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Przywróć mi radość
Twojego zbawienia

Od duszpasterzy - ks. Przemek Budziński SAC

Owocny czas
Zbliżamy się do
końca
Wielkiego
Postu, czasu nawrócenia naszego serca.
Warto zadać sobie
na tej końcówce zasadnicze pytanie:
czy w tegorocznym
Wielkim Poście zbliżyłem się do Boga?
Dzisiejsza ewangelia nie jest łatwa.
Słyszymy w niej trudne słowa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno,
ale jeśli obumrze, przynosi plon obﬁty.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto
nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne”. Twoje
i moje życie jest tym właśnie ziarnem
pszenicy, które wrzucane jest w glebę świata. Ty i ja mamy obumrzeć aby
wydać obﬁty plon naszego życia. Nie
chodzi tu o śmierć tylko i wyłącznie ﬁzyczną. Zdanie które, kończy ten fragment, mówi nam: „…a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie, zachowa je
na życie wieczne”. Czy ja mam nienawidzić daru, który otrzymałem od Boga?
Nie! To zdanie w dialekcie semickim
brzmiało trochę inaczej: „ten, kto
mniej kocha swoje życie…”. Chcesz zyskać jeszcze więcej w swoim życiu? To
kochaj o wiele mocniej życie w Bogu,
życie dla drugiego człowieka. „Życie
stracone to takie, które ucieka od oﬁary i wyrzeczenia, trzyma się kurczowo
ziemskiego wymiaru i wszystkiego, co
tu posiadamy”.
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Jesteśmy naśladowcami Chrystusa,
tak przynajmniej chcemy żyć. Dlatego każdy/ każda z nas jest zaproszony/
zaproszona do większej miłości tego,
co Bóg daje, a nie świat. Jezus również
został „wrzucony” w glebę świata, aby
obumrzeć. „Posłuszeństwem aż po
Krzyż Jezus przypieczętowuje swoją
drogę życia, która polega na umieraniu
dla siebie, aby żyć dla Boga i dla innych. Kto nie chce umierać, kto boi się
Krzyża, zostaje sam. Kto decyduje się
umierać dla siebie, a żyć dla Boga i dla
innych, ten zwycięża samotność i żyje
wiecznie, bo miłość, którą w sobie nosi,
jest wieczna”. Masz wielki dar w swoim sercu, wiarę w Boga; masz wielki
dar w swoim sercu, Jego miłość - jeśli
pójdziesz w swoim życiu drogą Miłości
Krzyża - tej miłości nigdy nie utracisz.
Trudne jest to zadanie dla nas ludzi. Mogą rodzić się pytania: po co to
wszystko?! „Kto zaś chciałby Mi służyć,
niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi
służy, uczci go mój Ojciec”. Wiemy doskonale, że Krzyż nie był końcem! Było
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, wiemy że śmierć dla Jezusa nie była
nieszczęśliwym zakończeniem Jego
działalności; ta historia ma naprawdę
szczęśliwe zakończenie. Tak może być
i w moim i w Twoim życiu. Historia
naszego życia może być najpiękniejszą
historią, jeśli zaufamy Bogu i będziemy
szli za Nim każdego dnia.
Jak tego dokonać w naszym życiu?
Odpowiedź znajduje się na początku
dzisiejszej ewangelii, kiedy Grecy proNr 15 (839) rok XXIX 21.03.2021

szą Filipa: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Wołaj i Ty tak w swojej modlitwie:
„Panie chcę Ciebie widzieć w mojej
codzienności, chcę Ciebie poznawać
i kochać bardziej”. Nasza codzienność,
szczególnie teraz dotknięta przez pandemię czy trudności w takim zwykłym
codziennym funkcjonowaniu, może
nam zabierać Jezusa sprzed naszych
oczu. Dlatego musimy jeszcze bardziej
wołać prosząc o to, abyśmy widzieli w tym wszystkim Jezusa, który jest
z nami.
W tym przypominaniu sobie o Jezusie obecnym wśród nas mogą pomóc
nam nasze paraﬁalne rekolekcje wielkopostne, które rozpoczynamy właśnie dzisiaj. Proszę Ciebie znajdź czas,
aby uczestniczyć w tych rekolekcjach,
w naszym kościele lub przez transmisję
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internetową. Zaryzykuj! Nie będziesz
żałować. Strać trochę czasu dla Boga,
a On odda Tobie jeszcze więcej. Czas
duchowych ćwiczeń jest zawsze owocny na tyle, na ile się na niego otworzymy. Pozwól poprowadzić się Jezusowi
przez posługę naszego rekolekcjonisty.
Proszę Cię o modlitwę za Księdza Rekolekcjonistę, aby był dobrym Sługą
Słowa dla nas i za naszą paraﬁę, abyśmy otworzyli swoje serca na nawrócenie i większą miłość Boga niż świata,
abyśmy widzieli Chrystusa w naszej codzienności.
Jezu, chcemy ujrzeć Ciebie. Amen
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie

Czytania mszalne na V Niedzielę dzaju wykluczenia wiernych z wizualWielkiego Postu, rok B, 21 marca 2021 r. nego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania
Mszy św. w atmosferze tajemniczości
I czytanie (Jr 31, 31-34)
i ukrycia.
Nowe przymierze
Czytania mszalne na Uroczystość
Psalm (Ps 51 (50))
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste Zwiastowania Pańskiego, rok B, 25
marca 2021 r.
II czytanie (Hbr 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia I czytanie (Iz 7, 10-14)
Panna pocznie i porodzi Syna
wiecznego
Aklamacja (J 12, 26a)
Chwała Tobie, Słowo Boże

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

II czytanie (Hbr 10, 4-10)
Ewangelia (J 12, 20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię ob- Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca
umrze, przynosi plon obﬁty
Aklamacja (J 1, 14ab)
Chwała Tobie, Słowo Boże
Rozważanie:
Zwyczaj zasłaniania krzyża w Kościele w Wielkim Poście jest ściśle związany Ewangelia (Łk 1, 26-38)
ze średniowiecznym zwyczajem zasła- Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
niania ołtarza. Począwszy od XI wieku, z Tobą
wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego
Postu, w kościołach zasłaniano ołtarze
tzw. suknem postnym. Było to nawiązanie do wieków wcześniejszych, kiedy to nie pozwalano patrzeć na ołtarz
i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej
grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne, prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać
i jednocześnie stanowiły post dla oczu.
Można tu dopatrywać się pewnego ro4
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Czytania mszalne na Niedzielę PalO Nim to powiedziano, że "wstępuje
mową Męki Pańskiej, rok B, 28 marca ponad niebiosa" unosząc w sobie, niby
2021 r.
zaczyn, pierwociny tych, których nazywa swoimi braćmi, wstępuje jednak
I czytanie (Iz 50, 4-7)
w blasku swej Boskiej chwały. Lecz nie
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed znie- opuszcza przez to ludzkości; podnosi ją
wagami i wiem, że nie doznam wstydu
z niskości ziemi od chwały do chwały,
aby wreszcie razem z sobą uczynić ją
Psalm (Ps 22 (21))
chwalebną na wysokościach niebios.
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
My zaś nie ścielmy pod stopy Chrystusa szat ani gałązek, których zieleń,
II czytanie (Flp 2, 6-11)
choć cieszy oczy, prędko przemija; lecz
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Jego łaskę, albo raczej nas samych ścielBóg Go wywyższył
my u Jego stóp, bo "my wszyscy, którzy
zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie,
Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9)
przyoblekliśmy się w Chrystusa".
Chwała Tobie, Królu wieków
Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa,
Ewangelia (Mk 14, 1 – 15, 47)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

na Niedzielę Palmową

Rozważanie:
Dalejże więc! Razem z Tym, który podąża na mękę, podążajmy biorąc
przykład z tych, którzy wyszli Mu naprzeciw. Oni słali przed Nim swe płaszcze na drodze i ścielili ją palmowymi
gałązkami; my zaś rzućmy się do Jego
stóp w pokorze i prostocie serca, bo
właśnie do tego serca przychodzi Słowo
Ojca. A wtedy Bóg da nam się ogarnąć,
On, którego nic ogarnąć nie zdoła.
Raduje się Bóg, łaskawość sama, że
może nam okazać pełnię swej dobroci;
schodzi z wysoka ku naszej nicości, aby
zamieszkać wśród nas i przyciągnąć
nas ku sobie dzięki więzom wspólnej
z nami natury.
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22 - 28 marca 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 22.03.2021
6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy
modlitwę
7.30 Za śp. Andrzeja Jarosza, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – od koleżanek
i kolegów
9.00 Za śp. Teresę Puczkę, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od siostry
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny –
Wspólnota Żywego Różańca – Różaniec Nieustający
19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
WTOREK 23.03.2021
6.30 Za śp. Leokadię, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Anielę Chwastyniak – intencja
od syna Sławomira z rodziną
9.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
15.00 Za śp. męża Jana; zmarłych rodziców:
śp. Leonardę i Juliana; braci: Józefa,
Mariana, Wiktora, Kazimierza i Adama
19.00 Za śp. Janinę Szykowną w 5. rocznicę
śmierci; śp. brata Antoniego, i zmarłych z rodzin: Szykownych, Grzemskich, Mucha i Zielonka oraz za
wszystkich zmarłych
ŚRODA 24.03.2021
6.30 W intencji Paraﬁan
7.30 Za śp. Teresę i Zbigniewa Skarżyńskich
w 70. rocznicę ślubu oraz za zmarłych
z ich rodzin
9.00 Za śp. Danutę Podrazę o Miłosierdzie
Boże i dar życia wiecznego – intencja
od Bożeny z rodziną
15.00 Za śp. rodziców: Antoniego i Gabrielę
Malak w kolejne rocznice śmierci,
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
CZWARTEK 25.03.2021 Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego
6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
7.30 Za śp. Franciszka w rocznicę śmierci,
o dar życia wiecznego
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12.00 W intencji Księży i Braci Prowincji
Zwiastowania Pańskiego
15.00 Za śp. Krzysztofa w 2. rocznicę śmierci
i za zmarłych z rodziny Goc, o dar
życia wiecznego
19.00 Za śp. Mirosławę , Marię i Mariana
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
PIĄTEK 26.03.2021
6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowanych i w intencji Kościoła Świętego
7.30 Za śp. Ryszarda Zielaznego, z prośbą
o radość życia wiecznego – intencja od
mamy
15.00 Za śp. Józefę Woźną w 21. rocznicę
śmierci, za śp. Jana Woźnego i za wszystkich zmarłych z rodzin Woźnych i Migów
19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
SOBOTA 27.03.2021
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 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
19.00 Intencje zbiorowe
NIEDZIELA PALMOWA 28.03.2021
8.00 Za śp. Stanisława Kowalskiego w 7.
rocznicę śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar życia wiecznego
9.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
11.00 Za śp. Zygmunta i Tomasza Gbiorczyk
i za zmarłych z rodzin: Gbiorczyków
i Łabińskich
12.30 W intencji Paraﬁan
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. Irenę Sforę, o dar życia wiecznego
– intencja od sąsiadów z ul. Długosza 28
19.00 Za śp. Felicję i Stefana Bartol, z prośbą
o łaskę Nieba
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29 marca - 3 kwietnia 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
7.30 Za śp. Ryszarda Zielaznego, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Za śp. Sławomira Orłowskiego – intencja od Kolegów i Koleżanek ze Spółdzielni „Sinpo”
19.00 Za śp. Piotra Kubiaka, z prośbą o Boże
Miłosierdzie
WTOREK 30.03.2021
6.30 Za śp. Rodziców: Jadwigę i Władysława Walczak oraz za zmarłych z ich
rodzin, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
7.30 Wynagradzająca za grzechy aborcji,
eutanazji i nieczystości
15.00 Za śp. Wiktora Wiśniewskiego w 25.
rocznicę śmierci; za śp. Bronisławę,
Józefa i Edmunda Jankowskich
19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
ŚRODA 31.03.2021
6.30 Za konających o łaskę pojednania
z Bogiem
7.30 Za śp. Ks. Antoniego w rocznicę śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
15.00 Za śp. Dorotę Kosmowską, o dar życia
wiecznego – od Współpracowników
Córki
19.00 W intencji Ewy z okazji urodzin, z podziękowaniem za zdrowie, za radość
życia i z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze dni
WIELKI CZWARTEK 01.04.2021
19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
WIELKI PIĄTEK 02.04.2021
19.00 Liturgia Wielkiego Piątku
WIELKA SOBOTA 03.04.2021
21.00 Wigilia Paschalna – w intencji Paraﬁan
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21 marca 2021 r.

Ogłoszenia paraﬁalne
1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą
do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga
prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia
Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt,
wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Niechaj ten
czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
2. W ramach naszego przygotowania do
świąt Zmartwychwstania, rozpoczynamy
rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Sławomira Radulskiego – pallotyna, biblistę,
ojca duchownego seminarium w Ołtarzewie, który będzie przewodniczył naszym
wielkopostnym ćwiczeniom duchowym.
Nauki będą się odbywały w poniedziałek,
wtorek i środę o godz. 9:00, 15:00, 19:00.
Msza św. o godz. 19:00 będzie transmitowana online na naszym kanale, przekażmy tę wiadomość innym, by jak najwięcej
z nas skorzystało z tego czasu łaski. Spowiedź w dni rekolekcyjne, 15 minut przed
każdą Mszą św. oraz od 18:00.
3. W czwartek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dla
nas, pallotynów, jest to święto patronalne
naszej prowincji, dlatego o godz. 12:00
zostanie odprawiona Msza św. której przewodniczył będzie nasz ksiądz prowincjał
Zdzisław Szmeichel SAC a kazanie wygłosi
Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa
Króla ks. Prowincjał Zenon Hanas SAC.

4. Przypominamy, że w naszym kościele
w każdy piątek odprawiamy nabożeństwo
Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17:00,
dla dorosłych o godz. 14:30 i 18:30. W niedziele natomiast po Mszy św. o godz. 12:30
odbywa się śpiew Gorzkich żali, a o godz.
18:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym,
dzisiaj kazanie wygłosi ks. Rekolekcjonista.
5. Zachęcamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która wyruszy z naszego kościoła 26 marca. Tak jak
w poprzednich latach, 45-kilometrowa
trasa wiedzie do Sanktuarium św. Faustyny
w Kiekrzu. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej EDK.
6. Mężczyzn zapraszamy na comiesięczne spotkanie. Rozpoczniemy je w sobotę, 27 marca, Mszą św. o godzinie 7:30.
Po Mszy świętej, konferencja w kościele
oraz wspólna modlitwa.
7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy świętej będziemy święcić
palmy. Serdecznie zachęcamy do nabywania palm i paschalików na stół wielkanocny rozprowadzanych przez naszą młodzież. Dochód ze sprzedaży przeznaczony
jest na działalność naszej OAZY.
Niech Bóg nam hojnie błogosławi, abyśmy dobrze i głęboko przeżyli rekolekcyjne
dni. Niech Maryja, Matka Bolesna, wiernie
za nami oręduje.

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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