Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Temu, kto ufa Bogu,
nie grozi zamęt

Od duszpasterzy - ks.Mirosław Prekop SAC

Wielki Budowniczy Jedności i Pojednania
W tym roku Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan
zbiegł się z uroczystością św. Wincentego Pallottiego
- Apostoła Jedności
Chrześcijan, inicjatora prawie dwieście lat temu uroczystości epifanijnych, jednoczących
w modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego
braci z różnych wyznań chrześcijańskich.
Jestem już prawie czterdzieści lat
pallotynem i coraz bardziej odkrywam
św. Wincentego jako człowieka, którego fundamentalnym charyzmatem,
którym żył i który nam wszystkim zostawił, jest budowanie mostów między
ludźmi oraz między Bogiem i każdym
człowiekiem. Mam wrażenie, że pandemia Covid-19, która trwa od roku,
ujawniła być może, jak nigdy dotąd jak
pozrywane są mosty – więzi - relacje
między nami. I nie mam na myśli tylko
braku jedności między chrześcijanami różnych wyznań, ale także rozbicie
w wielkim stopniu nas, wyznawców
jednego Kościoła katolickiego, rozbiciu rodzin, małżeństw, wspólnot, społeczeństwa i narodu. Jesteśmy nie tylko
pozamykani w swoich mieszkaniach,
ale przede wszystkim pozamykani
w tzw. „bańkach medialnych”, w okopach swoich racji światopoglądowych
i religijnych, niespotykanie zabójczej
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polaryzacji w każdej niemal kwestii.
Co wrażliwsi czują w tym wszystkim
szatański rechot demona, ojca kłamstwa i wszelkiego rozbicia i podziałów.
Miał rację Jacek Kaczmarski, choć długo nie rozumieliśmy jego słów z ostatniej zwrotki z jego kultowej piosenki
„Mury”- „A mury rosły rosły rosły, łańcuch kołysał się u nóg”. Kiedy mury rosną, zawsze nieuchronną konsekwencją
jest wewnętrzne zamknięcie, zniewolenie i skłócenie, a łańcuch kołysze się
u nóg. Widać to boleśnie w sferze duchowej, psychicznej i cielesnej. Kiedy
wreszcie spełnią się słowa Kaczmarskiego z refrenu jego pieśni:
„wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat”.
Kto to może uczynić? Tylko Bóg,
który w Chrystusie i w Duchu Świętym
pragnie zjednoczyć wszystkich swoich
braci i siostry, oraz wielcy budowniczy
jedności i pojednania, ci wszyscy którzy pragną żyć charyzmatem św. Wincentego Pallottiego. Myślę, że opatrznościowo w Mszale Rzymskim dla
Diecezji Polskich znalazły się aż dwie
modlitwy Eucharystyczne o Tajemnicy Pojednania. W drugiej z nich modlimy się takimi słowami: „Poznajemy
Twoją miłość ojcowską, gdy kruszysz
twarde ludzkie serca i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę, czynisz
człowieka gotowym do pojednania. Ty
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mocą Ducha działasz w głębiach serca,
aby nieprzyjaciele szukali zgody, przeciwnicy podali sobie rękę i ludy doszły
do jedności. Twój dar, Ojcze, sprawia,
że szczere szukanie pokoju gasi spory,
miłość zwycięża nienawiść a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie”.
A w Mszy Świętej o jedność chrześcijan w kolekcie modlimy się słowami:
„Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności, wejrzyj
łaskawie na owczarnię Twojego Syna
i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i braterskiej miłości”. Jakże
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chciałbym aby w tym czasie podziałów
i rozbicia te modlitwy były naszym
codziennym wołaniem do Boga. Uroczystości Świętych się nie obchodzi,
świętymi się żyje na co dzień, niech św.
Wincenty Pallotti, wielki Boży Budowniczy mostów, uprasza dla nas łaski budowania jedności i otwarcia na pojednanie w Duchu i Prawdzie. Niech budzi
w nas Ducha budowania mostów, a nie
kolejnych murów, okopów i podziałów.
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na IV Niedzielę
Czytania mszalne na III Niedzielę
Zwykłą, rok B, 31 stycznia 2021 r.
Zwykłą, rok B, 24 stycznia 2021 r.
I czytanie (Jon 3, 1-5. 10)
Nawrócenie Niniwitów
Psalm (Ps 25 (24))
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
II czytanie (1 Kor 7, 29-31)
Przemija postać tego świata
Aklamacja (Mk 1, 15)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 1, 14-20)
Jezus powołuje pierwszych apostołów
Rozważanie:
Dlatego jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których
napełnił Duchem Świętym nie tylko po
to, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu
stworzeniu, zwiastowali, że Syn Boży
swoją śmiercią i zmartwychwstaniem
wyrwał nas z mocy szatana i uwolnił
od śmierci oraz przeniósł do królestwa
Ojca, lecz także po to, aby ogłaszane dzieło zbawienia sprawowali przez
Oﬁarę i sakramenty, stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego. I tak
przez chrzest ludzie zostają wszczepieni w paschalne misterium Chrystusa:
z Nim współumarli, współpogrzebani
i współzmartwychwstali, otrzymują
ducha przybrania za dzieci, "w którym
wołamy: Abba, Ojcze!" (Rz 8, 15), i tak
stają się prawdziwymi czcicielami, jakich Ojciec szuka.
Z Konstytucji o Liturgii Świętej, 1963 r.
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I czytanie (Pwt 18, 15-20)
Bóg obiecuje zesłać proroka
Psalm (Ps 95 (94))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
II czytanie (1 Kor 7, 32-35)
Małżeństwo i celibat
Aklamacja (Mt 4, 16)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 1, 21-28)
Jezus naucza jak ten, który ma władzę
Rozważanie:
Dziś niemało młodych ludzi głęboko wątpi w to, że życie jest dobrem,
i nie widzą światła na swej drodze.
A ogólniej, w obliczu trudności współczesnego świata wielu zadaje sobie
pytanie: cóż ja mogę zrobić? Światło
wiary rozświetla tę ciemność, pozwala
nam zrozumieć, że każde istnienie ma
nieocenioną wartość, gdyż jest owocem
miłości Bożej. On kocha także tych,
którzy oddalili się od Niego lub o Nim
zapomnieli: jest cierpliwy i czeka; co
więcej, dał swego Syna, który umarł
i zmartwychwstał, aby nas radykalnie uwolnić od zła. A Chrystus posłał
swych uczniów, aby nieśli wszystkim
narodom to radosne orędzie zbawienia
i nowego życia.
Papież Benedykt XVI
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Czytania mszalne na Wtorek, Świę- — bądźcie przebudzeni i czujni. Św.
to Oﬁarowania Pańskiego, rok B, 2 lu- Chromacjusz z Akwilei pisał: «Oby
tego 2021 r.
Pan oddalił od nas niebezpieczeństwo
dopuszczenia kiedykolwiek, byśmy staI czytanie (Ml 3, 1-4)
li się ociężali przez sen niewierności;
Przybędzie do swojej świątyni Pan, któ- a niech nam udzieli swej łaski i swojerego oczekujecie
go miłosierdzia, abyśmy mogli zawsze
zachować czujność w wierności Jemu.
Psalm (Ps 24)
W istocie, nasza wierność może czuwać
Pan Bóg Zastępów, On jest Królem w Chrystusie» (Sermone 32, 4).
chwały
Papież Benedykt XVI do osób konseII czytanie (Hbr 2, 14-18)
Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi

krowanych, Rzym, 2013 r.

Aklamacja (Łk 2, 32)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Łk 2, 22-40)
Oﬁarowanie Jezusa w świątyni
Życie konsekrowane ze swej natury
jest pielgrzymką ducha w poszukiwaniu Oblicza, które niekiedy się objawia,
a kiedy indziej skrywa: «Faciem tuam,
Domine, requiram» (Ps 26, 8). Niech
to będzie ustawicznym pragnieniem
waszego serca, podstawowym kryterium, ukierunkowującym waszą drogę, zarówno w małych codziennych
sprawach, jak i w najważniejszych decyzjach. Nie przyłączajcie się do proroków nieszczęścia, którzy głoszą kres
lub bezsensowność życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów; przyobleczcie się raczej w Jezusa Chrystusa
i przywdziejcie zbroję światła — jak
wzywa św. Paweł (por. Rz 13, 11-14)
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Rozmowa z bp. Adrianem Galbasem SAC

Rozmaitość to skarb Kościoła
11 stycznia minęła pierwsza rocznica święceń biskupich ks. bp. Adriana – dawnego proboszcza naszej
paraﬁi i wieloletniego wyższego przełożonego Prowincji Zwiastowania
Pańskiego. Z tej okazji ks. Łukasz Gołaś SAC z pallotyńskiego radia Pallotti.fm przeprowadził z nim rozmowę.
Poniżej jej fragment. Całość do przeczytania na stronie biskupgalbas.pl.
Zaciekawiły mnie słowa Pallottiego, który wyjątkowo traktował ten
okres [epifanijny], mówiąc że to czas
„ukazania drogocennej rozmaitości,
jaką przyozdobiony jest Kościół święty”. Czy naprawdę rozmaitość jest dziś
w Kościele pożądana i cenna?
Pallotti miał genialną intuicję i odwagę, żeby zaproponować takie przeżycie oktawy Epifanii, w ogóle tak wydobyć istotę tego święta, jego teologię,
a potem zaproponować taki piękny
obchód w pierwszej połowie XIX w., co
warto przypomnieć, a więc w zupełnie
innym Kościele. To była wielka intuicja
i super, że w taki sposób krakowscy
pallotyni już od czterech lat do tego nawiązują. Natomiast rozmaitość to jest
w ogóle skarb w Kościele. Pallotti był
tym zauroczony. Bo mamy albo rozmaitość, albo jednolitość. Rozmaitość jest
oczywiście nieskończenie ciekawsza,
bardziej inspirująca, dająca dużo więcej energii, jest w ogóle piękna, bo jest
jak witraż, który nie ma jednego koloru i jednego kawałka szkiełka, tylko
ma wielobarwność. Przez to jest piękny, przez to można tworzyć rozmaite
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kompozycje, które potem, oświetlone
słońcem, zapierają dech w piersiach.
Taki też Kościół – rozmaity - spotykamy na kartach Ewangelii, to Kościół
Dziejów Apostolskich, to jest po prostu
Kościół katolicki. Jeżeli teraz byśmy dążyli w Kościele do jakiejś jednolitości,
do jakiejś psychoduchowej uniformizacji, to trzeba pytać, czy to jest w ogóle
katolickie. Bardzo lubię sobie myśleć,
zwłaszcza jak jestem w Rzymie i patrzę
na bazylikę św. Piotra właśnie z tą kolumnadą, że to jest obraz tej rozmaitości Kościoła, ta otwartość, że ty możesz
wejść i ty, i ty. Jesteśmy różni, mamy
różną wrażliwość, różną duchowość,
różny sposób przeżywania prawd naszej wiary, ale wszyscy jesteśmy w tym
samym Kościele. Jednolitość jest oznaką słabości, jakąś przegraną, jakąś porażką. Nie jest dobrze, jeśli to jest jakaś
ambicja w naszym życiu duchowym
czy duszpasterskim.
Ta rozmaitość jest obecna w Kościele, ale dotyka tez naszych małych
wspólnot - rodzinnych, zakonnych, paraﬁalnych. Jaki duch powinien nami
kierować? Jakie apostolstwo? Czego
nam potrzeba, żebyśmy się tak przysłowiowo w nich nie pozabijali?
Pewnie jest to sprawa najbardziej
na poziomie naszego człowieczeństwa.
Nie tyle jakiś opracowanych, skomplikowanych programów, tylko właśnie
na poziomie człowieczeństwa. Wspomniał ksiądz o tych wspólnotach najbardziej „mikro” czyli rodziny, małżeństwa, proste wspólnoty zakonne czy
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inne. I można tak skonstruować życie
w tych wspólnotach, że też będzie dążenie do jakiejś jednobarwności, do jakiejś monotonii. Bo albo jest polifonia,
albo monotonia, albo jest wielobarwność, albo jednobarwność, albo rozmaitość, albo jednolitość. Mogę budować
wspólnotę w takim kluczu: masz być
mną, masz myśleć jak ja, masz przeżywać jak ja, masz uważać jak ja, masz
po prostu się do mnie dostosować. To
jest strasznie okrutne i strasznie niebezpieczne. Czemu mam
być tobą? Ja jestem inny od
ciebie. Są więzy, które nas
łączą, ale nie powodują, że
jestem jakąś twoją kserokopią. Tutaj właśnie na tym
poziomie człowieczeństwa
jest potrzebna duża praca, bo trzeba bardzo podstawowych ludzkich cnót
jak szacunek dla drugiego i jego niepowtarzalności, potrzeba zrozumienia
i umiejętność zrozumienia
drugiego, a także czegoś, co
jest chyba jeszcze bardziej
podstawowe, czyli pokory.
Pokora umożliwia życie we
wspólnocie rozmaitej, a pycha zawsze będzie dążyła
do stworzenia jakiś układów jednolitych. Na ile to
są cechy wyuczalne, na ile
je można w sobie wypracować, a na ile je można otrzymać, to już pewnie temat na
inną rozmowę. Myślę, że
Nr 11 (835) rok XXIX 24.01.2021

wierność Ewangelii, a także wierność
charyzmatowi pallotyńskiemu wymaga
od nas wielkiej dążności do tej rozmaitości budowanej na każdym poziomie
i do tego, by się jej nie bać, tylko by jej
zaufać.
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Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Dzieło życia
Już po śświ
święceniach
wi
iach
ia
ch kkapłańskich
łańs
ła
ński
ńs
ki ks.
Wincenty Pallotti bardzo pragnie nieść
wszechstronną pomoc Kościołowi w ożywianiu wiary. Wie, że samo duchowieństwo nie podoła. Trzeba zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata. Trzeba
pozyskać dla potrzeb Kościoła wszystkich katolików świeckich i pogan.
Dnia 9 stycznia 1835 roku ks. Pallotti
otrzymuje od Boga natchnienie, które go
doprowadzi do założenia Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego (ZAK, UAC –
Unione dell’Apostolato Cattolico). Trzy
miesiące później, 4 kwietnia 1835 roku,
powołuje do życia dzieło Apostolstwa
Katolickiego, gromadząc księży i świeckich osób z zadaniem wciągania jak
największej liczby innych w szerzenie
i koordynowanie duchowej i materialnej
pomocy dla bliźnich.
Pierwszymi członkami ZAK są zarówno osoby duchowne, jak i świeckie.
Łączy ich mocne zaangażowanie w życie
Kościoła. Podobnie jak Pallotti dostrzegają oni rozmaite potrzeby wspólnoty
Kościoła i chcą im wyjść naprzeciw. Są to
przedstawiciele rożnych zakonów (m.in.
karmelici, kapucyni, bazylianie, dominikanie, minimici, teatyni, trynitarze,
barnabici…), profesorowie znaczących
uczelni rzymskich, a także zwyczajni ludzie, jak np. kupiec Jakub Salvati czy Elżbieta Sanna.
Dnia 29 maja 1835 roku Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zostaje zatwierdzone dla diecezji rzymskiej przez
Stolicę Apostolską. W grudniu 1835
roku Wincenty Pallotti zostaje rektorem
kościoła Santo Spirito dei Napoletani
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w Rzymie. Sława Wincentego Pallottiego i jego współtowarzyszy tak wzrosła,
że władze kościelne w 1846 roku zaproponowały mu jako miejsce zamieszkania kościół SS. [Santissimo] Salvatore
in Onda wraz z przylegającym klasztorem, który do dziś jest główną siedzibą
pallotynów. W tym czasie staje się spowiednikiem w wielu domach zakonnych, seminariach, szpitalach i więzieniach. Zakłada także Dom Miłosierdzia
dla osieroconych po epidemii cholery
dziewcząt. Wszystkich tych dzieł Twojej miłości i miłosierdzia — modli się
Pallotti — dokonujesz, Boże mój, stale,
w dzień czy w nocy, czy ja czuwam, czy
śpię, czy myślę o Tobie, czy też nie myślę.
Dnia 6 stycznia 1836 roku świeżo
założone Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego obchodzi po raz pierwszy oktawę Objawienia Pańskiego. Obchody
zmierzają do tego, by ożywiać wiarę, rozpalać miłość i jednoczyć wysiłki wśród
ludzi wierzących, wspomagając w ten
sposób misyjną działalność Kościoła.
Śmierć
W czasie oktawy Epifanii 1850 roku
Wincenty Pallotti, spowiadając, zarzucił własny płaszcz na ramiona biedaka,
który drżał z zimna u stóp jego konfesjonału. Sam przeziębił się. Ostre zapalenie płuc spowodowało śmierć. Zmarł 22
stycznia 1850 roku, w wieku 55 lat. Na
łożu śmierci wyznał swym nielicznym
towarzyszom:
Wspólnota będzie się rozwijać, a Bóg
będzie jej błogosławił. Przekonacie się.
Mówię to wam nie dlatego, że ufam, ale
dlatego, że jestem pewien.
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Z duchowości pallotyńskiej

Udoskonalenie
Celem udoskonalania siebie jako
żywego obrazu Wiecznego Bytu, winienem przez cały przeciąg mego życia, zarówno w pełnieniu dobra, jak
w unikaniu zła, czynić dobrze, a unikać zła, czyli grzechu i to czynić dobrze zawsze, a gdyby Bóg zechciał tedy
i przez wieczność całą.
Celem udoskonalenia siebie jako
obrazu Bytu Nieskończonego winienem unikać wszelkiego grzechu,
a nawet najmniejszej niedoskonałości;
winienem także spełniać wszelkie dobre uczynki, jakie przy pomocy łaski
spełnić mogę. Ponieważ zaś nie mogę
spełniać nieskończonych uczynków
dobrych, winienem spełniać te, które
mogę spełnić, żywiąc mocne pragnienie, by je spełniać w nieskończonej
liczbie i doskonałości. Będąc żywym
obrazem Bytu Niezmierzonego, jestem obowiązany unikać grzechu, winienem dążyć do zniszczenia grzechu
w całym świecie i wszędzie czynić dobrze z żywym pragnieniem, aby czynić dobrze w całym świecie, choćby
on był niezmierzony. Będąc żywym
obrazem Bytu Niepojętego, winienem
zawsze chcieć wszystkiego, czego chce
Bóg, winienem działać we wszystkich
intencjach, które się Bogu podobają,
z pokornym i szczerym pragnieniem
i z pobożnym zamiarem czynienia tego
z doskonałością Bożą.
O Boże mój, czy kiedykolwiek w życiu swym tak czyniłem? Niestety, postępowałem odwrotnie. O, jak bardzo
nadużyłem Twej miłości nieskończonej
i nieskończonego miłosierdzia TweNr 11 (835) rok XXIX 24.01.2021

go i jak bardzo byłem z tego powodu,
wobec Ciebie niewdzięcznym. Zaiste,
jestem zatwardziałym niewdzięcznikiem. (...) Dlatego przez nieskończone
miłosierdzie Twoje, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i przyczynę Najświętszej Maryi
Panny oraz wszystkich aniołów i świętych, żywię mocną, niewzruszoną ufność i uważam za pewne, że mi w tej
chwili użyczysz łaski doskonałego żalu
za wszystkie grzechy moje i za moją
potworną niewdzięczność oraz że mi
dasz łaskę stałego unikania śmiertelnego i powszedniego grzechu, jak również spełnienia wszelkich możliwych
dobrych uczynków, a nadto rzeczywistego pragnienia biednego mego serca,
żeby przy pomocy Twej łaski spełniać
także to dobro, którego nie mogę spełnić, lecz które Ty zawsze i wszędzie
spełniać możesz w niezmierzonym
i niepojętym stopniu, iżbym wzrastał
w zasługi i udoskonalał się według Twej
woli w mym charakterze żywego obrazu Twej Wiecznej, Nieskończonej, Niezmierzonej i Niepojętej Istoty.
Św. Wincenty
ty Pallotti
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25 - 31 stycznia 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 25.01.2021
6.30 Wynagradzająca za grzechy aborcji,
eutanazji i nieczystości
7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. rodziców: Jana w 52. rocznicę
śmierci i Marię Walczaków, o radość
Nieba
19.00 Za śp. Józefa i Lecha oraz za wszystkich
zmarłych z rodziny Łukasików, o dar
Nieba
WTOREK 26.01.2021
6.30 Za śp. Ziutę Bobrowską w 18. rocznicę
śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego
7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. Czesława Chudzickiego, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Adama Borowicz – od Pracowników Zakładu Systemu Produkcji
Rolniczej z Instytutu Polskiej Akademii Nauk
ŚRODA 27.01.2021
6.30 Za śp. Eugenię Kędzierską, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 Za śp. Adama Borowicz, z prośbą
o radość życia wiecznego – intencja od
sąsiadów
19.00 O Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba dla
śp. Wiesława – intencja od Doroty
i Krzysztofa z dziećmi
CZWARTEK 28.01.2021
6.30 Z prośbą o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla córki Weroniki
7.30 W intencji Tomasza z okazji imienin, z podziękowaniem za wszelkie
udzielone łaski, z prośbą o Dary Ducha
Świętego i Boże błogosławieństwo
15.00 Za śp. Barbarę Kurczyńską, z prośbą
o pokój wieczny
19.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
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PIĄTEK 29.01.2021
6.30 Rez.
7.30 Za śp. Zoﬁę i Łucjana Rabskich i za
zmarłych z rodziny, o radość życia
wiecznego
15.00 Za śp. Rodziców: Szymona w 11.
rocznicę śmierci i Janinę Grobelskich,
o dar Nieba
19.00 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
SOBOTA 30.01.2021
6.30 Za śp. Bożenę Kowalewską, z prośbą
o dar życia wiecznego
7.30 Za śp. Krystynę Piszczek – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
19.00 Intencje zbiorowe
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01.2021
8.00 Za śp. Stanisławę Michalczyk w 37.
rocznicę śmierci, z prośbą o radość
życia wiecznego
9.30 Za śp. rodziców: Anielę i Albina Klebusz w 1. rocznicę śmierci, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę życia wiecznego – intencja od dzieci z rodzinami
11.00 Za śp. Władysławę Wolną oraz za śp.
Ryszarda Bartkowiaka w 17. rocznicę
śmierci
12.30 Za śp. Michała Smyczyńskiego w 13.
rocznicę śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
16.00 Za zmarłą Natalię Buko – intencja od
mamy chrzestnej z rodziną
17.00 Za śp. Bogumiłę, z prośbą o dar życia
wiecznego
19.00 Za śp. Edwarda Karasiak, z prośbą
o pokój wieczny – intencja od córek
z rodziną

Nr 11 (835) rok XXIX 24.01.2021

1 - 7 lutego 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 01.02.2021
6.30 W intencji Paraﬁan
7.30 Za śp. Danielę Faryńską, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba –
intencja od wnuka
15.00 Za śp. Marię Paczyńską – z prośbą
o dar Bożego Miłosierdzia
19.00 Za śp. Kazimierza Zalewskiego – intencja od siostry
WTOREK 02.02.2021 Święto Oﬁarowania
Pańskiego
6.30 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
7.30 W intencji Pawła, z prośbą o Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski, a także
o Boże błogosławieństwo w realizacji
drogi życiowej w sakramencie małżeństwa
15.00 W intencji Małgorzaty, Michała i ich
rodziny, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
19.00 W intencjach Grupy modlitewnej św.
Ojca Pio
ŚRODA 03.02.2021
6.30 Za śp. Szczepana Grześkowiaka w 8.
rocznicę śmierci, z prośbą o dar życia
wiecznego
7.30 Za śp. rodziców: Leokadię i Mariana
Kozłowiczów oraz za zmarłych z rodziny
15.00 Za śp. Tadeusza Kozłowskiego – intencja od rodziny Lehmannów
19.00 O radość życia wiecznego dla śp. Bożeny Kowalewskiej
CZWARTEK 04.02.2021
6.30 O dar nowych powołań kapłańskich,
do życia konsekrowanego i misyjnych
7.30 Za śp. Krystynę Nadolską, z prośbą
o radość życia wiecznego
15.00 Za śp. Ryszarda Kowalewskiego,
z prośbą o dar życia wiecznego – od
brata Zdzisława
Nr 11 (835) rok XXIX 24.01.2021

19.00 W intencji rodzin naszej paraﬁi i archidiecezji, z prośbą o Boże błogosławieństwo i uwolnienie od każdego rodzaju zła
PIĄTEK 05.02.2021
6.30 W intencji dobrodziejów
7.30 Za śp. Irenę Lubojańską, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Za śp. Adama Borowicz, z prośbą o pokój wieczny – intencja od córki z mężem
19.00 Za śp. Janinę Lijewską i za zmarłych
z rodziny, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
SOBOTA 06.02.2021
6.30 Za śp. Aleksandra Bobrowskiego
w rocznicę Jego urodzin, o szczęśliwe
życie wieczne
7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi jest obrażane
Niepokalane Serce Maryi
15.00 W intencji Doroty z okazji imienin,
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
19.00 Intencje zbiorowe
V NIEDZIELA ZWYKŁA 07.02.2021
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
9.30 Za śp. Andrzeja Marszałka w 16.
rocznicę śmierci i za zmarłych z rodzin: Marszałków i Konarzewskich,
prośbą o Boże Miłosierdzie i dar życia
wiecznego
11.00 Za śp. Marka Siejkowskiego, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne – intencja
od żony
12.30 Za śp. Lucjana, Feliksa, Mariannę i Józefa, z prośba o dar życia wiecznego
16.00 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o pokój
wieczny
17.00 Za śp. Józefa Tomyślaka w 24. rocznicę
śmierci
19.00 Dziękczynna za Pracowników Firmy
Evea, z prośbą o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo
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Ogłoszenia paraﬁalne
1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie
możemy się ograniczać do modlitwy,
lecz pod jej wpływem mamy zmieniać
swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi
dałeś, przekazałem im, aby stanowili
jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja
w nich, a Ty we Mnie!” .

według ulic wywieszony jest w gablotce
oraz na stronie internetowej.
5. Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140
lat trzęsienie ziemi. Kilka dni później, 6
stycznia 2021 roku doszło do kolejnych
wstrząsów. Życie straciło wiele osób,
setki zostało rannych, a tysiące straciło dach nad głową. W tej nadzwyczajnej sytuacji – wychodząc naprzeciw
prośbie Caritas Chorwacji – zebrane
oﬁary do puszki będą przeznaczone na
rzecz poszkodowanych.

2. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz
i prześladowca pierwszego Kościoła,
po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem
6. Jutro swoje imieniny będzie obi poświęcił resztę życia szerzeniu
chodził
br. Miłosz. Już dziś życzymy
Ewangelii. Dzięki temu stał się apostoMu wielu łask Bożych oraz radości
łem narodów.
z posługiwania w naszej wspólnocie.
3. Mężczyzn zapraszamy na comiesięczne spotkanie. Rozpoczniemy je
Umocnieni Słowem Bożym i komuw sobotę, 30 stycznia, Mszą św. o godzinie 7:30. Po Mszy świętej, konferen- nią świętą, bądźmy apostołami pośród
cja w kościele oraz wspólna modlitwa. świata, w naszym środowisku, w którym
żyjemy. Głośmy wszystkim nieskończo4. Z powodu pandemii nie ma tra- ną miłość Boga. Niech Pan nam błogodycyjnych odwiedzin kolędowych sławi.
w domach Paraﬁan. W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Paraﬁan 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
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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