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Tyś mą radością
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Zwyczajność
Od duszpasterzy - ks.Maciej Zawisza SAC

Rozpoczęliśmy 
piąty tydzień zwy-
kły. Tak określa-
my okres w trakcie 
roku liturgicznego, 
w którym nie wspo-
minamy żadnych 
szczególnych wy-
darzeń zbawczych 

(może z wyjątkiem niedzieli, która jest 
dniem Zmartwychwstania, Paschą ty-
godnia).

Dziś, tematem refl eksji będzie więc 
zwyczajność.

Jak znosimy swoją zwyczajność?  
Swój utarty rytm dnia: praca, posiłek, 
dzieci, dom... praca, posiłek, dzieci...? 
Zwyczajność, to jednak przeważająca 
część naszego życia – a skoro tak, to 
część ważna, najważniejsza.

Aby z powagą przyjrzeć się swojej 
zwyczajności, warto uświadomić sobie 
zwyczajność w życiu Jezusa. Przecież 
działalność publiczna to jedynie nieco 
więcej niż 1/10 Jego ziemskiego życia! 
Cała reszta to zwyczajność.

Powiedzmy więc jasno i wyraźnie: 
od umiejętności życia codziennością 
zależy jakość tego życia – to, czy bę-
dziemy szczęśliwi, czy też nie.

Jak znosimy swoją zwyczajność, co-
dzienność? „Czyż nie do bojowania po-
dobny byt człowieka?” - pyta retorycz-
nie Hiob. „Dość ma dzień swojej biedy” 
- cytuje znane powiedzenie sam Jezus. 
Skoro zwyczajna codzienność to jed-
nak bojowanie, bieda i trud, ratowały-
by nas cierpliwość i męstwo. Lecz rzad-

ki to produkt na współczesnym rynku. 
Zamiast nich coraz więcej uśmiarzaczy 
w stylu pustej rozrywki, ekstremalnych 
sportów czy substancji fundujących 
odlot. Co więc począć, gdy brak nam 
męstwa i cierpliwości, i gdy nie chcemy 
również falsyfi katów szczęścia?

Jako wierzący oczekujemy pomocy 
od Pana. Wiemy, że inne (bez Boga) 
próby pojednania się ze zwyczajno-
ścią, trudną codziennością nie będą 
skuteczne i prawdziwe. Dla nas pomoc 
przychodzi od Pana.

A bardziej konkretnie? Gdybyśmy 
tak spytali tych, którzy są szczęśliwi na 
co dzień, których nie nuży trudna co-
dzienność: „Jak to możliwe?”.

Jestem przekonany, że nie opowie-
dzieliby nam o cudownych Bożych 
interwencjach, o tym jak Bóg za nich 
rozwiązuje problemy. Ich życie w szcze-
gółach nie różniłoby się od naszego. 
Natomiast powiedzieliby nam o swoim 
odkryciu – że codziennie, w każdym 
momencie dnia, On jest z nimi, zwy-
czajnie jest, a oni starają się być z Nim.

 Skoro On jest ze mną zawsze i wszę-
dzie, któż przeciwko mnie? Zdecydo-
wać się by być z Jezusem – to klucz do 
szczęścia na co dzień; klucz do zaak-
ceptowania zwyczajności – więcej, po-
kochania jej.

Pan z wami! W górę serca!
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Nieskończona miłość Pana

Z duchowości pallotyńskiej

Św. Wincenty Pallotti pisał:
Oświecony wiarą świętą winienem pa-

miętać, że Pan nasz, Jezus Chrystus z nie-
skończonej miłości oraz z nieskończonego 
najmiłościwszego miłosierdzia chciał na-
uczać wszystkich prawdziwej nauki, która 
wiernie przestrzegana wiedzie dusze do 
zasługującego udoskonalenia się w ich ży-
wym podobieństwie do Boga, dozwalając 
im również dojść do ostatecznego, jedynego 
i najszczęśliwszego celu naszego. A doko-
nawszy, z najwyższą doskonałością, w prze-
ciągu wielu lat wszystkiego, czego chciał nas 
nauczyć, rozpoczął nauczać wśród najwięk-
szych cierpień życia najuboższego, najpo-
korniejszego, najbardziej dobroczynnego 
i najbardziej wzgardzonego. Wszystko zaś 
raczył wycierpieć i spełnić z nieskończo-
nej miłości, nie ustając w spełnieniu tego 
wszystkiego, aczkolwiek był prześladowany 
i straszliwie lżony przez swych nieprzyja-
ciół; usiłowano go nawet zabić, jakkolwiek 
dobrze czynił wszystkim. Aby zaś wszyscy 
uznali, iż był i jest naszym Odkupicielem, 
od początku świata przyobiecanym, upra-
gnionym przez Patriarchów, przepowie-
dzianym przez Proroków, z utęsknieniem 
wyglądanym przez wszystkie narody działał 
niezliczone cuda, dawał światło ociemnia-
łym, słuch głuchym, mowę niemym, zdro-
wie niemocnym, życie umarłym, karmił 
głodnych, nie będąc nawet o to proszonym 
i opowiadał ewangelię ubogim, by prowa-
dzić wszystkich do posiadania prawdziwych 
bogactw w błogosławionej wieczności. 
Działał te cuda nie tylko po to, aby dowieść 
swego Bóstwa, ale także, by okazać swą mi-
łość nieskończoną i swe nieskończone mi-
łosierdzie, zawsze skore do odnawiania tych 
cudów, a nawet większych, ilekroć wymaga 

tego chwała Ojca Niebieskiego i wieczne 
zbawienie ludzi, daleko zaś więcej jeszcze 
w tym celu, by działać w duszy naszej te 
cuda duchowe, które należą do porządku 
tym wyższego, im dobro wieczne przewyż-
sza jakąkolwiek korzyść doczesną; czyli jest 
zawsze gotów oświecić ślepotę duszy naszej, 
otworzyć uszy serca u grzesznika, który był 
głuchy na Jego Boskie wołanie, rozwiązać 
język tego, który przez pyszny wstyd zata-
ił grzechy w trybunale pokuty; gotów jest 
uzdrowić wszystkie choroby duszy naszej, 
nawet duszy grzesznika najbardziej uwi-
kłanego w nałogowe grzechy i występki, 
pragnie zawsze dawać życie nadprzyrodzo-
ne duszom, które umarły dla łaski wskutek 
grzechu śmiertelnego. O Jezu mój, najdroż-
szy pierworodny Bracie mój. Czyż kiedy-
kolwiek korzystałem z Twej niebieskiej na-
uki, z Twoich cudów, z Twej nieskończonej 
miłości i nieskończonego miłosierdzia Twe-
go, z jakim wszystko uczyniłeś dla mnie, bę-
dąc pogrążonym w niezmierzonym oceanie 
cierpień, ucisków, złośliwych prześladowań 
i najbardziej szatańskich obelg? Ach, Jezu 
mój, nieskończona Miłości moja, Ty wiesz, 
że całe me życie stanowi nieprzerwaną hi-
storię najpotworniejszej niewdzięczności 
wobec Ciebie oraz najgłębszego niedbalstwa 
wobec prawdziwych skarbów mej duszy, ja-
kimi winienem ją wzbogacić, korzystając ze 
wszystkiego, coś dla nas uczynił i wycierpiał 
w latach Twego Boskiego nauczania. Lecz 
przeciwnie, coraz bardziej ją zatracałem, 
pomnażając codziennie me grzechy i doda-
jąc do nich grzechy nieprzeliczone.

Ach, mój Jezu, ponieważ znosisz mnie 
jeszcze na tej ziemi, dopomóż mi w nie-
skończonym miłosierdziu swoim.
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na V Niedzielę 
Zwykłą, rok B, 7 lutego 2021 r. 

 
I czytanie (Hi 7, 1-4. 6-7)
Marność życia ludzkiego

Psalm (Ps 147A (146))
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

II czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-23)
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Aklamacja (Por. Mt 8, 17)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 1, 29-39)
Jezus uzdrawia chorych

“Bracia w Egipcie – jak mówią – 
modlą się często, lecz są to bardzo 
krótkie modlitwy, jak strzały szybko 
wypuszczane. Postępują oni tak po to, 
aby z uwagą obudzone nastawienie, tak 
bardzo potrzebne dla modlącego się, 
nie rozproszyło się wskutek rozwleka-
nia i nie nadwątliło. Przez to sami do-
statecznie pokazują, że nie należy tego 
nastawienia, jeśli jest przelotne, przy-
tłumiać ani z kolei nie wolno go prze-
rywać, jeżeli może się dłużej utrzymać. 
Modlitwa nie powinna być wielomów-
na, ma być błaganiem wytrwałym, o ile 
uwaga jest gorliwa i skupiona. Bo wie-
lomówność na modlitwie jest przedkła-
daniem sprawy w zbytecznych słowach. 
Wytrwała modlitwa zaś, zanoszona do 
Tego, którego błagamy, oznacza co-
dzienne kołatanie pobożnym porywem 
serca. Bardzo często przedstawiamy 
tę sprawę raczej westchnieniem niż 
przemawianiem, raczej płaczem niż 
zdaniami. A Ten, który wszystko stwo-
rzył przez swoje słowo i nie szuka słów 
ludzkich, kładzie nasze łzy przed swo-
im obliczem, a nasze westchnienia nie 
są przed Nim utajone”. 

św. Augustyn, Epistola ad Probam
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Czytania mszalne na VI Niedzielę 
Zwykłą, rok B, 14 lutego 2021 r. 

I czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Odosobnienie trędowatego

Psalm (Ps 32 (31))
Tyś mą ucieczką i moją radością

II czytanie (1 Kor 10, 31 – 11, 1)
Paweł naśladowcą Chrystusa

Aklamacja (Por. Łk 7, 16)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 1, 40-45)
Uzdrowienie trędowatego

Któż zdoła pojąć dogłębnie jedno 
Twe słowo, Panie? Daleko więcej po-
mijamy zeń, niż pojmujemy, tak jak 
spragniony człowiek, który pije wodę 
ze źródła. Boże słowo ukazuje różno-
rodną postać, zależnie od umiejętności 
poznających. Pan bowiem przyozdobił 
swe słowo różnobarwnym pięknem, 
aby każdy, kto je zgłębia, mógł zobaczyć 
to, co go zachwyca. W swym słowie Pan 
zamknął różnorodne bogactwo, aby 
każdy z nas mógł w tym, co rozważa, 
znaleźć dla siebie pożytek. (...) Dziękuj 
więc za to, co otrzymałeś, i nie smuć 
się z powodu obfi tości tego, co pozo-
stało. To, co osiągnąłeś i zabrałeś, jest 
już twoją własnością, a to, co zostało, 
również czeka na ciebie. To, czego nie 
mogłeś z powodu słabości otrzymać 
natychmiast, otrzymasz później, jeżeli 
wytrwasz. Nie chciej nierozważnie od 

razu zrozumieć to, czego w ten sposób 
pojąć się nie da, ani też nie odstępuj w 
swoim lenistwie od tego, co jedynie po-
mału można osiągnąć.

Z komentarza św. Efrema
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Intencje mszalne
8 - 14 lutego 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  08.02.2021 
  6.30 W intencji Parafi an
  7.30 Za śp. Macieja Zielińskiego, o dar życia 

wiecznego – intencja od żony i córki 
z rodziną

15.00 Za śp. Mariannę i Jerzego Hofmannów 
i za zmarłych z rodziny, o dar życia 
wiecznego

19.00 Za śp. Helenę i Edmunda Rydzewskich, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba

WTOREK   09.02.2021  
  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

  7.30 Za śp. Antoniego oraz za zmarłych z ro-
dziny, z prośbą o pokój wieczny

15.00 Za śp. Marię Geburt w 15. rocznicę 
śmierci oraz za śp. Stefana i Bronisławę 
Geburt oraz za śp. Wiktorię i Piotra 
Roszyk, z prośbą o udział w wiecznej 
radości zbawionych

19.00 Za śp. Teresę Kędzierską – intencja od 
synów z rodzinami

ŚRODA 10.02.2021  
  6.30 Za śp. Eugenię Kędzierską, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – in-
tencja od Wspólnoty Żywego Różańca

  7.30 Za śp. Antoniego i Anastazję; śp. Wiktora 
i Mariannę, z prośbą o Boże Miłosierdzie

15.00 Dziękczynna z okazji 87. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za wszelkie 
łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Najświętszej

19.00 Z okazji 89. urodzin Kazimiery, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej

CZWARTEK  11.02.2021  NMP z Lourdes – 
Światowy Dzień Chorych 
  6.30 
  7.30 W intencji Grażyny i Jacka, z prośbą 

o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej 
i błogosławieństwo Boże na każdy dzień

9.00 W intencji chorych
15.00 W intencji Urszuli i Czesława, z podzię-

kowaniem za wszelkie łaski, z prośbą 
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opie-
kę Matki Najświętszej

19.00 Za śp. Urszulę i Mariana Galas, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne – od rodziny

PIĄTEK 12.02.2021 
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
  7.30 
15.00 Za śp. Marka Siejkowskiego, z prośbą 

o pokój wieczny – od syna Roberta z ro-
dziną

19.00 Za śp. Lecha Jaskólskiego i za śp. Krzysz-
tofa Jaskólskiego – o dar życia wiecznego

SOBOTA 13.02.2021  
6.30 Za sp. Eugenię Kędzierską, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i dar życia wieczne-
go

7.30 Za śp. Helenę i Jana Pierwołów, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne

15.00 Za śp. Piotra Staszaka, o Boże Miłosier-
dzie – od cioci Barbary i wujka Jarognie-
wa

19.00 Intencje zbiorowe

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02.2021
  8.00 Za śp. Antoniego, Wandę i Marię Pospie-

szalskich, z prośbą o dar życia wiecznego
  9.30 Za śp. Mariusza Dudlika w 1. rocznicę 

śmierci i za wszystkich zmarłych z rodzi-
ny Dudlików

11.00 Za śp. Rodziców: Bogumiłę i Mariana 
Wiśniewskich, o dar życia wiecznego

12.30 W intencji Parafi an
16.00 Za śp. rodziców: Mariannę w 5. rocznicę 

śmierci i Jana Golińskiego w 45. rocznicę 
śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie 
i szczęśliwe życie wieczne – intencja od 
córki

17.00 Za śp. Teresę, z prośbą o Miłosierdzie 
Boże i dar życia wiecznego

19.00 Intencje studenckie
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Intencje mszalne
15 - 21 lutego 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  15.02.2021 
  6.30 Z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świę-

tego i opiekę Matki Bożej dla Łukiana
  7.30 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. Antoniego, Romualda, Anielę, 
Barbarę, Ryszarda i Tadeusza, o łaskę 
Nieba

19.00 W intencji Andrzeja, z prośbą potrzeb-
ne łaski i szybki powrót do zdrowia

WTOREK   16.02.2021  
  6.30 
  7.30 
15.00 Za śp. Mariana Wiśniewskiego w 2. 

rocznicę śmierci, z prośbą o dar życia 
wiecznego

19.00 Za śp. Marię i Franciszka Koniecznych, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

ŚRODA POPIELCOWA 17.02.2021  
  6.30 Za śp. Mieczysławę Nowak, o pokój 

wieczny
  7.30 
  9.00 
15.00 Za śp. Irenę Tyborską w 2. rocznicę 

śmierci – intencja od męża z dziećmi
17.00 
19.00 Za śp. Krzysztofa Kocik i za zmarłych 

z rodziny, z prośbą o Boże Miłosierdzie
20.00 

CZWARTEK  18.02.2021
  6.30 
  7.30 
15.00 Za śp. Eugeniusza i Krystynę Gusta-

wów; za śp. Wiktorię i Franciszka 
Puchałków, z prośbą o wieczną radość 
w Niebie

19.00 Za śp. Felicję i Mieczysława, z prośbą 
o radość życia wiecznego

PIĄTEK 19.02.2021 
  6.30 Za śp. Leokadię, z prośbą o łaskę Nieba
  7.30 
15.00 Za śp. męża Mariana Jóźwiaka w 27. 

rocznicę śmierci; za zmarłych rodzi-
ców i wszystkich bliskich zmarłych 
z rodziny, o Boże Milosierdzie i wieczną 
radość w Niebie

19.00 Za śp. Józefa Bulic, z prośbą o łaskę 
Nieba – intencja od rodzin: Pietrzaków 
i Rybczyńskich

SOBOTA 20.02.2021  
  6.30 
  7.30 Za śp. rodziców: Luizę i Kazimierza 

Frankowskich – intencja od córek
15.00 Za śp. Ryszarda Kowalewskiego, z proś-

bą o szczęśliwe życie wieczne – intencja 
od chrześnicy Anety z mężem

19.00 Intencje zbiorowe

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.02.2021
  8.00 Za śp. Rodziców: Helenę w 5. roczni-

cę śmierci i Mariana Nalewaj w 22. 
rocznicę śmierci, o Miłosierdzie Boże 
i szczęśliwe życie wieczne – intencja od 
córek z rodzinami

  9.30 Dziękczynna w 90. rocznicę urodzin 
Eleonory, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze 
Boże błogosławieństwo

11.00 Za śp. Jana Nieziołek w 10. rocznicę 
śmierci i za zmarłych z rodzin: Niezio-
łek, Nowaczyk, Fiejdasz i Janczyszyn, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie

12.30 Za śp. Łucję Witucką, z prośbą o łaskę 
życia wiecznego – intencja od rodziny

16.00 W intencji Parafi an
17.00 Za śp. Stanisławę Kwaśniewską w 20. 

rocznicę śmierci, z prośbą o dar życia 
wiecznego – intencja od rodziny Musia-
łów

19.00 Za śp. Janusza Fukowskiego w 21. 
rocznicę śmierci, z prośbą o pokój 
wieczny
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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. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy 
o tym jak Pan Jezus przychodzi do domu 
Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowie-
nia i duchowego uwolnienia. Jezus wciąż 
szuka tych, którzy potrzebują Jego po-
mocy. Otwierajmy się na Jego uzdrawia-
jącą moc i bądźmy Mu za to wdzięczni.

2. W czwartek wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Cho-
rego. O godz. 9:00 /w górnym kościele/ 
w szczególny sposób będziemy się mo-
dlić za chorych z naszej parafi i. 

3. Dziękujemy Parafi anom za wspól-
ne powierzanie Bożej Opatrzności roz-
poczętego roku podczas wieczornych 
Mszy św. „Kolędowych” w minionych 
tygodniach. Ofi ary, które z tej okazji 
były składane w kościele i przekazywane 
na konto parafi alne, przeznaczone zo-
staną na utrzymanie parafi i. Wyrażamy 
wielką wdzięczność za życzliwą ofi ar-
ność. Dziękujemy również za składaną 
daninę diecezjalną.

4. Dzisiejsze ofi ary do puszek są 
przeznaczone na wsparcie Radia Emaus, 
katolickiej rozgłośni Archidiecezji Po-
znańskiej.

Niech Bóg nieustannie nam błogosła-
wi, abyśmy zawsze pragnęli pełnić Jego 
świętą wolę. Niech Maryja Matka Bole-
sna, modli się za nami każdego dnia.


