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Przyjdź!
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Czekanie
Od duszpasterzy - ks. Krzysztof Freitag SAC

Mam wielu przy-
jaciół. Jeszcze przed 
seminarium, a potem 
w czasie kiedy w nim 
już byłem, wielu z nich 
mnie odwiedzało. Każ-
da wizyta była inna. 
Ale szczególnie cieka-
wym doświadczeniem 
było samo czekanie na 

ich przyjazd. Bywało tak, że ktoś poza infor-
macją: będę dzisiaj! nic więcej mi nie mówił. 
Więc ja wtedy sprzątałem pokój, układałem 
książki na regałach, biegłem do sklepu po cia-
cho. I potem – jak na szpilkach – czekałem na 
pukanie do drzwi, bądź telefon. Czekałem na 
moment kiedy wreszcie dojdzie do upragnio-
nego spotkania. Wszystkie moje myśli i uczu-
cia były skupione na tym czekaniu.

Bóg, na którego w Adwencie czekamy, 
również ciągle przychodzi. Dzisiaj. Do mojego 
i Twojego życia. Do takiego, jakie ono teraz jest.

Pierwsze przyjście Boga na ziemię dokona-
ło się 2000 lat temu w Betlejem, kiedy stał się 
jednym z nas, Człowiekiem. I to wydarzenie 
będziemy znów ponownie wspominać. 

Ale, adwent to czas, kiedy czekamy na jesz-
cze jedno przyjście Chrystusa – to w paruzji, 
czyli na końcu czasów, kiedy – jak czytamy 
w Biblii – przyjdzie w chwale, żeby odnowić 
ziemię i niebo, cały kosmos. Wtedy zło nie bę-
dzie miało już nic więcej do gadania. I to jest 
kolejny wymiar adwentu.

Jest jeszcze jeden wymiar Bożego przyj-
ścia. Bóg chce przyjść dzisiaj. Konkretnie, do 
mojego życia i mojej codzienności. Św. Jan 
Chrzciciel woła: prostujcie dla Niego ścieżki, 
przygotujcie Mu drogę! Nasza codzienność jest 
nieraz nieźle pokręcona, powykrzywiana przez 
grzech, nałogi, depresję, smutek, samowystar-
czalność. Może przez trudną sytuację rodzin-
ną. Chorobę. Trudności " nansowe. Może być 

ona tak poskręcana, że nie mamy już ochoty na 
spotkanie z Nim.

Bóg żeby do Ciebie przyjść, potrzebuje 
Twojej zgody; nigdy nie wpadnie na dziko do 
Twojego życia. Prostować dla Niego ścieżki ży-
cia znaczy mówić Mu: tak, chcę, przyjdź!

Twoje życie i wybory, które codziennie po-
dejmujesz przygotowują Cię – bądź nie przygo-
towują – na przyjście Boga i spotkanie z Nim. 
Warto dziś przez chwilę, kiedy wrócisz do 
domu po Mszy św., pomyśleć czy jesteś goto-
wa/y na Jego przyjście.

On przyjdzie w paruzji – i to prawda. Przyj-
dzie w chwili Twojej śmierci, Twojej osobistej 
paruzji – i to też prawda. I przychodzi w Komu-
nii świętej. Nie musisz czekać aż wyzioniesz du-
cha. Komunia Święta to idealny moment żeby 
Go spotkać. Żeby popatrzeć na te swoje pokrę-
cone ścieżki i zaprosić Go na nie. Kiedy przyj-
mujesz Go w postaci Chleba, On żyje naprawdę 
w Tobie i daje siły by swoje drogi prostować.

Twoje życie samo się nie wyprostuje. Po-
trzebuje wysiłku z Twojej strony i Bożej łaski. 
Jak prostować swoje życie? Modlić się, czy-
li rozmawiać z Nim, mówić do Niego: Tato! 
Albo wołać: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! 
Dalej, spowiadać się, czyli budować swoje ży-
cie w inny sposób, już bardziej prosto. Czytać 
Pismo Święte. Pogadać z mądrym księdzem. 
Może wyjechać na rekolekcje, albo chociaż ich 
wysłuchać w Internecie. 

Bóg chce dla człowieka życia. Szczęścia. 
Nieba. To jest możliwe w pełni tylko wtedy, kie-
dy my jesteśmy blisko Niego, a On blisko nas.

Św. Anzelm, w jednym ze swoich dzieł krzy-
czy wręcz do Boga: Jest nam tak źle bez Ciebie! 
Bóg chce, żeby było nam dobrze. Chce przyjść. 
Dzisiaj. W pierwszą niedzielę Adwentu. Kie-
dy już w supermarketach grają christmasy. On 
chce przyjść do mojego i Twojego życia. Chce 
zadziałać.

Czy Ty też tego chcesz? 
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Wyjątkowy Adwent
Adwent 2020

Dla ludzi wierzących każdy Adwent 
jest czasem szczególnym. Jest czasem 
oczekiwania z wiarą na powtórne 
przyjście Zbawiciela na ziemię, a jed-
nocześnie przygotowania się do obcho-
dów Uroczystości Bożego Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmieniły wszyst-
ko. Zmienił się bieg historii. Zmienił 
się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany 
były tak głębokie, że od narodzin Jezu-
sa rozpoczęliśmy liczyć czas.

W porównaniu z poprzednimi, 
tegoroczny Adwent będzie wyjątko-
wy. Pandemia zmieniła nasz codzien-
ny sposób funkcjonowania, również 
w wymiarze duszpasterskim i praktyk 
religijnych. W wielu osobach wywołuje 
ona lęk i niepewność. W wielu już zo-
stawiła trudne doświadczenie choroby, 
a nawet śmierci bliskiej osoby.

Właśnie dlatego prosimy, aby w nad-
chodzącym czasie otworzyć nasze serca 
na nadzieję, którą przynosi Chrystus. 
Niech oczekiwanie na spełnienie tej 
nadziei umocni naszą wiarę, stając się 
źródłem pokoju serca oraz przyczyni 
się do przemiany nie tylko pojedyn-
czych osób, ale i całych społeczności – 
naszych rodzin i naszej ojczyzny.

Zachęcamy wiernych do uczest-
nictwa w codziennych Mszach Świę-
tych Roratnich, do spotkań z prze-
baczającym Jezusem w Sakramencie 
Pojednania, do prywatnej bądź wspól-
notowej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w ciągu tygodnia, przy zachowa-
niu wszystkich obostrzeń sanitarnych.

Kapłanów prosimy o jeszcze więk-
szą gorliwość duszpasterską – zgodnie 

ze wskazaniami swoich biskupów – 
zwłaszcza odnośnie do celebracji Eu-
charystii, posługi konfesjonału i innych 
sakramentów oraz duszpasterskiego 
towarzyszenia wiernym w ich codzien-
nych zmaganiach. Serdecznie prosimy 
wszystkich księży proboszczów, aby 
stwarzali wiernym możliwość uczest-
nictwa w rekolekcjach adwentowych 
zarówno w kościele, jak i on-line.

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, 
aby codziennie spotykać się ze Słowem 
Bożym, trwać przed Najświętszym 
Sakramentem, modląc się za naszych 
para� an – o głęboką wiarę, o świętość 
życia, za Kościół i wreszcie za naszą 
ojczyznę – o pokój i umacnianie jej 
chrześcijańskiej tożsamości.

Niech adwentowy czas oczekiwania 
będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, 
która spełni się wraz z ostatecznym 
przyjściem Bożego Syna.

Wszystkim z serca błogosławimy,
Prezydium Konferencji Episkopatu 

Polski
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na I Niedzielę 
Adwentu, rok B, 29 listopada 2020 r. 

 
I czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7)
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Psalm (Ps 80 (79))
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

2. czytanie (1 Kor 1, 3-9)
Oczekujemy objawienia się Jezusa 
Chrystusa

Aklamacja (Ps 85 (84), 8)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 13, 33-37)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan 
domu przyjdzie

Rozważanie: «Przyjdź, Panie Jezu» 
— to żarliwe wołanie pierwszej wspól-
noty chrześcijańskiej musi się stać, 
drodzy przyjaciele, również naszym 
nieustającym pragnieniem, aspiracją 
Kościoła wszystkich czasów, który ocze-
kuje i przygotowuje się na spotkanie ze 
swoim Panem. Przyjdź dzisiaj, Panie; 
oświeć nas, daj nam pokój, pomóż nam 
pokonać przemoc. Przyjdź, Panie, o to 
prosimy podczas nadchodzących tygo-
dni. «Panie, rozjaśnij nad nami swoje 
oblicze, a będziemy zbawieni» — tak 
modliliśmy się niedawno słowami Psal-
mu responsoryjnego. A prorok Izajasz 
wyjawił nam w pierwszym czytaniu, 
że nasz Zbawiciel ma oblicze łagodne-
go i miłosiernego ojca, który troszczy 
się o nas w każdej sytuacji, gdyż jeste-

śmy dziełem Jego rąk: «Ty, Panie, jesteś 
naszym Ojcem, Odkupiciel nasz — to 
Twoje imię odwieczne» (63, 16). Nasz 
Bóg jest Ojcem, gotowym przebaczyć 
skruszonym grzesznikom i przyjąć 
tych, którzy pokładają ufność w Jego 
miłosierdziu (por. Iz 64, 3). Z powodu 
grzechu oddaliliśmy się od Niego, do-
stając się pod panowanie śmierci, lecz 
On zmiłował się nad nami i sam, bez 
żadnej naszej zasługi, postanowił wyjść 
nam naprzeciw, posyłając nam swego 
jedynego Syna jako Zbawiciela. Tak 
wielka tajemnica miłości rodzi w nas 
naturalną wdzięczność i bardziej ufne 
staje się nasze wołanie: «Okaż nam dziś, 
Panie, w naszych czasach, we wszyst-
kich częściach świata, Twoją łaskawość, 
daj nam odczuć Twą obecność i obdarz 
nas zbawieniem» (por. Śpiew przed 
Ewangelią).

Papież Benedykt XVI na Adwent 
2008 r.

 Czytania mszalne na poniedziałek, 
św. Andrzeja, I Tydzień Adwentu, rok 
B, 30 listopada 2020 r. 

 
I czytanie (Iz 49, 1-6)
Ustanowię cię światłością dla pogan

Psalm (Ps 19)
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

II czytanie (Rz 10, 9-18)
Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa

Aklamacja (J 14, 6b i 9c)
Alleluja, alleluja, alleluja
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Ewangelia (Mt 4, 18-22)
Powołanie Apostołów 

„Witaj, Krzyżu, zapoczątkowany 
za sprawą ciała Chrystusa i ozdobio-
ny Jego członkami jak drogocennymi 
perłami. Zanim Pan wstąpił na ciebie, 
budziłeś ziemski strach. Teraz jednak, 
obdarzony niebieską miłością, przyj-
mowany jesteś niczym dar. Wierzący 
wiedzą, patrząc na ciebie, ile radości 
posiadasz, ile podarków przygotowa-
łeś. Pewny więc i pełen radości przy-
chodzę do ciebie, abyś przyjął także 
mnie wysławiającego cię, jako ucznia 
Tego, który zawisł na tobie... Krzyżu 
błogosławiony, który przyjąłeś majestat 
i piękno członków Pana! ... Weź mnie 
i zaprowadź daleko od ludzi i przywróć 
mnie memu Nauczycielowi, aby za two-
ją sprawą przyjął mnie Ten, który przez 
ciebie mnie odkupił. Witaj, Krzyżu; 
tak, witaj prawdziwie!".

Z opowieści Męka Andrzeja, VI w. 

Czytania mszalne na II Niedzielę 
Adwentu, rok B, 6 grudnia 2020 r. 

I czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11)
Przygotujcie drogę dla Pana

Psalm (Ps 85 (84))
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

II czytanie (2 P 3, 8-14)
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Aklamacja (Łk 3, 4c. 6)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 1, 1-8)
Prostujcie ścieżki dla Pana

Rozważanie: Cała liturgia Adwen-
tu nawiązuje do słów Poprzednika, 
wzywając nas, byśmy wyszli na spo-
tkanie Chrystusowi, który przychodzi, 
aby nas zbawić. Przygotujmy się na to 
wspomnienie Jego narodzin w Betle-
jem przed ponad dwoma tysiącami lat, 
odnówmy naszą wiarę w Jego przyjście 
w chwale na końcu czasów. Uczmy się 
zarazem rozpoznawać Jego obecność 
wśród nas: On naprawdę nas nawiedza, 
również w osobach, które spotykamy, 
i w codziennych wydarzeniach.

Św. Jan Paweł II
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Intencje mszalne
30 listopada - 6 grudnia 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 30.11.2020  
  6.30 W intencji Para� an
15.00   Za śp. Andrzeja Marchwickiego, 

z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

17.00 Za śp. Jana Gruchała, o dar życia 
wiecznego – intencja od sąsiadów

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

WTOREK 01.12.2020 
  6.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
15.00 Za śp. Jolantę Chrobak, o Boże Mi-

łosierdzie – od kuzynostwa: Maryli 
i Grzegorza

17.00 W intencji Mii Marii w 1. rocznicę 
chrztu świętego, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Matki Naj-
świętszej

19.00 W intencjach Grupy św. O. Pio

ŚRODA 02.12.2020 
  6.30 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
15.00 Za śp. Gabrielę Buziałkowską, o radość 

życia wiecznego – od synów z rodzina-
mi

17.00 W intencji Marcina w 45. rocznicę uro-
dzin, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę nad nim i jego rodziną

19.00 W intencji rodzin naszej Para� i i Ar-
chidiecezji, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i uwolnienie od każdego 
rodzaju zła 

CZWARTEK 03.12.2020 
  6.30 O dar nowych powołań kapłańskich, 

do życia konsekrowanego i misyjnych
15.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Barbary
17.00 Za śp. męża Antoniego Pochanke w 21. 

rocznicę śmierci; śp. teściów: Stani-
sławę i Brunona; śp. rodziców: Pelagię 
i Franciszka; za śp. bratanka Macieja 
Todajewskiego

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

PIĄTEK 04.12.2020
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
15.00 Za śp. Hieronima, Helenę i Józefę, 

z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
17.00 Za śp. Joannę Pietras; śp. Joannę, Józefa 

i Ryszarda Grabarków; śp. Mirosława 
Kosikiewicza, z prośbą o dar Nieba

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

SOBOTA 05.12.2020  
  6.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi 

i bluźnierstwa, którymi obrażane jest 
Niepokalane Serce Maryi

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

II NIEDZIELA ADWENTU – 06.12.2020
  8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
  9.30 O miejsce w Domu Ojca dla śp. rodzi-

ców: Kornelii i Władysława Potulickich 
– intencja od córki

11.00 Za śp. Stanisława Kwapiszewskiego 
w 4. rocznicę śmierci, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba

12.30 W intencji Para� an
16.00 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o pokój 

wieczny
17.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.
19.00 Intencje studenckie
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Intencje mszalne
7 - 13 grudnia 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 07.12.2020  
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
15.00   W intencji Elżbiety i Andrzeja w 55. 

rocznicę ślubu, z podziękowaniem 
za wspólnie przeżyte lata, z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
Jubilatów i całej rodziny

17.00 Za śp. Jana Bogacza, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od 
przyjaciół

19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

WTOREK 08.12.2020 Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP
  6.30 Za konających o łaskę pojednania z Bogiem
15.00 Za śp. Marię i Antoniego, z prośbą o ra-

dość życia wiecznego
17.00 Za śp. Adelajdę Marzol, z prośbą o Boże 

Miłosierdzie – intencja od lokatorów
19.00 Za śp. Mirosława Weiss – greg.

ŚRODA 09.12.2020 
  6.30 O pokój wieczny dla śp. Leszka Krawca 

w 12. rocznicę śmierci; dla zmarłych śp.: 
Mieczysława, Jerzego i Janusza – intencja 
od mamy

15.00 Za śp. Janinę Malińską, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i spokój duszy – intencja od 
Zespołu Mikrobiologii Szpitala przy ul. 
Polnej w Poznaniu

17.00 Za śp. Adelajdę Marzol, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od 
Wspólnoty Żywego Różańca

19.00 Rez.

CZWARTEK 10.12.2020 
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
15.00 Za śp. Martę Juszczak w 1. rocznicę 

śmierci; za śp. Mariana Stefaniaka; śp. 
Józefę i Franciszka Rupocińskich i za 
zmarłych z rodzin: Juszczak i Hybzów

17.00 Za śp. Mieczysławę Bednarek, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – in-
tencja od Wspólnoty Żywego Różańca

19.00 Za śp. Ewę Herodowicz w 3. rocznicę 
śmierci oraz za zmarłych jej rodziców;

PIĄTEK 11.12.2020
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę nad 
Aleksem, Zuzanną, ich synami i nad całą 
rodziną oraz o zdrowie dla pewnej osoby

15.00 Za śp. Waldemara Kaczmarka, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i dar Nieba – od 
przyjaciół

17.00 W intencji Ks. Mirosława Prekopa, 
z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogo-
sławieństwo  

19.00 Za śp. Marię Roszak oraz śp. Władysława 
Roszak, z prośbą o radość życia wiecznego

SOBOTA 12.12.2020  
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę nad 
Aleksem, Zuzanną, ich synami i nad całą 
rodziną oraz o zdrowie dla pewnej osoby

15.00 Za zmarłych synów; śp. Wojciecha i Je-
rzego Kergelów, z prośbą o radość życia 
wiecznego – intencja od rodziców

19.00 Intencje zbiorowe

III NIEDZIELA ADWENTU – 13.12.2020
  8.00 Za śp. Annę i Grzegorza Palacz w roczni-

ce śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie 
wieczne

  9.30 Za śp. Pelagię, z prośbą o radość życia 
wiecznego

11.00 Za sp. Franciszka Bartola w 8. rocznicę 
śmierci, z prośbą o pokój wieczny

12.30 Za śp. rodziców: Marię w 30. rocznicę 
śmierci i Kazimierza Koszczyńskich; za 
śp. brata Józefa, z prośbą o Boże Miło-
sierdzie i dar życia wiecznego

16.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Łucji w dniu imienin

17.00 Za śp. Pelagię, Walentego i Daniela, 
z prośbą o udział w szczęściu zbawionych

19.00 Za śp. Bernarda Olejniczaka w 32. 
rocznicę śmierci oraz za zmarłych z ro-
dziny, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
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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

29 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. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwen-
tu, który przygotuje nas do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok 
realizacji w Kościele w Polsce programu 
duszpasterskiego na lata 2019-2022, któ-
rego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. 
Natomiast hasłem roku duszpasterskie-
go 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na 
świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas 
szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy 
zgłębiali celebrowanie Eucharystii w na-
szej wspólnocie para' alnej. Ono przenosi 
się na celebrowanie obecności Pana Jezu-
sa w naszych domowych Kościołach. Tak 
dajemy świadectwo swojej wiary kształto-
wanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, 
który był, który jest i który przychodzi.

2. W Adwencie, tym szczególnym cza-
sie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. 
Zachęcamy do udziału w czuwaniu adwen-
towym wraz z Maryją podczas nabożeństw 
zwanych roratami. Dorosłych zapraszamy 
codziennie o godz. 6:30, dzieci, od ponie-
działku do piątku o godz. 17:00. /do ko-
ścioła górnego/. Jednocześnie o godz. 6:10, 
przed roratami, zapraszamy na Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny. Przez czas Adwentu w tygo-
dniu nie będzie Mszy św. o godz. 7:30.

3. Adwent to również czas pracy nad 
sobą. Szczególną okazją do tego będą re-
kolekcje adwentowe w dniach od 13 do 15 
grudnia /będą one transmitowane na na-
szym kanale para' alnym/. Już teraz zapla-
nujmy ten czas.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobo-
ta miesiąca. W czwartek będziemy prosili 
o liczne i święte powołania do kapłaństwa. 
W pierwszy piątek okazja do spowiedzi 
świętej w naszym kościele podczas każdej 
Mszy św. oraz od godz. 14:30, 18:00 oraz 
dla dzieci od 16:30. Natomiast po Mszy 
św. o godz. 19:00 zapraszamy na adorację 
i wielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego 
śpiewem.

5. W sobotę uczcimy Niepokalane Ser-
ce Maryi. Po Mszy Roratniej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, medytacja, ró-
żaniec i indywidualne błogosławieństwo.

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć 
opłatki oraz świece wigilijne. Jak zwykle, 
liczymy na zrozumienie i hojność naszych 
Para' an i Gości. Dochód ze sprzedaży 
świec przeznaczony jest na Wigilijne Dzie-
ło Pomocy Dzieciom.


