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„Ja nie umieram, wstępuję w życie!”
Od duszpasterzy - ks. Mirosław Prekop SAC

Listopad to do-
bry czas na re� ek-
sję o życiu i prze-
mijaniu, zwłaszcza 
teraz, kiedy coraz 
częściej dowiadu-
jemy się o śmierci 
ludzi nam bliskich, 
którzy odeszli od 

nas w wyniku COVID-19. 
Późna jesień, kiedy zamiera przyroda, 

a dni są coraz krótsze, zapalamy świece 
nie tylko na cmentarzach, ale i w poko-
jach, by obudzić pamięć, odmówić zdro-
waśki i zanurzyć się w dobrej lekturze, 
by szukać nadziei i poodnajdywać utra-
cone sensy. Robimy herbatę lub kawę, 
wkładamy kapcie i zatapiamy się choć na 
chwilę w ciekawej lekturze. Odnalazłem 
taką, sięgając po książkę szwedzkiego 
karmelity O. Wilfrida Stinissena zatytu-
łowaną: „Ja nie umieram, wstępuję w ży-
cie! Rozważania o śmierci i wieczności”. 
Chciałbym się z Wami podzielić kilkoma 
perełkami - światełkami z tej niezwy-
kłej książki ojca Stinissena. Wydobyłem 
je z rozdziału zatytułowanego: „nasza 
prawdziwa tożsamość”. 

• Wydaje się jakby umierający czło-
wiek tracił swoją tożsamość, jakby co raz 
bardziej oddalał się od siebie, wyjeżdżał, 
a w końcu ulegał rozkładowi. Naprawdę 
jednak przez śmierć zyskują swoją praw-
dziwą tożsamość. Spełnia się. Bez śmierci 
życie jest niepełne. Dlatego Kościół nie 
ogłasza świętymi tych, którzy jeszcze nie 
umarli. Ich życie jest niekompletne. 

• Dopóki nie umarliśmy, jesteśmy 
w pewnym sensie ułomni, trochę chorzy. 
Śmierć jest naszym lekarstwem. Dopó-

ki nie przeszliśmy przez bramę śmier-
ci, nie jesteśmy w pełni ludźmi. Czegoś 
nam brakuje. „Kiedy tam przybędę, będę 
w pełni człowiekiem”, pisał św. Ignacy 
Antiocheński. Bez śmierci życie nie jest 
gotowe. Śmierć nie jest końcem życia, 
ale jego wypełnieniem. Dlatego św. Tere-
sa z Lisieux może mówić: „nie umieram 
jednak, wstępuję w życie”. 

• Życie jest misterium. My, żyjący 
nie wiemy jeszcze, czym jest prawdziwe, 
pełne życie. Nie rozumiemy także dosta-
tecznie tego, że ono jest permanentnym 
niezasłużonym darem, że nie mamy do 
niego prawa, że nie możemy go sobie za-
właszczyć, że ono nigdy nie może się stać 
naszą własnością i że Bóg może i zabierze 
je wtedy, kiedy zechce. 

• Umierać to słyszeć jak Jezus mówi: 
„przeprawmy się na drugą stronę (Mk 
4,25)”. Nareszcie zobaczymy pełnię. Do-
tychczas widzieliśmy tylko tę ciemną 
stronę, teraz ujrzymy tę całą rzeczywi-
stość, a tym samym staniemy się wreszcie 
sobą. Człowiek jest wołaniem o pełnię. 

• Tam, po drugiej stronie, nie będzie-
my dla samych siebie zagadką. Tam na-
reszcie dowiemy się, jak się naprawdę 
nazywamy, tam usłyszymy nasze praw-
dziwe imię, to zapisane na białym ka-
myku, nowe imię, którego nikt nie zna 
oprócz tego, kto je otrzymuje (Ap  2,17). 
Aby poznać to imię, muszę poczekać aż 
umrę. Wtedy będę zupełnie sobą. Tę nie-
znośną tęsknotę, by poznać siebie przez 
śmierć, znajdziemy u św. Teresy z Lisie-
ux. Gdy Matka Agnieszka pokazała Tere-
sie jej fotogra� ę, ona powiedziała: „tak, 
to koperta. A kiedy ukaże się list? To list 
chciałabym widzieć.” 
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Wyciągnięte ręce
IV Światowy Dzień Ubogich

„Zawsze spotkanie osoby ubogiej 
jest dla nas wyzwaniem i pytaniem. Co 
możemy zrobić, aby wyeliminować lub 
przynajmniej zmniejszyć jej marginali-
zację i cierpienie? Jak możemy pomóc 
jej w ubóstwie duchowym? Wspólnota 
chrześcijańska jest wezwana do zaan-
gażowania się w to doświadczenie dzie-
lenia się, mając świadomość tego, że nie 
może ona delegować tego zadania in-
nym. Aby być wsparciem dla ubogich, 
fundamentalną rzeczą jest osobiste 
życie ubóstwem ewangelicznym. Nie 
możemy czuć się „w porządku”, kiedy 
członek naszej rodziny ludzkiej jest 
zepchnięty na tyły i staje się cieniem. 
Krzyk milczenia wielu ubogich musi 
docierać do Ludu Bożego będącego za-
wsze i wszędzie w gotowości, by dać im 
głos, aby solidaryzować się z nimi i bro-
nić ich przed hipokryzją oraz wieloma 
obietnicami bez pokrycia, a także by 
zaprosić ich do udziału w życiu wspól-
noty. 

Ostatecznie kresem każdej naszej 
działalności nie może być nic innego, 
jak miłość. To jest cel, w stronę któ-
rego wyruszyliśmy i nic nie powinno 
nas od niego odciągnąć. Ta miłość jest 
współudziałem, oddaniem i służbą, ale 
zaczyna się od odkrycia, że my naj-
pierw zostaliśmy ukochani i obudzeni 
do miłości – podkreślił Papież. – Kres 
ten pojawia się w momencie, w którym 
dziecko spotyka się z uśmiechem mamy 
i czuje się kochane tylko ze względu na 
to, że istnieje. Również uśmiech, któ-
ry dzielimy z ubogim, jest źródłem 
miłości i pozwala żyć w radości. Ręka 
wyciągnięta może zawsze ubogacić się 
uśmiechem tego, który nie mierzy swo-
jej obecności i pomocy, którą o� aruje, 
ale cieszy się wyłącznie z życia w stylu 
uczniów Chrystusa”.
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na XXXIII Nie-
dzielę Zwykłą, rok A, 15 listopada 
2020 r. 

 
I czytanie (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31)
Poemat o dzielnej niewieście

Psalm (Ps 128 (127))
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

II czytanie (1 Tes 5, 1-6)
Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Aklamacja (J 15, 4a. 5b)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 25, 14-30)
Przypowieść o talentach

Rozważanie: Dzisiejsza przypo-
wieść mówi przede wszystkim o tym, 
z jakim wewnętrznym nastawieniem 
należy przyjąć i wykorzystać ten dar. 
Nastawieniem błędnym jest lęk: słu-
ga, który boi się swego pana i lęka się 
jego powrotu, chowa monetę pod zie-
mię, i nie przynosi ona żadnego pożyt-
ku. Tak dzieje się w przypadku osoby, 
która otrzymała chrzest, komunię św., 
bierzmowanie, a potem kryje te dary 
pod stosem uprzedzeń, pod parali-
żującym wiarę i uczynki fałszywym 
obrazem Boga i zawodzi oczekiwania 
Pana. Przypowieść uwydatnia jednak 
bardziej dobre owoce przyniesione 
przez uczniów, którzy byli szczęśliwi, 
że otrzymali dar, nie ukryli go z bojaź-
nią i zazdrością, ale go wykorzystali, 
dzieląc się nim z innymi, przekazując 

go. Tak, to co Chrystus nam o+ arował, 
rośnie, kiedy o+ arujemy to innym. Jest 
to skarb, który musi być rozdany, zain-
westowany, dzielony ze wszystkimi, jak 
uczy wielki szafarz talentów Jezusa, ja-
kim jest Paweł Apostoł.

Benedykt XVI, papież
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Czytania mszalne na Uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-
ta, rok A, 22 listopada 2020 r. 

 
I czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17)
Chrystus zna swoje owce

Psalm (Ps 23 (22))
Pan mym pasterzem, nie brak mi ni-
czego

II czytanie (1 Kor 15, 20-26. 28)
Królestwo Boże

Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 25, 31-46)
Chrystus będzie sądził z uczynków mi-
łości

Rozważanie: Chrystus powinien 
królować przede wszystkim w naszej 
duszy. Co byśmy odpowiedzieli, gdy-
by nas zapytał: „A jak ty pozwalasz Mi 
w sobie królować?”. Ja bym Mu odpo-
wiedział, że aby mógł we mnie królo-
wać, potrzebuję ob& tości Jego łaski; 
tylko w ten sposób każde uderzenie 
mojego serca, każdy mój oddech, naj-
lżejsze spojrzenie, najzwyklejsze słowo, 
najzwyczajniejsze odczucie przemienią 
się w hosanna dla mojego Króla, Chry-
stusa. Jeśli chcemy, aby Chrystus królo-
wał, powinniśmy postępować w sposób 
spójny: zacząć od oddania Mu swojego 
serca. Gdybyśmy tego nie uczynili, mó-
wienie o królowaniu Chrystusa byłoby 
zgiełkiem słów pozbawionych chrze-

ścijańskiej treści, zewnętrznym przeja-
wem wiary, która nie istnieje, naduży-
waniem Bożego imienia do ludzkich 
korzyści. Gdyby warunkiem królo-
wania Jezusa w mojej duszy, w twojej 
duszy było uprzednie istnienie w niej 
doskonałego miejsca, mielibyśmy po-
wód do rozpaczy. Ale nie bój się, Córo 
Syjońska! Oto Król twój przychodzi, 
siedząc na oślęciu. Widzicie? Jezus za-
dowala się nędznym zwierzęciem jako 
tronem. Nie wiem jak wy, ale ja nie czu-
ję się poniżony, uznając, że w oczach 
Pana jestem jak osiołek: byłem przed 
Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja zawsze 
będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę, 
trzymasz mnie za uzdę.

Św. Josemaria Escriva
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Intencje mszalne
16 - 22 listopada 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 16.11.2020  
  6.30 W intencji Para� an
  7.30 Za śp. Amelię Pawlak, Edmunda Szen-

del i za zmarłych rodziców: Pelagię 
i Ludwika Wojtaszek, z prośbą o dar 
Nieba dla Nich

15.00 Za śp. Edmunda w z okazji imienin, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

WTOREK 17.11.2020 
  6.30 Za śp. Elżbietę Dolecką w 8. rocznicę 

śmierci, z prośbą o dar Bożego Miło-
sierdzia 

  7.30 Za śp. Reginę Boińską, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne

15.00 Za śp. Franciszka w Jego 100. rocznicę 
śmierci, z prośbą o Boże Milosierdzie 
i szczęśliwe życie wieczne

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

ŚRODA 18.11.2020 
  6.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
  7.30 Za śp. Elżbietę Werner, z prośbą o Boże 

Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Za śp. Celinę Zielonka, z prośbą o dar 

życia wiecznego
19.00 Za śp. Władysława Łukasika, z prośbą 

o łaskę Bożego Miłosierdzia – intencja 
od żony

CZWARTEK 19.11.2020 
  6.30 Za śp. Leokadię, o Boże Miłosierdzie 

i łaskę Nieba
  7.30 Dziękczynna z okazji 88. rocznicy uro-

dzin, z podziękowaniem za wszelkie 
łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Matki Bożej

15.00 Za śp. Teresę Gruchociak, z prośbą 
o łaskę zbawienia

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

PIĄTEK 20.11.2020
  6.30 W intencji kapłanów, osób konsekro-

wanych  i Kościoła Świętego
  7.30 Za zmarłych z rodzin: Machowskich 

i Kozłowskich, o Boże Milosierdzie 
i dar Nieba

15.00 Za śp. Artura Kummera w rocznicę 
śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

SOBOTA 21.11.2020  
  6.30 Intencja wynagradzająca za grzechy 

aborcji, eutanazji i nieczystości
  7.30 Za śp. Marię w 12. rocznicę śmierci 

i śp. Antoniego w 4. rocznicę śmierci, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie

15.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
19.00 Intencje zbiorowe

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.11.2020
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
KRÓLA WSZECHŚWIATA 
  8.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – in-

tencja od WŻR – Różaniec Nieustający
  9.30 Za śp. Reginę i Irenę Dembińskie 

i bliskich zmarłych z rodzin: Polcynów, 
Kemparów i Jęczkowskich, z prośbą 
o radość życia wiecznego

11.00 O Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba dla 
śp. Bogumiły

12.30 Za zmarłą siostrę Czesławę, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba oraz 
o Bożą opiekę nad pogrążoną w smut-
ku rodziną – intencja od Doroty 
i Krzysztofa z dziećmi

16.00 W 33. rocznicę sakramentu małżeń-
stwa Joanny i Adama, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o opiekę Matki Najświętszej i o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny

17.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
19.00 W intencji Ks. Krzysztofa z okazji 

urodzin, o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski
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Intencje mszalne
23 - 29 listopada 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 23.11.2020  
  6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy 

modlitwę
  7.30 Za śp. Gabrielę Buziałkowską, o Boże 

Miłosierdzie i łaskę Nieba – od lokato-
rów z ul. Świt 10 B

15.00 Za śp. Aleksandra Bąka w 7. rocznicę 
śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

WTOREK 24.11.2020 
  6.30 W intencji Para! an
  7.30 Za śp. Józefa Mazanego, z prośbą 

o łaskę Nieba – intencja od siostrzeńca 
z żoną

15.00 Za śp. Danutę Śledzińską i za zmarłych 
z rodziny, o Boże Milosierdzie  i dar 
życia wiecznego

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

ŚRODA 25.11.2020 
  6.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
  7.30 Za śp. Stanisława Kamionka, – od 

siostry z rodziną i od rodziny Mankie-
wiczów

15.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Katarzyny w dniu Imienin

19.00 Za śp. Jerzego Kite w 1. rocznicę śmier-
ci, z prośbą o łaskę Nieba

CZWARTEK 26.11.2020 
  6.30 Za śp. Krzysztofa Chudzickiego w 14. 

rocznicę śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny, o dar Nieba

  7.30 Za śp. Ks. Jerzego Szewczula SAC, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba – intencja od Wspólnoty Żywe-
go Różańca

15.00 Za śp. Henrykę Paszek w 11. rocznicę 
śmierci i za zmarłych z rodziny, o po-
kój wieczny

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

PIĄTEK 27.11.2020
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich sy-
nami i nad całą rodziną oraz o zdrowie 
dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Romana Skibińskiego w 17. 
rocznicę śmierci, z prośbą o dar życia 
wiecznego

15.00 Za śp. Rodziców: Bronisławę i Bro-
nisława Bąk, z prośbą o łaskę Bożego 
Miłosierdzia

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

SOBOTA 28.11.2020  
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich sy-
nami i nad całą rodziną oraz o zdrowie 
dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
19.00 Intencje zbiorowe

I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2020
  8.00 W intencji Księdza Tymona z okazji 

55. rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i z prośbą 
o Boże błogosławieństwo na dalsze lata

  9.30 Za śp. Mieczysława i Grzegorza Tereba; 
Annę i Józefa Jankowskich, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i radość życia 
wiecznego

11.00 Za śp. żonę Krystynę Uryzaj, z prośbą 
o radość życia wiecznego

12.30 Za śp. Krzysztofa Czujewicza w 10. 
rocznicę śmierci – intencja od rodziny

16.00 Rez.
17.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
19.00 Za śp. Aleksandrę Reks, z prośbą 

o łaskę życia wiecznego –  od dzieci 
z rodzinami
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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

15 listopada 2020 r.

Ogłoszenia para� alne

Pismo para! i św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni

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

1. Dziś już po raz czwarty obcho-
dzimy, ogłoszony przez Ojca Świętego 
Franciszka, Światowy Dzień Ubogich 
w tym roku pod hasłem „Wyciągnij 
rękę do ubogiego”. Zachęcam do mo-
dlitwy za wszystkie ubogie osoby oraz 
za ludzi, którzy niosą im pomoc. Przy 
wyjściu z kościoła dostępne są „Tytki 
charytatywne”, które możemy wypełnić 
żywnością lub artykułami chemiczny-
mi i przynieść z powrotem do para) i. 
Zebrane w ten sposób dary, przekazane 
zostaną ubogim z terenu para) i. Nato-
miast dzisiejsze o) ary do puszek będą 
przeznaczone na działalność Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej.

2. Trwa miesiąc listopad i związa-
na z nim modlitwa za naszych bliskich 
zmarłych, zwana „wypominkami”. 
W naszym kościele wypominki są wy-
czytywane codziennie wraz z modlitwą 
różańcową o godz. 18:20.

3. W piątek, 20 listopada, o godzinie 
20:00, kolejne czuwanie modlitewne 
w intencji kapłanów i osób konsekro-
wanych. Modlitwie będzie przewodni-
czyć ks. Przemysław Budziński SAC, 
który przybliży nam Sługę Bożego We-
nantego Katarzyńca. 

4. W czwartek, 19 listopada, swoje 
urodziny obchodzi ks. Krzysztof. Msza 
św. w Jego intencji zostanie odprawiona 
w przyszłą niedzielę o godz. 19:00.

5. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w tym trudnym czasie troszczą 
się o naszą świątynię, składając o) ary 
w kościele oraz na konto para) alne. 
Wszystkich o) arodawców polecamy 
Bogu w modlitwach.

Wszystkim życzymy błogosławionej 
niedzieli i dobrego tygodnia.


