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Nie bójcie się
Od duszpasterzy - ks. Adam Kamizela SAC

„Nie bójcie się!”. 
Tak dzisiaj Anioł 
mówi do nas. „Nie 
bójcie się!” Jeżeli 
Bóg z wami, to któż 
przeciwko wam? Je-
śli Bóg jest z wami 
w tym świecie, to 
znaczy, że ten świat 

nie zionie żadną pustką. Że ten świat 
nie jest bezsensem, że faktycznie jest to 
miejsce umiłowane przez Pana Boga. 
Że, co by się nie działo, to Bóg tego 
świata nie porzuci. 

Ale przez tajemnicę Wcielenia chce 
nam jeszcze bardziej pokazać to, że 
w tym świecie jest obecny. Że ten świat 
nie jest pusty, że w tym świecie obec-
ny jest On. I że ciemność już przegrała. 
Bo On już pokonał tę drogę, najdłuż-
szą z możliwych. Już stał się bliski nam. 
Być może mamy z tym problem, że On 
jest aż tak blisko, że aż za blisko. Ale On 
chce być blisko. On chce, żeby Go wziąć 
na ręce i może trochę się przerazić. Bo 
On naprawdę jest bardzo realistyczny, 
naprawdę jest bliski.

Kiedyś czytałem w mistyce ży-
dowskiej, że kiedy Bóg stworzył świat 
i stworzył człowieka, to się ukrył. Do-
browolnie się wycofał. Umniejszył sa-
mego siebie, żeby zrobić miejsce dla 
ludzkiej wolności. Ale ten wycofany 
Bóg, jak w tej żydowskiej mistyce da-
lej jest opisywane, choć zrobił krok 
w tył, to nigdy tego świata nie opuścił. 
I oznacza to, że nadal cały świat pach-
nie Bogiem. Trochę tak jak stara beczka 
po dobrym winie, którego już tam nie 

ma, ale ona ciągle pachnie. Ta wigilijna 
noc jest taką właśnie nocą, która pach-
nie Bogiem, która pachnie świętością. 
Która pachnie życiem, bo to jest Boże 
Narodzenie.

Moi drodzy, w ten piękny czas wpi-
sują się także odwiedziny duszpaster-
skie. Jakie będą w tym roku?

Tegoroczne odwiedziny duszpaster-
skie, rozpoczniemy w naszej parafi i 
po uroczystości Objawienia Pańskiego        
/po 6 stycznia 2021/. Prosimy, abyście 
zaplanowali swoje zajęcia, by Wam nic 
nie przeszkodziło w przeżyciu tego wy-
jątkowego czasu. Przyjdźcie w zapla-
nowanym dla Was terminie kolędy do 
naszego kościoła.

Tak, przyjdźcie! To nie jest pomył-
ka. Do tej pory, to Wy zapraszaliście 
nas do swoich mieszkań. W tym roku 
będzie inaczej, duszpasterze zaprasza-
ją do „Parafi alnego Betlejem”. Zgro-
madzeni na Świętej Wieczerzy pra-
gniemy doświadczyć daru Wspólnoty 
i Modlitwy. 

Wszyscy na jednej Mszy św. w ko-
ściele się nie pomieścimy. Będziemy 
więc spotykać się w grupach, wg. pla-
nu który zostanie podany po świętach. 
O godzinie 19.00 będą odprawione 
dziękczynne Msze św. w intencji pa-
rafi an z poszczególnych ulic, z prośbą 
do Boga o błogosławieństwo, zdrowie 
i o zachowanie od chorób i od wszel-
kiego zła. 

Po Mszy św. w specjalnej modlitwie 
oddamy pod opiekę Świętej Rodziny 
z Nazaretu zaproszonych parafi an i bę-
dziemy udzielać indywidualnego Bło-
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gosławieństwa Bożego. Każdy będzie 
mógł wtedy zabrać wodę święconą, by 
po powrocie do domu pobłogosławić 
swoje mieszkanie. Przygotowaliśmy 
również kalendarz z podstawowymi 
informacjami parafi alnymi. Pamiętać 
chcemy o chorych i starszych parafi a-
nach. Do ich domów także trafi  kolę-
dowe błogosławieństwo. Nie zapomni-
my w tym dniu o adoracji Pana Jezusa 
w Żłóbku i o kolędowaniu. Na zakoń-

czenie, każdy będzie mógł złożyć ano-
nimowo ofi arę przeznaczoną na utrzy-
manie parafi i. Z tyłu kościoła będzie 
ustawiona kolędowa skarbona. 

Liczymy na Waszą obecność w tym 
wyjątkowym i odpowiedzialnym cza-
sie. Dbajcie o siebie. Bądźcie zdrowi. 
Niech Bóg Was błogosławi.
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na piątek, Uro-
czystość Narodzenia Pańskiego, rok B, 
25 grudnia 2020 r. 

Msza w nocy

I czytanie (Iz 9, 1-3. 5-6)
Syn został nam dany

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

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

Aklamacja ()
Alleluja, alleluja, alleluja

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

Czytania mszalne na sobotę, święto 
św. Szczepana, rok B, 26 grudnia 2020 r. 

I czytanie (Dz 6, 8-10; 7, 54-60)
Ukamienowanie św. Szczepana

Psalm (Ps 31)
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego

Aklamacja (Ps 118, 26a i 27a)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 10, 17-22)
Duch Ojca waszego będzie mówił przez 
was

Rozważanie: 
„Świadectwo św. Szczepana daje 

nam pewne wskazania dla naszej mo-
dlitwy i życia. Możemy się pytać: skąd 
ten pierwszy chrześcijański męczennik 
czerpał siłę do stawiania czoła swoim 
prześladowcom i aby dojść do daru z 
siebie samego? Odpowiedź jest prosta: 
ze swej relacji z Bogiem, ze swej komu-
nii z Chrystusem, z rozważania Jego 
historii zbawienia, dostrzegania dzia-
łania Boga, które swój szczyt osiągnęło 
w Jezusie Chrystusie. Także nasza mo-
dlitwa musi się karmić słuchaniem Sło-
wa Bożego w komunii z Jezusem i Jego 
Kościołem.”

Benedykt XVI, papież
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Czytania mszalne na Niedzie-
lę, święto Świętej Rodziny, rok B,                    
27 grudnia 2020 r. 

I czytanie (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)
Obietnica potomstwa

Psalm (Ps 105 (104))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

II czytanie (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19)
Wiara Abrahama, Sary i Izaaka

Aklamacja (Por. Hbr 1, 1-2a)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 2, 22-40)
Dziecię rosło, napełniając się mądrością

Rozważanie:
Jest jeszcze i lekcja życia rodzinne-

go. Niech Nazaret nauczy nas, czym 
jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej 
surowe i proste piękno, jej święty i nie-
rozerwalny charakter. Uczmy się od 
Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest 
cenne i niezastąpione i że w sferze spo-
łecznej ma ono pierwszorzędne i nie-
zrównane znaczenie.

Paweł VI, papież

Czytania mszalne na II Niedzie-
lę po Narodzeniu Pańskim, rok B,                      
3 stycznia 2021 r.

I czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12)
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Albo: Alleluja

II czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18)
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Aklamacja (Por. 1 Tm 3, 16)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 1, 1-18)
Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
między nami
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Intencje mszalne
25 - 30 grudnia 2020 r.

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 po-
trzebne łaski

12.30 W intencji Parafi an
16.00 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 Za śp. Danutę Halarz, z prośbą o Boże Mi-
łosierdzie i dar Nieba – intencja od Teresy 
i Jerzego Kędzierskich

19.00 Za śp. rodziców: Irenę i Zdzisława Walosz-
czyk i za zmarłych z rodziny, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba

ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA 26.12.2020
  8.00 Za śp. Zofi ę 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 błogosła-
wieństwo dla całej rodziny

12.30 W intencji Małgorzaty i Macieja w roczni-
cę ślubu oraz w intencji Reginy, Wojcie-
cha, 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 sy-
nem

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 proś-
bą o dar Nieba

12.30 Za śp. Ewę Kaczmarek, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba

16.00 W intencji Parafi an
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 po-

kój wieczny

PONIEDZIAŁEK  28.12.2020
  6.30 Za śp. Bożenę Kowalewską; śp. Irenę 

i Romana Jagielskich, z prośbą o pokój 
wieczny

  7.30 Za śp. Rodziców: Felicję i Mikołaja, 
z prośbą o łaskę Nieba

15.00 O radość wieczną dla zmarłych Rodziców: 
śp. Stefanii i Walentego oraz dla dusz 
w czyśćcu cierpiących

19.00 Za śp. Zenona Dudziaka, o Boże Miłosier-
dzie i dar Nieba – intencja od sąsiadów

WTOREK  29.12.2020
  6.30 Za śp. Mieczysława Lijewskiego, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba 
  7.30 Za śp. Irenę Waloszczyk, z prośbą o Boże 

Miłosierdzie i dar życia wiecznego – in-
tencja od sąsiadów z ul. Bukowskiej 94

15.00 Za śp. Eugeniusza i Krystynę Gustawów; 
śp. Wiktorię i Franciszka Puchałków, 
z prośbą o wieczną radość Nieba

19.00 Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marysi, 
Dominika i ich Rodziców – intencja od 
Babci

ŚRODA  30.12.2020
  6.30 Za śp. Melanię Zielińską, z prośbą o dar 

Bożego Miłosierdzia
  7.30 Za śp. Lidię Krawczyńską, z prośbą o Boże 

Miłosierdzie i pokój wieczny – intencja od 
Wspólnoty Królowej Pokoju

15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
19.00 Za śp. Czesława i Czesławę Gruchociak, 

z prośbą o Boże Miłosierdzie
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Intencje mszalne
21 grudnia 2020 - 7 stycznia 2021 r.

CZWARTEK  31.12.2020
  6.30 W intencji Rodziców: Marii i Konstan-

tego, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
zdrowie i pogodę ducha

  7.30 Za śp. Cecylię i Czesława Banaszaków 
i za zmarłych z Rodziny, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba

15.00 Za śp. Rodziców: Janinę i Henryka Łapiń-
skich,  o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba

19.00 Dziękczynno – przebłagalna za miniony Rok

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  
RODZICIELKI  MARYI  01.01.2021 
  8.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
  9.30 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą o po-

kój wieczny
11.00 Za śp. Rafała Dominiak i za zmarłych 

Rodziców z obu stron, z prośbą o Miło-
sierdzie Boże i o radość życia wiecznego 
w Domu Ojca – intencja od Rodziny

12.30 W intencji Parafi an
16.00 Za śp. Syna Roberta, z prośbą o Boże 

Miłosierdzie i łaskę Nieba
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Eryka
19.00 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

SOBOTA 02.01.2021  
  6.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
  7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi 

i bluźnierstwa, którymi jest obrażane 
Niepokalane Serce Maryi

15.00 W intencji Genowefy Skibniewskiej 
w rocznicę Urodzin i Imienin, z podzię-
kowaniem za udzielone łaski, z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo

19.00 Intencje zbiorowe

II NIEDZIELA PO BOŻYM 
NARODZENIU 03.01.2021
  8.00 W intencjach wspólnoty Żywego Różańca
  9.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
11.00 Za śp. Joannę i Edmunda Bździak oraz za 

śp. Stanisławę i Jana Matuszewskich
12.30 W intencji Parafi an
16.00 W intencji córki Irminy z okazji 4 Urodzin, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

17.00 Za śp. Siostrę Marię Rozannę Świerkiel, 
z prośbą o udział w chwale Zmartwych-
wstałego Jezusa Chrystusa – intencja od 
chrześniaka z Rodziną

19.00 Za śp. Rodziców: Aleksandrę i Józefa 
Piechowiak, z prośbą o Boże Miłosierdzie 
i dar życia wiecznego – intencja od córki 
Aliny Piechowiak

PONIEDZIAŁEK  04.01.2021 
  6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. Gabrielę Buziałkowską - intencja od 

lokatorów z ul. Świt 10B
19.00 Za śp. Rodziców Krystynę w 1 rocznicę 

śmierci i Bogusława Pietka - intencja od 
dzieci z rodzinami

WTOREK  05.01.2021  
  6.30 Za śp. Janinę w rocznicę śmierci z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. ks. Edwarda Lajtloch
19.00 Grupa św. o. Pio

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  
  8.00 W intencjach wspólnoty Żywego Różańca
  9.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
11.00 Za śp. Joannę i Edmunda Bździak oraz za 

śp. Stanisławę i Jana Matuszewskich
12.30 W intencji Parafi an
16.00 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 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
19.00 Za śp. syna Karola w 15 rocznicę śmierci 

i za zmarłych Rodziców: śp. Teresę i Anto-
niego

CZWARTEK  07.01.2021  
  6.30 O dar nowych powołań kapłańskich, 

zakonnych i misyjnych
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. Marię Kowalską z prośbą o życie 

wieczne - intencja od Degórskiej i Wojcie-
chowskiej

19.00 W intencji rodzin naszej parafi i i archidie-
cezji, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i uwolnienie od każdego rodzaju zła.
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25 grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafi alne

Pismo parafi i św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni

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

1. Dziś uroczystość Narodzenia Pań-
skiego. Niechaj radość z narodzenia Pana 
trwa w naszych sercach jak najdłużej. 
Niech rozpromienia nasze oblicza i daje 
nam nadzieję na przyszłość.

2. Jutro święto św. Szczepana, pierw-
szego męczennika. Msze Święte według 
porządku niedzielnego. Taca zostanie 
przeznaczona na KUL i WT UAM.

3. W najbliższą niedzielę święto Świę-
tej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego 
dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny 
parafi i. Prośmy Boga o łaski dla nich na 
każdy dzień.

4. Pragniemy bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy trudzili się 
nad świątecznym wystrojem naszej świą-
tyni, wszystkim składamy Bóg zapłać.

5. Zbliża się koniec roku. W związku 
z obostrzeniami Msza św. dziękczynna 
za 2020 rok zostanie odprawiona o godz. 
17:00, po Mszy dziękczynne nabożeń-
stwo eucharystyczne, w czasie którego 
podziękujemy za dary i łaski otrzymane 
w minionym roku, będziemy błagać Boga 
o przebaczenie wszystkich naszych grze-
chów popełnionych indywidualnie i spo-
łecznie, a także prosić o błogosławieństwo 
Boże na rozpoczynający się nowy rok. 

6. 1-go stycznia uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte we-
dług porządku niedzielnego Jest to rów-
nież Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

7. W tym roku ze względu na trwającą 
pandemię nie będzie tradycyjnej kolędy. 
W zamian chcemy zaprosić przedstawi-
cieli rodzin naszej parafi i na Msze święte 
w ich intencji połączone z krótkim nabo-
żeństwem, które będą odprawiane od po-
niedziałku do piątku o godz. 19:00 z po-
działem na poszczególne ulice bądź ich 
części. Szczegółowy plan spotkań kolędo-
wych według ulic wywieszony jest w ga-
blotce oraz na stronie internetowej.

8. Pragniemy serdecznie podziękować 
za ofi ary składane na tacę i na konto, na 
cele wspólnoty parafi alnej i utrzymanie 
świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza 
waszą hojność swoim błogosławieństwem.

9. Czas Bożego Narodzenia przypo-
mina nam, że na świecie jest miłość, któ-
ra wszystko znosi, wszystko przetrzyma 
i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie na-
szych rąk jako nadzieja każdego z nas i ca-
łego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli 
Go do serca, do swojego domu, do swoje-
go życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. 
Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię. 
Wszystkim drogim parafi anom, dobro-
dziejom, gościom życzymy, żeby miłość, 
radość i pokój, które przynosi Boża Dzie-
cina, gościły w waszym życiu każdego 
dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Praw-
dziwie błogosławionych Świąt Bożego Na-
rodzenia!


