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Bóg jest
Od duszpasterzy - ks. Krzysztof Freitag SAC

Na początku 
było Słowo… Bóg 
jest. Od zawsze i na 
zawsze. Jezus Chry-
stus, z którym dziś 
się spotykasz pod-
czas Mszy świętej 
istnieje od zawsze. 
To dla Ciebie dobra 
wiadomość. Dlacze-

go? Bo wiesz, że On od zawsze o Tobie 
myśli. Wiesz, że od zawsze byłeś w Jego 
planach stworzenia. Od zawsze byłeś 
w Jego myślach. Od zawsze Jego miłość 
otaczała Cię bezgranicznie.

Rozważając początek Ewangelii św. 
Jana, pomyśl o swoim początku życia. 
Może jest tak, że jesteś niechcianym 
dzieckiem, wpadką. Może ktoś na samym 
początku Cię skreślił, mówiąc: z ciebie nic 
nigdy nie będzie. Może wychowywałeś się 
w smutnej rodzinie, w której trudno było 
szukać wsparcia czy ciepłego uścisku. To 
ciężki bagaż. Trudno jest zaczynać bieg 
w olimpiadzie z kontuzją.

Mogło być też tak, że Twój początek 
był wspaniały: on pierwszych chwil ota-
czała Cię miłość ludzi, a dopiero później 
coś poszło nie tak... Jednak, bez względu 
na to, jaki był Twój początek, ważne, że 
jest on zakorzeniony w Bogu. U progu 
Twojego życia stał Bóg, który Cię wy-
myślił i stworzył, obdarzył nieśmiertelną 
duszą. I nigdy nie opuścił, jest cały czas 
z Tobą.

Prolog św. Jana mówi o tym, że to 
Słowo – czyli Jezus Chrystus – przyszło 
na świat. Bóg w pewnym momencie 
wkroczył w Twoje życie, bo jesteś Jego 
oczkiem w głowie. Nie chciał Cię zosta-

wić samego. Jezus przychodzi po to, by 
Ci powiedzieć, że Twój początek jest do-
bry, bo On Ci go dał.

Czasem niektórzy ludzie mówią, że 
Boga nie ma. Ale On jest. Bez względu 
na ludzkie opinie. Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. Bóg nie daje ta-
niego, byle jakiego zbawienia, Jego łaska 
nie jest ochłapem rzuconym dla chwilo-
wego zaspokojenia głodu. Jan wyraźnie 
mówi, że Bóg nie tylko jest, ale zamiesz-
kał z ludźmi. Możesz Go codziennie spo-
tkać chociażby w Tabernakulum, w eu-
charystycznym Chlebie, czy też w Piśmie 
Świętym. 

Jeszcze więcej: Ty jesteś mieszkaniem 
tego Słowa. Św. Paweł pisze, że Bóg wy-
słał do serc naszych Ducha Syna swego, 
który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie 
jesteś już niewolnikiem, lecz synem (Ga 4, 
4 – 7). Jest w Tobie Bóg. Musisz to wie-
dzieć. Gdy wstajesz rano – może czasem 
z niechęcią – musisz pamiętać o tym, że 
jesteś mieszkaniem Słowa. Że masz w so-
bie Ducha, który pomaga Ci wołać do 
Ojca: Tatusiu! Tatko! Jestem Twoim sy-
nem, Twoją córką, a Ty moim Ojcem! Bóg 
obecny w Tobie pragnie Cię przekonać 
o tym, że jesteś ważny.

Pomyśl dziś o tym, jak wielka jest 
Twoja wartość, skoro Bóg zdecydował 
się zejść na ziemię, narodzić się z Ma-
ryi Panny, stać Człowiekiem, pozostać 
w Eucharystii i jeszcze mieszkać w Two-
im sercu. Jak wielka jest Twoja wartość 
w oczach Stwórcy!

Jeszcze jedna ważna rzecz: Bóg nie 
wciska się na siłę do Twojego życia. Stał 
się Człowiekiem, zrobił pierwszy krok, 
ale to już od Ciebie zależy czy powiesz 
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O używaniu rzeczy stworzonych

Mu swoje tak. On proponuje Ci nowe ży-
cie, tożsamość dziecka Bożego, pomoc, 
sens –  ale to Ty musisz się na to zgodzić. 
W Prologu czytamy, że Słowo przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyję-
li, dało moc, aby się stali dziećmi Boży-
mi. Masz wybór. Możesz wybrać między 
życiem w przekleństwie lub w błogosła-
wieństwie. Bo wszelkie błogosławieństwo 
płynie jedynie od Boga, nie od świata.

Nie wiem, w jakim miejscu życia 
się teraz znajdujesz. Może wierzysz, 
a może masz problemy z wiarą. Może 
się smucisz, a może tryskasz radością. 

Bez względu na to, co się teraz w Two-
im życiu dzieje, powiedz Mu dziś swoje 
tak, żeby otrzymać od Niego moc do ży-
cia pełnią życia. Nie bój się. Pozwól Mu 
w sobie zamieszkać, byś mógł codziennie 
słyszeć Jego głos mówiący: kocham cię. 
Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. 
Dla ciebie stałem się Człowiekiem. Jesteś 
ważny i drogi w moich oczach. Kocham 
cię od samego początku.

Zaproś Go dziś do swojego życia. Nie 
masz nic do stracenia. Dziś jest na to do-
bry dzień, by zacząć z Nim żyć!

Z duchowości pallotyńskiej

22 stycznia obchodzimy uroczystość 
św. Wincentego Pallottiego. Wsłuchaj-
my się w jego mądre słowa.

O Boże mój i Ojcze! Według najmę-
drszych zatem planów Twej nieskończo-
nej miłości i nieskończonego miłosier-
dzia Twego stworzyłeś wszystkie rzeczy 
widzialne i dałeś mi je do użytku przede 
wszystkim po to, abym z nich korzystał 
w celu poznania Ciebie, Wszechmogące-
go Stworzyciela wszechrzeczy oraz w celu 
posiadania Ciebie, Dobro nieskończone, 
niezmierzone i niepojęte w całej swej 
Istocie i we wszystkich nieskończonych 
doskonałościach, przez całą wieczność. 
Ty pragniesz także, by wszystko co wi-
dzialne, służyło mi do tego, bym w duszy 
mojej żywo i nieprzerwanie zachowywał 
pomnażające się królestwo Twej świętej 

miłości i tak doszedł do stanu, w któ-
rym cały będę zanurzony i jakby prze-
mieniony w boską Twoją nieskończoną 
miłość i w całego Ciebie. O Miłości nie-
skończona, Miłości niepojęta, Miłości 
zapoznana, Miłości nieskończona a nie 
pokochana przeze mnie, Miłości nie od-
wzajemniona, Miłości obrażana, Miło-
sierdzie niepojęte! O Boże mój!

Fragment książki 
„Bóg Miłość Nieskończona”
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na Niedzielę, 
Święto Chrztu Pańskiego, rok B, 10 
stycznia 2021 r. 

I czytanie (Iz 55, 1-11)
Nowe i wieczne przymierze

Psalm (Iz 12, 2. 3)
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

II czytanie (1 J 5, 1-9)
Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

Aklamacja (Por. J 1, 29)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia  (Mk 1, 7-11)
Chrzest Jezusa

Znaczenie Bożego Narodzenia, 
a ogólniej — sens roku liturgicznego 
jest właśnie taki, że zbliża nas do tych 
Bożych znaków, byśmy je rozpozna-
wali w codziennych wydarzeniach, aby 
nasze serca otworzyły się na miłość 
Boga. I o ile Boże Narodzenie i Obja-
wienie Pańskie mają przede wszystkim 
uczynić nas zdolnymi do widzenia, 
otworzyć nam oczy i serca na tajem-
nicę Boga, który przychodzi, aby być 
z nami, święto Chrztu Jezusa wpro-
wadza nas, rzec można, w codzienne 
osobiste z Nim relacje. Istotnie, przez 
zanurzenie się w wodach Jordanu Jezus 
zjednoczył się z nami. Chrzest jest nie-
jako mostem, który On zbudował mię-
dzy Sobą a nami; drogą, dzięki której 
staje się dla nas dostępny; Bożą tęczą 

nad naszym życiem; obietnicą wielkie-
go «tak» Boga; bramą nadziei i, jedno-
cześnie, znakiem, wskazującym nam 
drogę, którą mamy przebyć z zaanga-
żowaniem i z radością, by Go spotkać 
i poczuć, że On nas miłuje.

Papież Benedykt XVI, styczeń 2009 r.
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Czytania mszalne na II Niedzielę 
zwykłą, rok B, 17 stycznia 2021 r. 

I czytanie (1 Sm 3, 3b-10. 19)
Powołanie Samuela

Psalm (Ps 40 (39))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

II czytanie (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)
Wasze ciała są członkami Chrystusa

Aklamacja (Por. J 1, 41b. 17b)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 1, 35-42)
Znaleźliśmy Mesjasza

Rozważanie: 
Czy przypominacie sobie uczniów, 

którzy udali się nad brzeg Jordanu, aby 
posłuchać ostatniego z wielkich pro-
roków, Jana Chrzciciela, a on wskazał 
im Jezusa z Nazaretu, mówiąc, że to 
Mesjasz, Baranek Boży? Zaciekawieni, 
postanowili pójść za Nim, trzymając się 
w pewnej odległości, trochę nieśmiali 
i zakłopotani, aż On sam odwrócił się 
do nich i zapytał: "Czego szukacie?", 
nawiązując w ten sposób dialog, który 
stał się dla Jana, Andrzeja, Szymona 
"Piotra" i pozostałych apostołów (por. 
J 1, 29-51) początkiem przygody wiary.

W realizmie tego zaskakującego 
spotkania, opisanego za pomocą kilku 
prostych słów, odnajdujemy początek 
każdej drogi wiary. To Jezus przejmuje 

inicjatywę. Kiedy mamy do czynienia 
z Nim, pytanie ulega zawsze odwróce-
niu: z pytających stajemy się pytanymi, 
z "poszukujących" - "poszukiwanymi". 
On bowiem jako pierwszy miłuje nas 
od wieków (por. 1 J 4, 10). I taki wła-
śnie jest podstawowy wymiar tego spo-
tkania: nie mamy do czynienia z czymś, 
ale z Kimś "Żyjącym". Chrześcijanie nie 
są uczniami jakiegoś systemy fi lozo-
fi cznego - są mężczyznami i kobietami, 
którzy poprzez wiarę doświadczyli spo-
tkania z Chrystusem (por. 1 J 1, 1-14).

Św. Jan Paweł II, 1997 r., Orędzie do 
młodzieży
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Intencje mszalne
11-17 stycznia 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  11.01.2021 
  6.30 W intencji Parafi an
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. męża Stefana Wojtysiaka w 1. 

rocznicę śmierci, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i życie wieczne – intencja 
od żony

19.00 Za śp. Bożenę Siełacz, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i dar życia wiecznego – 
intencja od sąsiadów z ul. Przybyszew-
skiego

WTOREK  12.01.2021  
  6.30 Za śp. Leokadię, z prośbą o łaskę Nie-

ba
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. Leszka Dubisz i jego żonę Wi-

sławę – od sąsiadów Lehmannów
19.00 Za śp. Ives  Crosner, z prośbą o Boże 

Miłosierdzie i łaskę Nieba – od rodzi-
ny Skibniewskich

ŚRODA 13.01.2021  
  6.30 W intencji Lilii i Eugeniusza w 1. 

rocznicę ślubu i ich syna Marka, z po-
dziękowaniem za wszelkie otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo

  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. Adama Borowicz, z prośbą 

o dar życia wiecznego – intencja od 
sąsiadów

19.00 Za śp. Marię Ciesielską w 11. rocznice 
śmierci, z prośbą o pokój wieczny

CZWARTEK  14.01.2021  
  6.30 
  7.30 Za śp. Monikę Piszczołę w 2. roczni-

cę śmierci, o Boże Miłosierdzie i dar 
życia wiecznego

15.00 Za śp. Bronisławę Rzeszotarską – 
intencja od Wspólnoty Mieszkaniowej 
z ul. Szamotulskiej  numery: 61, 63 
i 65

19.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.

PIĄTEK 15.01.2021
  6.30 
  7.30 Za śp. Olega Nowaka, o pokój wieczny
15.00 Za śp. Ewę Kaczmarek, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.

SOBOTA 16.01.2021  
  6.30 
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. rodziców: Józefę i Walentego; 

zmarłą siostrę Halinę oraz Rozalię 
i Antoniego

19.00 Intencje zbiorowe

II NIEDZIELA ZWYKŁA   17.01.2021
  8.00 Za śp. rodziców: Krystynę i Jerzego 

Oleszaków, z prośbą o szczęśliwe życie 
wieczne

  9.30 Za śp. Marcelego i Barbarę Ofi e-
rzyńskich oraz za zmarłych z rodzin: 
Ofi erzyńskich i Pietrzykowskich

11.00 Za śp. Adama Kosińskiego i za zmar-
łych z rodzin: Kosińskich i Lewandow-
skich

12.30 Za śp. Elżbietę Korcz, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja 
od Męża i najbliższej rodziny

16.00 Za śp. Dziadka Czesława Sokołowskie-
go; śp. Józefa, Mirosława, Aleksandrę 
i Tadeusza

17.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg. 
19.00 Za śp. Czesławę i Stefana Rydzewskich, 

z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba
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Intencje mszalne
18 - 24 stycznia 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  18.01.2021 
  6.30 W intencji kapłanów, osób konsekro-

wanych i Kościoła Świętego
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. Tadeusza Degórskiego w 2. 

rocznicę śmierci, z prośbą o dar życia 
wiecznego – intencja od żony z rodziną

19.00 Za śp. zmarłych z rodzin: Gruchała 
i Janusiak, z prośbą o dar życia wiecz-
nego

WTOREK  19.01.2021  
  6.30 W intencji Parafi an
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. rodziców: Władysławę i Stani-

sława; za zmarłą siostrę Irenę i męża 
Czesława

19.00 Za śp. rodziców: Krystynę w 12. 
rocznicę śmierci i śp. Alfonsa Rzesz-
czak w 28. rocznicę śmierci, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba

ŚRODA 20.01.2021  
  6.30 
  7.30 Za śp. Monikę Piszczołę w 2. rocznicę 

śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie 
i dar życia wiecznego

15.00 W intencji Wiesława i Arlety w 20. 
rocznicę sakramentu małżeństwa, 
z wdzięcznością za wspólnie przeżyte 
lata, z prośbą o życie wieczne dla zmar-
łego męża i Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny

19.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.

CZWARTEK  21.01.2021  
  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. Jana Tomczaka, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i dar życia wiecznego – 
intencja od sąsiadów z ul. Przybyszew-
skiego 44.

15.00 Za śp. Helenę, Hieronima i Józefę, 
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne

19.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.

PIĄTEK 22.01.2021  Św. Wincentego Pallottiego
  6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy 

modlitwę
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – 

WŻR – Różaniec nieustający
19.00 ODPUST ŚW. WINCENTEGO  

PALLOTTIEGO

SOBOTA 23.01.2021  
  6.30 W intencji konających o łaskę pojedna-

nia z Bogiem
  7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. rodziców: Genowefę i Bolesława 

Brzoskich, z prośbą o Boże Miłosier-
dzie i dar życia wiecznego

19.00 Intencje zbiorowe

III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01.2021
  8.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
  9.30  Za śp. Stefana Kaczmarka i śp. Kry-

stynę Kaczmarek, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba – od córki 
Renaty i wnuczki Magdy

11.00 Za śp. Jerzego Jankowskiego, z prośbą 
o dar życia wiecznego

12.30 ODPUST ŚW. WINCENTEGO 
  PALLOTTIEGO
16.00 W podziękowaniu Dobremu Bogu za 

miniony rok i dar życia córek, z prośbą 
o żywą wiarę w rodzinie

17.00 Za zmarłych z rodzin: Tomyślak i Przy-
był, z prośbą o pokój wieczny

19.00 Za śp. Halinę i Cezarego Majewskich, 
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
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10 stycznia 2021 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. Chrzest Chrystusa także jest ob-
jawieniem – epifanią. Jezus, który staje 
w szeregu ludzi grzesznych i pragnie 
przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana 
Chrzciciela, objawia się światu jako 
umiłowany Syn Boga, naznaczony 
mocą Ducha świętego, który przycho-
dzi, by objawić Boga światu. Ta niedzie-
la kończy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Wspominając chrzest Pana Jezu-
sa w Jordanie, myślimy także o naszym 
chrzcie, który jest początkiem i funda-
mentem naszego chrześcijańskiego ży-
cia, czyli naszej przyjaźni i wspólnoty 
z Panem Bogiem. W tym sakramencie 
otrzymaliśmy godność przybranego 
dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Za-
trzymajmy się dzisiaj na moment przy 
chrzcielnicy, aby podziękować za dar 
dziecięctwa Bożego, ale także zdać so-
bie sprawę z naszej odpowiedzialności 
za budowanie Kościoła na ziemi – po to 
jesteśmy posłani do świata.

3. Dziękujemy za ofi ary składane 
w kościele i za składkę przekazywaną 
w czasie pandemii na konto parafi alne 
w związku z utrudnionym udziałem 
w Mszy św. Wyrażamy też wdzięczność 
za składaną ofi arę kolędową.

4. W piątek, 15 stycznia, o godzinie 
20:00, kolejne czuwanie modlitewne 
w intencji kapłanów i osób konsekro-
wanych. Modlitwie będzie przewodni-
czył ks. Mirosław Prekop SAC, a postać 
św. Marii Goretti przybliży nam siostra 
Maria Goretti SAC.

5. Z powodu pandemii – zgodnie 
z decyzją Księdza Arcybiskupa Metro-
polity – nie ma tradycyjnych odwie-
dzin kolędowych w domach Parafi an. 
W związku z powyższym, serdecznie 
zapraszamy Parafi an do kościoła na 
wspólną modlitwę w intencji rodzin 
podczas Mszy św. o godz. 19.00 w dni 
powszednie, w gronie mieszkańców 
z wyznaczonych ulic. Szczegółowy plan 
spotkań kolędowych według ulic wy-
wieszony jest w gablotce oraz na stronie 
internetowej.

Niech dzisiejsze święto Chrztu Pań-
skiego odnowi w nas świadomość i radość 
z bycia Dziećmi Bożymi z przynależno-
ści oraz odpowiedzialności za wspólnotę 
Kościoła. Niech nam Bóg błogosławi.


