pałacu na
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Lateranie, w IV wieku stała się oficjalLaterańskiej, rok A, 9 listopada 2020 r. ną siedzibą papieża, pierwotnie była
poświęcona Boskiemu Zbawicielowi.
Budowano ją od 315 roku z woli cesaI czytanie (Ez 47, 1-2. 8-9. 12)
Woda wypływająca ze świątyni niesie rza Konstantyna, a konsekrował ją papież Sylwester w 324 roku. Po pożarach
życie
w XIV wieku i jej porzuceniu w następstwie schizmy zachodniej, bazyliPsalm (Ps 46)
ka została odbudowana i poświęcona
Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła
świętym Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście. Jako kościół - matka
II czytanie (1 Kor 3, 9b-11. 16-17)
Rzymu był miejscem posiedzeń pięciu
Jesteście Bożą budowlą
wielkich soborów powszechnych.
Aklamacja (2 Krl 7, 16)
Alleluja, alleluja, alleluja
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Rozmowa z o. Azariaszem Hessem, bernardynem

Święty XXI wieku
Ojcze Azariaszu, chciałbym, abyśmy
trochę porozmawiali o nowym błogosławionym, który 10 października został
wyniesiony na ołtarze w Kościele katolickim – o Carlo Acutisie, młodym człowieku. Kim on był?
AH: Bardzo się cieszę, że podejmujecie ten temat, że również dzięki Wam
wielu ludzi będzie mogło poznać tego
wspaniałego, młodego człowieka. Kim
był? Był normalnym, zwykłym nastolatkiem, a tajemnica jego świętości polega na tym, że wszystko, co robił, robił
w nadzwyczajny sposób. To może zadziwiać, bo generalnie ten wiek - Karol
przeżywa tylko 15 lat na tej ziemi – wiąże się raczej z innymi myślami, prawda? A jego myśli były zawsze przy Panu
Bogu. Był niezwykły w swojej zwyczajności. On nie był świętoszkowaty, co bardzo często podkreśla jego mama, on był
normalnym chłopcem, miał swoje pasje,
swoje zainteresowania, kolegów, lubił
grać w piłkę, grał na saksofonie, nadto
jeszcze kochał zwierzęta, świat; takiego
ducha franciszkańskiego miał. Może być
dla dzisiejszego młodego człowieka wzorem i przykładem.
Jego droga życiowa była skierowana
ku Asyżowi, tam spędzał wakacje, tam
bardzo lubił przebywać. Ostatnio spotkałem siostrę, która również go poznała,
kiedy codziennie rano o 6.00 uczestniczył
we mszy świętej i jak z nią rozmawiałem
mówiła, że widziała, że coś w nim jest innego, szczególnego, co wyróżnia go na tle
rówieśników. Jak powiedział jeden z kardynałów – był zawsze zjednoczony z Jezusem i że to właśnie był jego plan na życie.
6

AH: Tak, kardynał powtórzył słowa
Karola: „Moim programem na życie,
moim planem na życie jest być zawsze
zjednoczonym z Jezusem”. Asyż – tak.
W parafii, do której uczęszczał mieszkając w Mediolanie, po przeprowadzce
z Londynu, gdzie się urodził, ale później
rodzice wrócili do Włoch, ta parafia była
obsługiwana przez ojców kapucynów,
więc to zrozumiałe, że ten duch franciszkański na nim znalazł taki bardzo podatny grunt. Asyż i umiłowanie tego miejsca związanego ze świętym Franciszkiem
na pewno, bo zawsze tam lubił przyjeżdżać i tam też wyraził życzenie, żeby być
pochowanym. Duch franciszkański, on
go jakoś na pewno prowadził, a Carlo się
pozwolił prowadzić, bo Duch prowadzi
na tyle, na ile my pozwolimy.
Kiedy ojciec pierwszy raz zetknął się
z osobą Carla Acutisa?
AH: Kiedy pracowałem w Rzymie.
Wtedy wyszła książka o nim „Eucharystia moja autostrada do nieba”. Przeczytałem tę książkę jednym tchem. Zacząłem poznawać tego młodego człowieka.
Zachwyciłem się nim i postanowiłem
sobie, że jak tylko wrócę do Polski to
zrobię wszystko, żeby jak najwięcej ludzi
go poznało. Wydrukowałem kilkanaście
tysięcy obrazków z jego zdjęciem i modlitwą i postanowiłem też we wszystkich
rekolekcjach czy wyjazdach będę po prostu o nim mówił. Jest to tak piękny przykład, nie trzeba niczego wymyślać. Co
najważniejsze – przykład nam współczesny, gdyż zmarł 14 lat temu 12 października 2006 r. i mamy nadzieję, że w czasie
jego beatyfikacji to zostanie ogłoszone
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jaki dzień jego wspomnienia liturgicznego. Pan Bóg sam nam podpowiada, sam
nam daje takie przykłady, takie wzory,
byle je zauważyć i chcieć nimi się przejąć
i podobnie żyć.
Ojciec też spotkał się z mamą Carla,
jak czytałem w jednym z wywiadów. Jak
to spotkanie wyglądało? Jak mama Carla opowiadała o swoim synu?
AH: Rzeczywiście, mieliśmy łaskę
z małą grupką pielgrzymów uczestniczyć w odsłonięciu sarkofagu 1 października, bo wtedy ta uroczystość miała
miejsce. Przed mszą świętą spotkaliśmy
się z biskupem Asyżu ks. bp. Domenico
Sorentino i na tej mszy świętej byli rodzice Carla – mama, tata. Po mszy podszedłem i poprosiłem o chwilę rozmowy,
chciałem poznać tę panią, która wydała
na świat taki skarb. Muszę powiedzieć,
że bardzo sympatyczna, bardzo skromna
kobieta, mimo że rodzice Carla są bardzo bogaci. To też w jakiś sposób ukierunkowuje nasze spojrzenie na Karola,
bo w tym dostatku, w którym żył potrafił
zobaczyć człowieka potrzebującego i zawsze umiał się dzielić. To też jest pewna
tajemnica jego świętości. Wracając do
mamy – bardzo skromna, sympatyczna
pani, która teraz cieszy się radością macierzyństwa, bo 4 lata po śmierci Karola
urodziły się bliźniaki – jego brat Michele
i siostra Francesca. Typowa taka włoska
mama, która lubi bardzo dużo mówić,
która jest uśmiechnięta, która bardzo
chętnie i bardzo ciepło mówi o swoim
synu i nie musi niczego wymyślać, ona
po prostu opowiada jego życie. Opowiada jak to Karol ich nawrócił, jak to dla
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nich stał się takim drogowskazem do
Pana Boga, bo różnie wcześniej bywało
w tej rodzinie.
Ojcze, zauważam, że dzisiaj młodemu człowiekowi trzeba bardzo wiele
rzeczy pokazywać i kiedy odsłonięto ten
sarkofag z ciałem przyszłego błogosławionego, to ukazała się bardzo młoda
postać, młodzieżowo ubrana. Myślę, że
to jest bardzo ważne dzisiaj dla młodego
człowieka, który poszukuje i potrzebuje
takich znaków – że jeden z nas może stać
się świętym, że każdy z nas ma do świętości otwarte drzwi.
AH: Ksiądz doskonale wie, bo studiował teologię, że to wypływa z sakramentu chrztu świętego. Wtedy już jesteśmy
zaproszeni do świętości, wtedy otrzymujemy szatę łaski i naprawdę od nas zależy,
co my z tą szatą zrobimy. Karol docenił tę
łaskę i zaprzyjaźnił się z Panem Jezusem.
Ta bliskość, obecność Pana Jezusa w jego
życiu sprawiła, że osiągnął szczyty świętości. Wracając do pytania - Karol zrobił
pewien psikus w momencie, kiedy odsłaniano sarkofag, bo gdy już zdjęto tę część,
która ukazała poprzez szybę oczywiście
ciało Carla Acutisa, zabrakło światła, nie
było światła po prostu. Dopiero potem,
jak ks. biskup odszedł i większość ludzi
odeszła, na spokojnie to światło włączono, żeby wszyscy mogli zobaczyć i modlić się przy jego relikwiach. Tak jak wiele dzienników włoskich zaznacza jest to
święty w butach do gimnastyki, w butach
sportowych. Pochowany jest w dżinsach,
dresie, czyli tak, jak się ubierają dzisiaj
młodzi ludzie. Przypomina też, że Karol
uprawiał sport i bardzo lubił grać w pił7

kę. Nie był najlepszy w tej dziedzinie, ale
widział w tym wspólnotę – żeby być razem z innymi. Rzeczywiście, ktokolwiek
staje naprzeciwko tego sarkofagu, to ma
wrażenie, że widzi twarz anioła, który
sobie po prostu śpi. Pomimo tego, że ta
twarz została poprawiona, bo to musimy
powiedzieć oficjalnie, to powiedział ks.
biskup – została odpowiednio przygotowana, żeby móc być wystawiona. Tam
jest autentyczne jego ciało, natomiast
twarz i ręce pokrywa warstwa silikonu,
która odtwarza jego autentyczną twarz,
także nie ma żadnego przerysowania.
On wygląda tak, jak za życia. Siłą rzeczy, gdy umrzemy to nasze ciało podlega
prawom biologicznym i ciało Karola też
w jakiś sposób miało oznaki rozkładu.
Natomiast zachowało się na tyle dobrze,
że te relikwie, jego ciało, można było wystawić.
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Ojcze, czym dla nas, czym dla młodych ludzi będzie ta beatyfikacja Karola?
AH: Bardzo bym chciał i życzę tego
nam wszystkim, szczególnie ludziom
młodym, żeby to nie było tak, jak z wieloma beatyfikacjami, że dany Sługa Boży
zostanie ogłoszony błogosławionym
czy świętym i na tym się kończy. Tak
naprawdę kult świętych leży w naszych
rękach. Jeżeli będziemy przyzywać jego
wstawiennictwa, jeżeli będziemy się
wczytywać, pójdziemy jego śladem, to
ta beatyfikacja będzie miała sens i będzie przynosiła bardzo konkretne owoce. Carlo w kilku powiedzeniach, które
często powtarzał, jest tak oryginalny, tak
przekonywujący, że jeżeli ktokolwiek tylko otworzy swoje serce na Bożą łaskę,
to mając takiego przewodnika, takiego
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młodego kompana, kolegę, na pewno
się na życiowych drogach nie pogubi.
Przede wszystkim chodzi o Eucharystię,
o tę bliskość. Przypomnijmy, to jest niesamowicie ważna sprawa, Karol, który
przyjął Komunię świętą w wieku siedmiu
lat, od dnia I Komunii świętej nie opuścił mszy świętej żadnego dnia. To była
Eucharystia codzienna, to był wysiłek,
to były wyrzeczenia. On we mszy świętej uczestniczył z prostego powodu – bo
chciał. I nic mu w tym nie przeszkodziło.
Świat młodych ludzi, który dzisiaj ogarnął duch lenistwa, jeszcze ta pandemia
go w jakiś sposób umacnia, nagle w nim
staje człowiek, bardzo zdeterminowany, który Eucharystie traktuje na serio,
który traktuje Eucharystię jako bardzo
realną obecność. On idzie na Eucharystię spotkać się z Przyjacielem, porozmawiać z Nim, umocnić się przyjmując
Jego Ciało. Myślę, że dla młodych ludzi
jest i będzie cały czas takim przykładem.
Jest takie jego powiedzenie, które dziś
powtarzają prawie wszyscy: Rodzimy się
jako oryginały, a umieramy jako fotokopie. To grozi szczególnie ludziom młodym, dlatego, że - szczególnie w świecie
mediów – mają bardzo wiele przykładów
i możliwości do naśladowania. Niestety
– to naśladowanie nie zawsze wiedzie
dobrą drogą, do dobrych rzeczy. Dlatego
ten młody człowiek z jednej strony nas
zawstydza takim myśleniem, bo nas jeszcze nie stać na coś takiego, a jego było
stać. Jednoczenie podkreśla jak wielkie
znaczenie ma w życiu człowieka, szczególnie młodego, przyjaźń z Chrystusem.
Bo można być złym na Kościół i widzieć
w nim to, co chce się widzieć, ale dla
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Karola Kościół to był Chrystus, dlatego
nigdy nic złego o Kościele nie powiedział. Wystarczy powiedzieć, że jak się
dowiedział o tej galopującej białaczce,
to wszystkie swoje cierpienia ofiarował
właśnie za Kościół i za Ojca świętego.
Poza tym jest przykładem modlitwy.
Przeżywamy miesiąc różańca świętego. My tu w Lublinie zapraszamy, różne
grupy przychodzą, aby modlić się razem
z nami. Dzieci, młodzież dzisiaj – mają
zajęcia dodatkowe, korepetycje, basen,
taniec. Na różaniec nie bardzo znajdują czas. A Karol codziennie odmawiał
różaniec. Mówił, że różaniec to jest dla
niego spotkanie z najpiękniejszą kobietą
świata. I znowu – znajdował czas dlaczego? Bo chciał go znaleźć. Doskonale
wiedział, że to nie Pan Bóg potrzebuje
jego modlitwy, tylko on potrzebuje Pana
Boga, a Maryja jest tą, która nas do Niego prowadzi. Wiele jest takich „kultowych” tekstów autorstwa tego młodego
człowieka, które warto powtarzać i rozpowszechniać, żeby się przekonać, że to
nie była świętość „na chwilę”. Ona tak jak
mówił, tak też żył. Może pociągnąć młodych ludzi właśnie tym, że był autentyczny, że niczego nie udawał. Dzisiaj taka
autentyczność pociąga najbardziej.
rozmawiał ks. Łukasz Gołaś SAC,
pallotti.fm
Dziękuję za świadectwo i podzielenie się tymi momentami zaprzyjaźnienia z Carlem Acutisem. Dziękujemy na
beatyfikację, modlimy się szczególnie za
ludzi młodych, aby otwierali swoje serce
na Pana Jezusa.
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 02.11.2020 Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Danutę Teter, o Boże Miłosierdzie
i dar Nieba – od Teresy i Krzysztofa Krokowiczów z rodziną
15.00 Za śp. Melanię Latosi i za wszystkich zmarłych z rodziny, z prośbą o łaskę Nieba
19.00 1. Za śp. Jerzego Tyszkiewicza w 2. rocznicę śmierci, z prośbą o pokój wieczny
2. Za Zmarłych Parafian i poleconych
w wypominkach
WTOREK 03.11.2020
6.30 Za śp. rodziców: Irenę i Szczepana Grześkowiak; za śp. Dziadków: Luizę i Józefa
Krupa
7.30 Za śp. Zenona Dudziaka, o Boże Miłosierdzie i dar życia wiecznego – int. od
sąsiadów
15.00 Za śp. Bazylego Gidaszewskiego, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar Nieba – intencja
od sąsiadów z ul. Marcelińskiej nr 36 ABC
19.00 1. W intencjach Grupy św. O. Pio
2. Za Zmarłych Parafian i poleconych
w wypominkach
ŚRODA 04.11.2020
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Stefanię i Stefana Połczyńskich oraz
za śp. Joachima Szafrana, o pokój wieczny
15.00 Za śp. Rafała Dominiak, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia oraz
o radość życia wiecznego w Domu Ojca –
rodzice i żona z córką
19.00 1. W intencji rodzin naszej Parafii i Archidiecezji, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i uwolnienie od każdego rodzaju zła
2. Za Zmarłych Parafian i poleconych
w wypominkach
CZWARTEK 05.11.2020
6.30 O dar nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych
7.30 Za śp. Jana Gruchała – intencja od sąsiadek: Joanny i Katarzyny
15.00 W intencji Aleksandry, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej – intencja od Elżbiety
i Jadwigi
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19.00

1. Za śp. rodziców: Leonardę i Juliana; śp.
braci: Józefa, Mariana, Wiktora, Kazimierza i Adama; za śp. męża Jana, z prośbą
o łaskę Nieba
2. Za Zmarłych Parafian i poleconych
w wypominkach

PIĄTEK 06.11.2020
6.30 W intencji Dobrodziejów
7.30 Za śp. Tadeusza Olejniczaka w 8. rocznicę
śmierci i za śp. Barbarę Olejniczak
w 3. rocznicę śmierci
15.00 Za zmarłych z rodzin: Kukawka, Głownia,
Koczorowskich i Bakoś, o pokój wieczny
19.00 1. Za śp. Jerzego Kite, z prośbą o łaskę
Nieba
2. Za Zmarłych Parafian i poleconych
w wypominkach
SOBOTA 07.11.2020
6.30 Za śp. Zofię Lange w 22. rocznicę śmierci
i za zmarłych z rodziny
7.30 Wynagradzająca za zniewagi i bluźnierstwa, którymi obrażane jest Niepokalane
Serce Maryi
15.00 Za śp. Eugeniusza Górskiego w 3. rocznicę
śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
19.00 1. Za Zmarłych Parafian i poleconych
w wypominkach
2. Intencje zbiorowe
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.11.2020
8.00 Za śp. Dariusza Ludwiczaka, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
9.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
11.00 W intencji Anastazji i Aleksandra, o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
12.30 W intencji Aleksandry i Ryszarda Chałupków, z podziękowaniem za 50 lat wspólnego życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
16.00 W intencji Małgosi z okazji 3. rocznicy
przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
17.00 Za śp. Zbigniewa Kuligowskiego
w 3. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodzin: Kuligowskich i Michałowskich
19.00 1. Intencje studenckie
2. Za Zmarłych Parafian i poleconych
w wypominkach
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 09.11.2020
6.30 W intencji Parafian
7.30 Za śp. Rodziców: Helenę w 50. rocznicę
śmierci i Józefa Świętek, o Boże Miłosierdzie
15.00 Za śp. Marię Kaczmarek, z prośbą o dar
Bożego Miłosierdzia – intencja od siostry
Danuty z mężem Henrykiem
19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

PIĄTEK 13.11.2020
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. rodziców: Luizę i Kazimierza
Frankowskich – intencja od córek
15.00 Za śp. Halinę Piasecką, o pokój wieczny
– od lokatorów z ul. Szamotulskiej 61, 63
i 65
19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

WTOREK 10.11.2020
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 Z podziękowaniem Bożemu Miłosierdziu
i Matce Najświętszej za dar przeżycia 87
lat Urszuli, z ufną prośbą o dalsze zdrowie i opiekę według Woli Bożej
15.00 Za śp. Andrzeja Ertmana, z prośbą
o radość życia wiecznego – intencja od
Wspólnoty Żywego Różańca (Róża VI)
19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

SOBOTA 14.11.2020
6.30 W intencji konających o pojednanie
z Bogiem
7.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
15.00 Za śp. Rodziców: Klarę w 22. rocznicę
śmierci i Bernarda Panek; za śp. Zdzisława Trzybińskiego oraz za zmarłych:
Zygmunta, Mariana i Jana,
19.00 Intencje zbiorowe

ŚRODA 11.11.2020
6.30 W intencji Marcina w dniu imienin,
z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę matki Bożej, św. Michała Archanioła
i św. Marcina
7.30 Za śp. Alicję, Aleksandra i Krzysztofa
Wytykowskich, z prośbą o Miłosierdzie
Boże
9.00 W intencji Ojczyzny
15.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
19.00 Za śp. Zofię Krawczak, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i dar Nieba – intencja od
dzieci z wnukami i prawnukami
CZWARTEK 12.11.2020
6.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
7.30 Za śp. Jacka Jaroni – intencja od Ewy
15.00 Za śp. Bronisławę Sobierajczyk, z prośbą
o radość życia wiecznego
19.00 Za śp. Lucynę Rossochacką oraz za śp. Halinę i Zygmunta Skrzypek, z prośbą o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego
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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11.2020
8.00 W intencji Jadwigi, z podziękowaniem za
75 lat życia, za udzielone łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo
9.30 Za śp. Józefę i Stanisława Cegłowskich,
za śp. Stanisława Wojciechowskiego,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
11.00 Za śp. Marcina Calińskiego, Cecylię, Stanisława, Krzysztofa i Kacperka Pawłowskich, z prośbą o radość życia wiecznego
12.30 Za śp. Kazimierę, Ignacego i Włodzimierza Kołodziej, z prośbą o radość życia
wiecznego
16.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą
o pokój wieczny
17.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
19.00 Za śp. rodziców: Zofię i Leona; za
wszystkich zmarłych z rodzin: Dziurlów
i Klorków oraz za śp. Henryka
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Ogłoszenia parafialne
1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych,
oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy
w cichości wiedli święte życie. Radujemy
się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są
naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że
świętość jest dla wszystkich, dla każdego
z nas. To od nas samych zależy, czy do tej
świętości dążymy, czy jej pragniemy.
2. W tym roku na cmentarzach poznańskich nie będzie Mszy św. i procesji, dlatego Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według porządku niedzielnego.
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby swój
pobyt na cmentarzach rozłożyć w czasie,
aby uniknąć tłumów i minimalizować ryzyko przenoszenia wirusa. Prosimy o wzięcie tego apelu pod uwagę w planowaniu
wizyt na cmentarzach.
3. Odpust za zmarłych w tym roku będzie
można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad. Stolica Apostolska wydała specjalny
dekret w którym stwierdza że odpust ten, dla
pożytku wiernych może być przeniesiony na
inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie
wybrane przez poszczególnych wiernych,
mogą być od siebie oddzielone. Dodatkowo
osoby chore i starsze nie muszą osobiście odwiedzić cmentarza, zwłaszcza, gdy z powodu
restrykcji nie mogą opuścić domu.

4. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych
Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny.
W tym dniu modlimy się za tych, którzy
poprzedzili nas w drodze do wieczności.
Msza Święta za zmarłych z naszej parafii
o godz. 19:00.
5. 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, w naszym kościele od 2 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.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W naszych modlitwach
w czwartek będziemy dziękować za dar
Eucharystii oraz prosić o liczne i święte
powołania kapłańskie. W piątek okazja do
spowiedzi podczas każdej Mszy św. oraz
od 14:30 i 18:00, dla dzieci od godz. 17:00.
W sobotę powierzymy naszą wspólnotę
parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy
odeszli już do domu Pana, Tej, która jest
naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza
podczas pierwszosobotniego nabożeństwa
po Mszy Świętej o godz. 7:30.

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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