Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Przygotujcie duszę
i ciało

Od duszpasterzy - ks. Maciej Zawisza SAC

O radości
Trzecia niedziela Adwentu co roku
wzywa nas do radości.
Antyfona
na
wejście we Mszy
świętej nie pozostawia nam wątpliwości – o jaką radość
tu chodzi? Cytowany werset z Listu do
Filipian ogłasza, wręcz woła: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się!”
Radość w chrześcijaństwie jest jednym z ﬁlarów relacji z Bogiem. Jako
owoc Ducha Świętego informuje nas,
że jest z nami dobrze; że rośnie w nas
dziecięctwo Boże. Ktoś napełniony całkowicie radością dziecka Bożego – jak
chociażby Maryja – może już tylko
śpiewać: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu
moim”.
Zapewne niewielu z nas wie, że papież Paweł VI napisał adhortację o radości „Radujcie się w Panu”. Wspominając wtedy – 45 lat temu – o lęku,
obawach i smutkach tego świata, pisał:
„Jednak ta sytuacja nie powstrzymuje nas od mówienia o radości, od nadziei
na radość, bo współcześni nam ludzie
uwikłani w błędy, potrzebują doznania
radości; usłyszenia jakby jej pieśni”.
Mam nadzieję, że bez ryzyka dublowania niedzielnej homilii, możemy
zatrzymać się na moment przy wspomnianej adhortacji. Ufam także, że będzie to z większym dla was pożytkiem
niż gdybym ja – biedny księżyna, pró2

bował coś wydusić z siebie przy okazji
tego „wstępniaka”.
W jednym z fragmentów adhortacji papież zwraca naszą uwagę na tzw.
radości ludzkie. Zatrzymajmy się przy
nich, tak jakbyśmy idąc drogą zauważyli umorusany w błocie połyskujący
przedmiot. Z pewnością zatrzymalibyśmy się, schylili i próbowali oczyścić
mając nadzieję na mały skarb.
Papież namawia nas byśmy na naszej mozolnej drodze życia jakby na
nowo nauczyli się korzystać z ludzkich radości:
„Należy również cierpliwie podjąć
trud edukacji czy reedukacji umysłów
w pełną prostoty umiejętność korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę. Chodzi mianowicie:
o głęboką radość z istnienia i życia;
o radość połączoną z czystą, uświęcającą miłością;
o radość uspokajającą, czerpaną
z przyrody i milczenia;
o radość surowej powagi, jaką rodzi
dzieło dokładnie wykonane;
o radość i przyjemność spowodowane
wypełnieniem obowiązku,
o radość czystą, jaka płynie ze skromności, służby i uczestnictwa we wspólnocie;
o radość mozolną, pochodzącą z poświęcenia się.”
Niech to wystarczy za drugie już dziś
kazanie. Wytłuszczone słowa powinny
przemienić się w konkretne działania,
jeśli... rzeczywiście chcemy doświadczyć blasku radości.
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List Franciszka o świętym Józeﬁe

Ojcowskim sercem
Z okazji 150. rocznicy ogłoszenia
św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek napisał
piękny list o niezwykłej roli, jaką ten
święty mąż odegrał w historii Zbawienia. Warto przeczytać go w całości,
zwłaszcza w tych ostatnich chwilach
Adwentu. Poniżej publikujemy fragment:
„Czytając powierzchownie te opisy,
zawsze odnosimy wrażenie, że świat jest
na łasce silnych i możnych, ale „dobra
nowina” Ewangelii polega na ukazaniu,
iż pomimo despotyzmu i przemocy
władców ziemskich, Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizować swój plan zbawienia. Także nasze życie czasem zdaje
się być zdane na łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potraﬁ
ocalić to, co się liczy, pod warunkiem,
że użyjemy tej samej twórczej odwagi,
co cieśla z Nazaretu, który potraﬁ przekształcić problem w szansę, pokładając
zawsze ufność w Opatrzności.
Jeśli czasami Bóg zdaje się nam
nie pomagać, nie oznacza to, że nas
opuścił, ale że pokłada w nas ufność
i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć.
Jest to ta sama odwaga twórcza, jaką
wykazali się przyjaciele paralityka, którzy, by przedstawić go Jezusowi, spuścili
go z dachu (por. Łk 5, 17-26). Trudność
nie powstrzymała śmiałości i uporu
owych przyjaciół. Byli przekonani, że
Jezus może uzdrowić chorego i „nie
mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach
i przez powałę spuścili go wraz z łożem
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w sam środek przed Jezusa. On widząc
ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy»” (ww. 19-20). Jezus docenia twórczą wiarę, z jaką ci ludzie starają się przyprowadzić do Niego
swego chorego przyjaciela.
Ewangelia nie podaje żadnych informacji na temat tego, jak długo Maryja i Józef pozostali z Dzieciątkiem
w Egipcie. Na pewno jednak musieli
jeść, znaleźć dom, pracę. Nie potrzeba
wiele wyobraźni, aby wypełnić milczenie Ewangelii na ten temat. Święta
Rodzina musiała zmierzyć się z konkretnymi problemami, jak wszystkie
inne rodziny, jak wielu naszych braci
i sióstr migrantów, którzy także i dziś
narażają swe życie, zmuszeni przez nieszczęścia i głód. W tym sensie uważam,
że św. Józef jest doprawdy szczególnym
patronem tych wszystkich, którzy są
zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi
z powodu wojny, nienawiści, prześladowań i nędzy.
Na końcu każdej historii, której Józef jest bohaterem, Ewangelia zauważa,
że wstaje on, zabiera ze sobą Dziecię
i Jego Matkę, i czyni to, co Bóg mu nakazał (por. Mt 1, 24; 2, 14.21). Istotnie,
Jezus i Maryja, Jego Matka, są najcenniejszym skarbem naszej wiary.
W planie zbawienia nie można oddzielać Syna od Matki, od Tej, która
„postępowała naprzód w pielgrzymce
wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża”.
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na III Niedzielę głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten
Adwentu, rok B, 13 grudnia 2020 r.
dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a równoI czytanie (Iz 61, 1-2a. 10-11)
cześnie pozostaje i w moim sercu.
Ogromnie się weselę w Panu
Czyż ten dźwięk niosący słowo nie
przypomina ci sam przez się, że "trzeba,
Psalm (Łk 1, 46b-48)
by On wzrastał, a ja żebym się umniejRaduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim szał"? Dźwięk głosu spełnił swoje zadanie i przebrzmiał, jakby mówiąc w ten
II czytanie (1 Tes 5, 16-24)
sposób: "Ta moja radość doszła do
Przygotujcie duszę i ciało na przyjście szczytu". Trzymajmy się słowa, nie dajPana
my, aby się ono zagubiło, gdy już poczęło się w tajnikach naszego serca.
Aklamacja (Iz 61, 1)
Św. Augustyn, kazanie
Alleluja, alleluja, alleluja
Czytania mszalne na IV Niedzielę
Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)
Adwentu, rok B, 20 grudnia 2020 r.
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie
I czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Królestwo Dawida będzie trwało wieczRozważanie: Jan jest głosem, ale "na nie
początku było Słowo", czyli Pan. Jan był
głosem tylko do czasu, Chrystus jest Psalm (Ps 89 (88))
Słowem odwiecznym.
Na wieki będę sławił łaski Pana
Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie II czytanie (Rz 16, 25-27)
oznacza. Głos bez słowa dźwięczy Tajemnica ukryta dla dawnych wieków
w uchu, ale sercu nie przynosi pożytku. została objawiona
Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy my- Aklamacja (Łk 1, 38)
ślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy Alleluja, alleluja, alleluja
słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się Ewangelia (Łk 1, 26-38)
wzbudzić w twoim sercu to, co już ist- Maryja pocznie i porodzi Syna
nieje w moim.
W tym celu posługuję się głosem
Rozważanie: Przebudź się, człowiei mówię do ciebie, aby słowo, które cze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem!
jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie "Zbudź się, o śpiący, i powstań z mari przeniknąć do twojego serca. Dźwięk
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twych, a zajaśnieje ci Chrystus". Dla
ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem.
Umarłbyś na wieki, gdyby On nie
narodził się w czasie. Przenigdy nie
byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do
ciała grzechu. Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia. Nie byłbyś przywrócony życiu, gdyby On nie
poddał się dobrowolnie prawu śmierci.
Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł.
Świętujmy więc z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia.
Świętujmy dzień uroczysty, w którym
Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym
dniem Ojca, zechciał zstąpić w krótki
i przemijający dzień doczesności. On
"stał się dla nas mądrością od Boga
i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to napisano, w Panu
się chlubił ten, kto się chlubi".

II czytanie (Tt 2, 11-14)
Ukazała się łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom

Psalm (Ps 96 (95))
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

Św. Jan Paweł II, papież, audiencja
generalna 1982 r.

Aklamacja ()
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Łk 2, 1-14)
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Rozważanie: Nie możemy zatem
sprowadzić Bożego Narodzenia do
roli święta bezużytecznej rozrzutności, ani przekształcić go w uroczystości spod znaku łatwego konsumizmu:
Boże Narodzenie jest świętem pokory,
ubóstwa, ogołocenia, poniżenia Syna
Bożego, który przybywa, aby obdarzyć
nas swoją nieskończoną miłością; musi
ono więc być obchodzone w duchu
autentycznego dzielenia się, uczestnictwa wraz z braćmi, którzy potrzebują
naszej serdecznej pomocy. Musi być
podstawowym etapem rozważenia naŚw. Augustyn, kazanie szego zachowania wobec Boga, który
przychodzi; a tego Boga, który przyCzytania na piątek, Uroczystość chodzi, możemy spotkać w płaczącym,
Narodzenia Pańskiego, rok B, 25 grud- bezbronnym dziecku, w chorym, który
czuje, jak opuszczają go siły, w starszym
nia 2020 r.
człowieku, który przepracowawszy całe
życie w społeczeństwie naszym, oparMsza w nocy
tym na produkcyjności i sukcesie, zeI czytanie (Iz 9, 1-3. 5-6)
pchnięty jest na margines i zaledwie
Syn został nam dany
tolerowany.
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14 - 20 grudnia 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 14.12.2020
6.30 W intencji Marcina w dniu urodzin,
o potrzebne łaski Boże, wstawiennictwo
Niepokalanej i wszystkich Świętych
15.00 Za śp. Elżbietę Augustyniak w 21.
rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny,
z prośbą o łaskę Nieba
17.00 Za śp. Eugenię Zenkteler – Żyła, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 W intencji Małgorzaty i Anny w dniu
ich urodzin, o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na
dalsze lata życia oraz o łaskę zdrowia dla
Mieczysławy
WTOREK 15.12.2020
6.30 W intencji Paraﬁan
15.00 Za śp. Pawła Paszek w 13. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny, o łaskę Nieba
17.00 Za śp. Janinę Grobelską w 1. rocznicę
śmierci, z prośbą o dar Nieba
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Anastazji
z okazji urodzin
ŚRODA 16.12.2020
6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowanych i Kościoła świętego
15.00 Za śp. Danutę Teter, o łaskę Nieba – od
Marii Zalewskiej z rodziną z Bydgoszczy
17.00 Za śp. Krystynę i Kazimierza Kaminicznych, z prośbą o Boże Miłosierdzie –
intencja od Rodziny Maćkowiaków
19.00 Za śp. Edmunda Piorunka, z prośbą o dar
życia wiecznego
CZWARTEK 17.12.2020
6.30 Za śp. Wiktora Halt i za zmarłych jego
rodziców: śp. Ewę i Franciszka, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne
15.00 Za śp. Ryszarda, z prośbą o łaskę Nieba – intencja od Pracowników Działu
Pobierania
17.00 Za śp. Marię Kolańską, z prośbą o radość
życia wiecznego
19.00 Za śp. Henryka Małeckiego i za zmarłych
z rodzin: Małeckich i Buszów
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PIĄTEK 18.12.2020
6.30 Za śp. Leokadię, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Za śp. Tadeusza, Helenę i Zbigniewa Górskich, z prośbą o wieczną radość w Niebie
17.00 W intencji Natalii w 10. rocznicę urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 Za śp. Zbigniewa Szczerba, o Boże Miłosierdzie i pokój wieczny
SOBOTA 19.12.2020
6.30 Za śp. rodziców: Irenę i Szczepana Grześkowiak; za śp. Dziadków: Luizę i Józefa
Krupa, z prośbą o Boże Miłosierdzie
15.00 W intencji Urszuli i Piotra w 12. rocznicę
ślubu oraz ich dzieci, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o światło
Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo
19.00 Intencje zbiorowe
IV NIEDZIELA ADWENTU
8.00 Za śp. Tomasza Latuszek w 1. rocznicę
śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i szczęśliwe życie wieczne
9.30 Za śp. Bożenę Siełacz, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i dar życia wiecznego – intencja od sąsiadów z ul. Przybyszewskiego
11.00 Za śp. Pelagię i Andrzeja oraz śp. Krystynę i Kazimierza Kuliszów, z prośbą o dar
życia wiecznego
12.30 W intencji Ks. Proboszcza Adama Kamizeli z okazji imienin, z prośbą o Dary
Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski
16.00 Za śp. Mariana i Stefanię Korytowskich
w rocznice śmierci i za zmarłych z rodziny, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
17.00 Za śp. Jana Rossochackiego, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i radość życia wiecznego
19.00 Za śp. Józefa i Marię Berger oraz za zmarłych z rodzin: Berger i Boińskich
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21 - 27 grudnia 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21.12.2020
6.30 Intencja wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu
15.00 Za śp. Zygmunta Żmudę, z prośbą o Boże
Miłosierdzie – intencja od siostry z córkami
17.00 W intencji Paraﬁan
19.00 Za śp. Kaliksta Grabca w 18. rocznicę śmierci, z prośbą o radość życia wiecznego
WTOREK 22.12.2020
6.30 Za śp. Zenona Kończaka i za zmarłych z rodzin: Sobczyńskich, Kończaków i Fusieckich,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – intencja
od Wspólnoty Żywego Różańca ( Różaniec
Nieustający)
17.00 Za śp. rodziców: Barbarę i Władysława
Grzymisławskich, o szczęśliwe życie wieczne
19.00 W intencji Panu Bogu wiadomej – intencja
od Mamy i Babci
ŚRODA 23.12.2020
6.30 Za śp. Adama Biskup w dniu jego imienin,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
15.00 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
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ks.
Adama
19.00 Za śp. syna Piotra i za zmarłych rodziców:
Irenę i Józefa; Janinę i Adama, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 24.12.2020
6.30 Za śp. Ewę Halt i zmarłych jej rodziców:
Agnieszkę i Franciszka, z prośbą o Boże Miłosierdzie dla Nich i szczęśliwe życie wieczne
21.00 PASTERKA
24.00 PASTERKA – W intencji Paraﬁan
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
25.12.2020
8.00 Za śp. Adelajdę Marzol, z prośbą o pokój
wieczny – intencja od lokatorów
9.30 Za śp. Beatę w 10. rocznicę śmierci, o Boże
Miłosierdzie i dar życia wiecznego
11.00 W intencji Maksymiliana w 6. rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski
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12.30
16.00

17.00
19.00

W intencji Paraﬁan
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
Za śp. Danutę Halarz, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i dar Nieba – intencja od Teresy
i Jerzego Kędzierskich
Za śp. rodziców: Irenę i Zdzisława Waloszczyk i za zmarłych z rodziny, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba

ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA 26.12.2020
8.00 Za śp. Zoﬁę Marosz, z prośbą o dar Nieba –
intencja od synów z rodzinami
9.30 Za śp. Wojciecha Ciurę w 9. rocznicę śmierci
oraz za zmarłych z rodzin: Ciura i Lerczak
11.00 W intencji Marii i Piotra z okazji rocznicy
ślubu, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
12.30 W intencji Małgorzaty i Macieja w rocznicę
ślubu oraz w intencji Reginy, Wojciecha,
Jana, Grażyny i Marioli, z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo, a dla śp. Jana i Reginy o dar Nieba.
16.00
17.00 Za śp. Cecylię Urbaniak – Kamieniak,
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne – intencja od córki Elżbiety z mężem i z synem
19.00 Za śp. Barbarę i Tadeusza Piechowiak,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar życia
wiecznego – intencja od siostry Aliny
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA 27.12.2020
8.00 Za śp. Bolesławę w 1. rocznicę śmierci; śp.
Jana i Mariana, o szczęśliwe życie wieczne
9.30 Za śp. Adama, Marię, Bożenę, Jana i za
zmarłych z ich rodzin, o pokój wieczny
11.00 Za śp. Józefę i Jana Woźnych; śp. Wiktorię
i Wojciecha Migów; zmarłych z rodzin:
Woźnych, Migów i Kosikiewiczów, z prośbą
o dar Nieba
12.30 Za śp. Ewę Kaczmarek, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
16.00 W intencji Paraﬁan
17.00 Za śp. Zdzisława Biedermanna, o dar życia
wiecznego – od żony i córek z rodzinami
19.00 Za śp. Grażynę Dopierała, z prośbą o pokój
wieczny
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13 grudnia 2020 r.

Ogłoszenia paraﬁalne
1. Dziś przeżywamy już trzecią niedzielę Adwentu nazywaną niedzielą
Gaudete – „radujcie się”. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem,
który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić i uświęcić. Niech pomogą nam
w tym rekolekcje, które poprowadzi dla
nas ks. Krzysztof Kralka pallotyn. Bardzo
serdecznie witamy Go w naszej wspólnocie i życzymy światła Ducha Świętego.
2. Nauki rekolekcyjne dzisiaj podczas
każdej Mszy św., oprócz Mszy św. o godz.
16:00. W poniedziałek i wtorek nauki
ogólne podczas Mszy św. o godz. 9:00,
15:00, 19:00. Podczas rorat o godz. 6:30
będzie krótka nauka rekolekcyjna. Msza
św. o godz. 19:00 będzie transmitowana
online na naszym kanale, przekażmy tę
wiadomość innym, by jak najwięcej z nas
skorzystało z tego czasu łaski, jakim są
dni rekolekcji adwentowych. Gorąco zachęcamy i serdecznie zapraszamy.
3. Spowiedź w dni rekolekcyjne, 15
minut przed każdą Mszą św.
4. Zachęcamy również do udziału
w roratach. Dorosłych zapraszamy codziennie o godz. 6:30, dzieci o godz.
17:00, od poniedziałku do piątku. Jednocześnie o godz. 6:10, przed roratami, zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

5. W czwartek 17 grudnia przypadnie
84. rocznica urodzin papieża Franciszka.
Polecajmy opiece opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi
oraz prośmy Ducha Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu.
6. W piątek, 18 grudnia, o godzinie
20:00, kolejne czuwanie modlitewne
w intencji kapłanów i osób konsekrowanych. Modlitwie będzie przewodniczył
ks. Maciej Zawisza SAC, który przybliży
nam św. Grzegorza Wielkiego papieża.
7. Przy wyjściu z kościoła można jeszcze nabyć opłatki na stół wigilijny oraz
świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
8. Dnia 23 grudnia swoje urodziny a 24
imieniny obchodzić będzie Ks. Proboszcz
Adam Kamizela SAC. Zapraszamy w najbliższą niedzielę 20 grudnia do wspólnej
modlitwy w intencji solenizanta podczas Mszy Świętej o godz. 12.30. Poprzez
swoją pamięć w modlitwie i dobre słowo
okażmy naszą wdzięczność Księdzu Proboszczowi za wszelkie dobro i trud który
wkłada w naszą wspólnotę paraﬁalną.
Wszystkim Paraﬁanom i Gościom,
na najbliższy tydzień, w którym przeżywać będziemy nasze paraﬁalne rekolekcje
adwentowe, życzymy wielu łask Bożych
i opieki Matki Najświętszej. Niech będzie
to dla nas czas kolejnej odnowy duchowej.

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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