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I nie wódź nas na 
pokuszenie
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Gwiazdy Wielkiego Postu 
Od duszpasterzy - ks. Przemysław Budziński SAC

Papież Franci-
szek w orędziu na 
Wielki Post nazwał 
ten okres „czasem 
odnowy wiary, na-
dziei i miłości”. 
Trzy cnoty boskie, 
które są jak jasno 
świecące gwiazdy 
w naszym życiu 

musimy odkryć na nowo. Te „gwiazdy” 
mają prowadzić nas do Boga, mają po-
budzić nasze serce do ponownego za-
ufania Bogu. 

Najpierw jesteśmy zaproszeni do od-
krycia i odnowienia daru wiary. Myślę, 
że dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedy-
kolwiek potrzebujemy stanąć w duchu 
wdzięczności Bogu za wiarę w naszym 
życiu. Właśnie dzisiaj, kiedy tak mocno 
świat mówi o Bogu, który dla wielu staje 
się „przeszkodą”, dzisiaj kiedy dotykają 
nas różne trudności w wierze. Jesteśmy 
obdarzeni przez Boga Jego Miłością, to 
musimy sobie nieustannie uświadamiać. 
Aby przekonać się o tym, że wiara jest 
darem może musimy sobie uświadomić, 
co ona daje nam w życiu? Nie oszukuj-
my się, wiele razy kalkulujemy w naszej 
codzienności czy coś się opłaca, czy 
też nie. Dokonujemy rachunku zysków 
i strat, to jest takie nasze ludzkie myśle-
nie. Co daje nam wiara? Zrozumienie 
prawdy o nas samych. Zrozumienie, że 
jesteśmy tymi, o których myśli Bóg. Zo-
staliśmy stworzeni na Jego obraz i podo-
bieństwo, zostaliśmy stworzeni w Jego 
miłości. To Bóg swoją miłością daje na-
szemu życiu wymiar nieskończoności 

- nasze życie jest darem na wieczność. 
Bo choć umrzemy, nasze życie ulegnie 
tylko zmianie, ale się nie skończy. Nasz 
trud nie jest bezowocny! Wielki Post jest 
czasem przyjęcia Boga w naszym życiu 
i umożliwienie Mu „zamieszkiwania” 
w naszej codzienności, abyśmy mieli 
pewność serca, że On się o wszystko za-
troszczy. Dar wiary daje nam perspekty-
wę na życie. Wiara jest jednak również 
zadaniem, aby stawać się świadkami 
Boga w naszej codzienności. Pomyśl, 
czy jesteś świadkiem wiary dla drugie-
go człowieka którego spotykasz? Warto 
wykorzystać ten czas na podzielenie się 
doświadczeniem Boga w Twoim życiu 
z drugą osobą - niech świadectwo twojej 
wiary da również nadzieję innym. 

W pieszych wędrówkach konieczna 
jest woda. Papież przytacza historię z Sa-
marytanką, której Jezus mówi, że może 
dać jej „żywą wodę”. „Na początku myśli 
ona naturalnie o zwykłej wodzie, Jezus 
natomiast ma na myśli Ducha Świętego, 
którego da w obfi tości w Tajemnicy Pas-
chalnej i który obdarowuje nas nieza-
wodną nadzieją. Już w zapowiedzi swojej 
męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, 
gdy mówi: „a trzeciego dnia zmartwych-
wstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam 
o przyszłości otwartej na oścież przez 
miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim 
i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia 
nie kończy się na naszych błędach, na 
naszej przemocy i niesprawiedliwości 
oraz na grzechu, który Miłość przybija 
do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcow-
skiego przebaczenia z Jego otwartego 
serca.
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W obecnym kontekście niepokoju, 
w którym żyjemy i w którym wszystko 
wydaje się kruche i niepewne, mówienie 
o nadziei może wydawać się prowokacją. 
Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, 
aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie 
ku cierpliwości Boga. Jest to nadzieja na 
pojednanie, do którego św. Paweł gorąco 
nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” 
(2 Kor 5, 20)”. W tym Wielkim Poście 
odkryj piękno sakramentu pokuty i po-
jednania, niech będzie to dla Ciebie czas, 
w którym Chrystus odnowi Twoją na-
dzieję. 

„Trzecia gwiazda”, którą mamy w so-
bie odnowić, to miłość. Kiedy mamy już 
w sobie wiarę i nadzieję mamy pójść 
dalej do miłości, która jest naśladowa-
niem Chrystusa. „Miłość cieszy się, wi-
dząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego 
cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, 

chory, bezdomny, pogardzany, w potrze-
bie... Miłość jest porywem serca, który 
sprawia, że przekraczamy samych siebie 
i który stwarza więź wzajemnego dzie-
lenia się i komunii”. Miłość nadaje na-
szemu życiu sens. Wejdź na drogę miło-
ści, na której otworzysz jeszcze bardziej 
swoje oczy na drugiego człowieka obok 
siebie. 

Wielki Post - wielka droga odnowy 
naszego Ducha. Zapraszam Ciebie abyś 
przeżył, przeżyła ten czas z myślą, aby 
odnowić w swoim życiu wiarę, nadzieję 
i miłość. Kiedy przeżyjesz ten czas z tym 
pragnieniem, w Wielkanocny poranek 
odkryjesz jeszcze większe światło, Świa-
tło, które nie zna zmierzchu, Światło 
Chrystusa Zmartwychwstałego. A dziś 
wołaj do Niego: Panie przymnóż nam 
dar wiary, nadziei i miłości. 

  JEZU MÓJ, NIESKOŃCZONA        
MIŁOŚCI MOJA, MIŁOSIERDZIE 

NIESKOŃCZONE. 
MOŻNA BY O TOBIE POWIEDZIEĆ, 

ŻE PRZEZ NADMIAR MIŁOŚCI TWOJEJ 
I NIESKOŃCZONEGO MIŁOSIERDZIA ZAPO-
MINASZ O TWEJ ŚWIĘTOŚCI I MAJESTACIE 

NIESKOŃCZONYM ORAZ O SWEJ NIESKOŃ-
CZONEJ ODRAZIE DO GRZECHU. 

ALBOWIEM UNIŻYŁEŚ SIĘ TAK DALECE, 
ŻE WYDAWAŁEŚ SIĘ GRZESZNIKIEM, ABY 

MNIE I WSZYSTKICH POBUDZIĆ DO POKUTY 
ZA GRZECHY POPEŁNIONE

WINCENTY PALLOTTI
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na I Niedzielę 
Wielkiego Postu, rok B, 21 lutego 2021 r. 

 
I czytanie (Rdz 9, 8-15)
Przymierze Boga z Noem po potopie

Psalm (Ps 25 (24))
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

II czytanie (1 P 3, 18-22)
Woda chrztu nas ocala

Aklamacja (Mt 4, 4b)
Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia (Mk 1, 12-15)
Jezus był kuszony przez Szatana, anio-
łowie zaś Mu usługiwali

Rozważanie:
W tym czasie Wielkiego Postu 

przyjęcie i przeżywanie Prawdy obja-
wionej w Chrystusie oznacza przede 
wszystkim zgodę na dotknięcie sło-
wem Bożym, które Kościół przekazuje 
nam z pokolenia na pokolenie. Prawda 
ta nie jest konstrukcją intelektualną, 
zarezerwowaną dla nielicznej grupy 
wybranych, wyższych lub wyróżniają-
cych się umysłów, ale jest przesłaniem, 
które otrzymujemy i możemy zrozu-
mieć dzięki mądrości serca otwartego 
na wielkość Boga, który nas kocha, za-
nim sami staniemy się tego świadomi. 
Tą Prawdą jest sam Chrystus, który 
przyjmując całkowicie nasze człowie-
czeństwo uczynił siebie Drogą – wy-
magającą, ale otwartą dla wszystkich 
– prowadzącą do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadcze-
nie wyrzeczenia prowadzi tych, któ-
rzy go praktykują w prostocie serca, 
do ponownego odkrycia daru Bożego 
i do zrozumienia prawdy o nas, jako 
stworzonych na Jego obraz i podo-
bieństwo, i znajdujących w Nim speł-
nienie. Zgadzając się na ubóstwo i do-
świadczając go, ten kto pości, czyni 
siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” 
skarb otrzymanej i dzielonej z innymi 
miłości. Tak rozumiany i praktykowa-
ny post pomaga kochać Boga i bliźnie-
go, ponieważ – jak uczy św. Tomasz 
z Akwinu – miłość jest poruszeniem, 
które skupia uwagę na drugim, uwa-
żając go „za jedno z samym sobą” (por. 
Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to zna-
czy: przyjęcia Boga w naszym życiu 
i umożliwienia Mu „zamieszkiwa-
nia” z nami (por. J 14, 23). Post ozna-
cza uwolnienie naszej egzystencji od 
wszystkiego, co ją przytłacza, także od 
przesytu informacji – prawdziwych 
czy fałszywych – i od dóbr konsump-
cyjnych, aby otworzyć drzwi naszego 
serca dla Tego, który przychodzi do 
nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pe-
łen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bo-
żego, Zbawiciela.

Orędzie papieża Franciszka na 
Wielki Post 2021, fragment
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Czytania mszalne na II Niedzielę 
Wielkiego Postu, rok B, 28 lutego 2021 r. 

I czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)
Ofi ara Abrahama

Psalm (Ps 116B (115))
W krainie życia będę widział Boga

II czytanie (Rz 8, 31b-34)
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Aklamacja (Por. Mt 17, 5)
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (Mk 9, 2-10)
Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy 
w życiu wiecznym

Rozważanie:
W przemienieniu Chrystusa cho-

dziło głównie o to, aby z serc uczniów 
usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie 
dobrowolnie przyjętej męki nie zakłó-
ciło wiary tych, którym została obja-
wiona wspaniałość ukrytej godności.

Z nie mniejszą też troską podbudo-
wywał Pan swoim przemienieniem na-
dzieję Kościoła świętego w tym celu, by 
całe ciało Chrystusowe dowiedziało się, 
jaką zostało obdarowane mocą prze-
miany, i aby wszystkie jego członki mo-
gły się spodziewać udziału w tej chwa-
le, którą wcześniej rozbłysła Głowa.

Powiedział już o tym sam Pan, gdy 
mówił o majestacie swojego przyjścia: 
"Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak 
słońce w królestwie Ojca swego". To 
samo głosi św. Paweł Apostoł: "Sądzę, 

że utrapienia obecnego czasu nie są 
godne przyszłej chwały, która się ma 
w nas objawić". I znowu: "Umarliście 
i życie wasze jest ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, życie 
wasze, wtedy i wy razem z Nim ukaże-
cie się w chwale".

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
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Intencje mszalne
22 - 28 lutego 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  22.02.2021 
  6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy 

modlitwę
  7.30 W intencji Michała, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski i z prośbą  o błogosła-
wieństwo Boże dla niego i syna Jakuba 

15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – 
Wspólnota Żywego Różańca – Różaniec 
Nieustający

19.00 Za śp. Janinę i za wszystkich zmarłych 
z rodziny, z prośbą o dar życia wiecznego

WTOREK   23.02.2021  
  6.30 Wynagradzająca za profanacje Najświęt-

szego Sakramentu
  7.30 Przebłagalna za brak jedności w Duchu 

Bożym między pasterzami Kościoła, 
a ludem wiernym, z prośbą o łaskę wspól-
nego kroczenia ku życiu wiecznemu

15.00 Za śp. Marię Taylor, z prośbą o pokój 
wieczny – intencja od Bożeny z rodziną

19.00 Za śp. Jana Tomczaka, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i dar życia wiecznego – in-
tencja od sąsiadów z ul. Przybyszewskie-
go 44

ŚRODA 24.02.2021  
  6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowa-

nych i w intencji Kościoła Świętego
  7.30 Za śp. brata Jarosława, o szczęśliwe życie 

wieczne –  od siostry Hanny z rodziną
15.00 Za śp. Władysława Pawęska – od Pracow-

ni Mikrobiologicznej Szpitala Kliniczne-
go w Poznaniu, przy ul. Polnej 

19.00 Za śp. Karola Bednarka, z prośbą o dar 
życia wiecznego

CZWARTEK  25.02.2021   
  6.30 Za śp. Zofi ę i Jarosława Zychów, o Boże 

Miłosierdzie i łaskę Nieba
  7.30 Rez.
15.00 Za śp. rodziców: Barbarę w 1. rocznicę 

śmierci i Marka Kabacińskiego; za śp. 
Mariana  Janickiego, z prośbą o dar życia 
wiecznego

19.00 Za śp. Annę Ilmer, z prośbą o łaskę Nieba

PIĄTEK 26.02.2021 
  6.30 Podziękowanie za wszystkie udzielone ła-

ski, z prośbą o dalszą opiekę i o szczęśliwe 
rozwiązanie ważnej sprawy

  7.30 Za śp. rodziców: Felicytę, Waleriana 
i Bernarda, o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

15.00 Za śp. Aleksandra Bobrowskiego w dniu 
jego imienin, z prośbą o dar życia wiecz-
nego

19.00 W intencji Aleksandry Jankowiak – in-
tencja od córek: Brygidy i Arlety

SOBOTA 27.02.2021  
  6.30 W intencji Katarzyny z okazji urodzin, 

o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski

  7.30 Za śp. rodziców: Józefa w 60. rocznicę 
śmierci i Helenę Świętek, z prośbą o dar 
Bożego Miłosierdzia

15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
19.00 Intencje zbiorowe

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 28.02.2021
  8.00 Za śp. rodziców: Teodozję i Romana, 

z prośbą o Boże Miłosierdzie
  9.30 Za śp. Józefa Lamenta, z prośbą o życie 

wieczne – intencja od syna z rodziną
11.00 Za śp. Mariolę Jedynak i męża Franciszka 

oraz za zmarłych z rodziny – intencja od 
Mamy z córkami

12.30 W intencji ks. Mirosława Prekopa 
z okazji imienin, z prośbą o Dary Ducha 
Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Maryi 

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. rodziców: Marię i Kazimierza 
Koszczyńskich;  za zmarłego brata Józefa, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar życia 
wiecznego

19.00 Za śp. Wiesława Chojniaka w 1. rocznicę 
śmierci, z prośbą o radość życia wiecz-
nego
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Intencje mszalne
1 - 7 marca 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  01.03.2021 
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
  7.30 Za śp. rodziców: Krystynę i Henryka 

Grzybowskich, o łaskę Bożego Miło-
sierdzia

15.00 Za śp. Alfreda Żoka, z prośbą o dar 
życia wiecznego – intencja od sąsiadów

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg. 

WTOREK   02.03.2021  
  6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
  7.30 W intencji Heleny i Aleksandry, z proś-

bą o potrzebne łaski, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Maryi

15.00 Za śp. Bożenę Kotlińską – intencja od 
córki Elżbiety i wnuczki Agnieszki 
z rodziną

19.00 W intencjach Grupy Modlitewnej św. 
Ojca Pio

ŚRODA 03.03.2021  
  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. Wiesława Kwiatkowskiego, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

15.00 Za śp. Barbarę Smolarek w 4. rocznicę 
śmierci, z prośbą o pokój wieczny – 
prośba od córki Bożeny z rodziną oraz 
za śp. Marka Kręglewskiego – intencja 
od kuzyna Jacka i Romana z rodziną

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

CZWARTEK  04.03.2021   
  6.30 O dar nowych powołań kapłańskich, do 

życia konsekrowanego i misyjnych
  7.30 Za śp. Ryszarda, z prośbą o Boże Mi-

łosierdzie i łaskę Nieba – intencja od 
Magdaleny

15.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

19.00 W intencji rodzin naszej Parafi i i Archi-
diecezji, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i uwolnienie od każdego rodzaju 
zła

PIĄTEK 05.03.2021 
  6.30 W intencji Dobrodziejów
  7.30 Za śp. rodziców: Stanisławę w 38. 

rocznicę śmierci i Jana Ziemskiego 
w 34. rocznicę śmierci; za śp. Magdę 
Synowiec w 5. rocznicę śmierci; śp. Zyg-
munta Ławniczaka, śp. Władysława Sy-
nowca, śp. Bolesławę i Stefana Bandoch

15.00 Za śp. Krystynę i Kazimierza Kaminicz-
nych, o pokój wieczny – od Rodziny 
Maćkowiaków

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

SOBOTA 06.03.2021  
  6.30 Za śp. Eugeniusza Zielonkę w 2. roczni-

cę pogrzebu, z prośbą o Boże Miłosier-
dzie i łaskę Nieba – intencja od syna 
Daniela

  7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi 
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest 
Niepokalane Serce Maryi

15.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
19.00 Intencje zbiorowe

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
07.03.2021
  8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Ró-

żańca
  9.30 Za śp. Dariusza w 13. rocznicę śmierci 

i Mieczysława w 8. rocznicę śmierci 
oraz za zmarłych z rodzin: Rajewskich 
i Czerwińskich

11.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
12.30 W intencji Parafi an
16.00 Za śp. Olega Nowaka, o pokój wieczny
17.00 W intencji Marcina i ks. Michała 

w rocznicę sakramentu Chrztu Świę-
tego, o Dary Ducha Świętego i Boże 
błogosławieństwo

19.00 Intencje studenckie
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21 lutego 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. Przeżywamy pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, 
pokuty, przemiany myślenia i życia. 
Od pierwszych wieków Kościoła wy-
korzystywano ten czas szczególnie na 
przygotowanie kandydatów do chrztu 
i odnowienia skutków tego sakramen-
tu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by 
ten czas nie był dla nas tylko kolejnym 
Wielkim Postem, ale doprowadził nas 
do pogłębienia duchowej relacji z Bo-
giem, który wychodzi nam naprzeciw, 
aby nas odnaleźć.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie 
tego czasu przez intensywniejszą mo-
dlitwę osobistą i wspólnotową. Tej dru-
giej będzie sprzyjał udział w nabożeń-
stwach wielkopostnych: we wszystkie 
niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. 
o godz. 12:30 będzie śpiew Gorzkich 
żali, a o godz. 18:00 Gorzkie żale z ka-
zaniem pasyjnym. W piątki Wielkiego 
Postu – Droga krzyżowa: dla dzieci 
o godz. 17:00, dla dorosłych o godz. 
14:30 i 18:30, dla młodzieży o godz. 
20:00. Dla studentów we wtorki o godz. 
20:00. 

3. Już dzisiaj informujemy, że tego-
roczne rekolekcje wielkopostne w na-
szej wspólnocie parafi alnej odbędą się 
w dniach od 21 do 24 marca. Poprowa-
dzi je ks. Sławomir Radulski SAC.

4. Mężczyzn zapraszamy na comie-
sięczne spotkanie. Rozpoczniemy je 
w sobotę, 27 lutego, Mszą św. o godzi-
nie 7:30. Po Mszy świętej, konferencja 
w kościele oraz wspólna modlitwa.

5. W przyszłą – drugą – niedzielę 
Wielkiego Postu, tradycyjnie będzie-
my zbierać do puszek ofi ary na dzieło 
pomocy Ad Gentes. Będzie to bowiem 
dzień modlitw w intencji misji i misjo-
narzy.

6. W piątek, 26 lutego, przepada-
ją imieniny ks. Mirosława. Msza św. 
w Jego intencji zostanie odprawiona 
w przyszłą niedzielę o godz. 12:30.

Życzymy błogosławionego czasu 
Wielkiego Postu, niech dobry Bóg wspie-
ra nas w wysiłkach realizowania wielko-
postnych postanowień.


