Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Zwycięzca śmierci,
piekła i szatana

Od duszpasterzy - ks. Maciej Zawisza SAC

Powierzyć Mu siebie
Przeżywamy
kolejną w naszym
życiu Wielkanoc.
Ogłaszamy światu
i sobie nawzajem
we
wspólnocie
Kościoła zwycięstwo
Chrystusa
nad śmiercią. Jego
Zmartwychwstanie
oznacza, że pokonał śmierć i jej oścień
– grzech. Pokonał też naszego Przeciwnika, który przez bojaźń śmierci
trzymał nas w niewoli. Dzięki temu, że
zaufaliśmy Mu, oddaliśmy w Jego ręce
nasze życie, mamy pewność, że również z Nim, Zmartwychwstałym, żyć
będziemy na wieki.
Dziś dziękujemy Jezusowi, że
przez wiarę naszych rodziców obdarzył nas łaską duchowego odrodzenia
w Chrzcie świętym. Dziękujemy, że
dzięki wychowaniu w rodzinie, dzięki
świadectwu wiary rodziców i innych
wierzących, my również osobiście wybraliśmy życie z Jezusem i staramy się
być Jego uczniami. Patrząc na świat,
który usiłuje żyć bez Boga, jeszcze usilniej prośmy Boga, aby zachował w nas
wiarę. Przecież tylko dzięki niej będziemy uczestnikami zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
Z wyroków Bożej Opatrzności jest
nam dane przeżywać kolejną Wielkanoc z pandemią. Po roku doświadczeń
widzimy, z jakim trudem – graniczącym z bezradnością – medycyna szuka skutecznego lekarstwa i schematów
leczenia. Nieustannie konfrontowani
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jesteśmy ze śmiercią bliskich i znajomych i stajemy przed ewentualnością
naszego końca.
Bóg mówi: „Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy,
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki”. Nie tylko nie umrze na wieki, ale
będzie żył na wieki pełnią prawdziwego
życia. Gdy szukamy skutecznego lekarstwa na covid, gdy szukamy lekarstwa
na śmierć – przychodzi Bóg ze swoją
Miłością. Przyjąć to lekarstwo, znaczy
– jeszcze raz powierzyć Mu w wierze
i zaufaniu swoje życie, powierzyć siebie
i swoich bliskich Jego Miłości.
I jeszcze jedną lekcję daje nam Pismo Święte. Po uzdrowieniu człowieka
o bezwładnych nogach w mieście Listrze, Żydzi podburzyli tłum, aby ukamienował Pawła. Czytamy w Dziejach
Apostolskich: „ukamienowali Pawła
i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie
żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta”.
Widzimy jaką moc posiada modlitwa
ludzi wierzących i ufających Bogu.
Również miłość braci może podnieść
chorego, a nawet na wpół umarłego.
Bóg może się posłużyć – bo przecież
nie musi, gdyż to On jest Bogiem – naszą wzajemną miłością, by uzdrawiać.
Świętujmy więc Wielkanoc jako wylanie się na nas Bożego życia i miłości.
Pamiętajmy, że miejscem udzielania
tego daru jest wspólnota Kościoła. Módlmy się za siebie nawzajem, aby wytrwać w podarowanej nam wierze, która działa przez miłość.
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Wielkanoc 2021

Alleluja!
Drodzy Paraﬁanie i Goście!
W poranek wielkanocny, po raz
kolejny sercem i myślami wracamy
do pustego grobu naszego Zbawiciela,
aby umocnić siebie w wierze i przekonać się, iż grób, który na trzy dni zamknął w sobie ciało Syna Bożego, jest
pusty. Głoszona przez Kościół prawda
o zmartwychwstaniu, była, jest i będzie
zawsze podstawą wyznawanego przez
nas przesłania miłości Bożej, która
zwycięża śmierć i grzech. Nie jest możliwym poznać Chrystusa bez krzyża
i nie jest możliwym uwierzyć w Niego
bez prawdy o Zmartwychwstaniu.
W tym jakże trudnym dla nas
wszystkich czasie pandemii, życzymy
jeszcze większego zrozumienia tego, że
w świetle zmartwychwstania nabierają
sensu wszystkie cierpienia, zarówno
Mesjasza jak i nasze, stając się zbawiennymi i ożywiającymi dla każdego z nas.
Przyjmując tę prawdę i wyznając Zmartwychwstałego, stajemy się nie tylko
uczestnikami Jego męki,
ale potężnego zwycięstwa
nad śmiercią i złem. Na
świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat! (J 16,33).
Życzymy również, by
Pascha Chrystusa nie była
tylko przeżywaną tradycją, ale nade wszystko pełnią wiary. Niech nigdy nie
braknie autentycznej miłości, którą Bóg najpełniej
objawił dla nas w swoim
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Synu. Wszystko, co Bóg uczynił, dokonał tego dobrowolnie, ponieważ jest
Miłością i prawdziwie kocha. Odnowy
tej miłości, która niech utwierdza przekonanie, iż Bóg jest prawdziwie żywy
i bliski każdemu z nas, z całego serca
życzymy.
A na radosne, pełne chrześcijańskiej
nadziei i bogatej w treści święta zapewniamy o stałej pamięci w modlitwie,
jednocześnie wyrażając wdzięczność za
wszelkie doznane dobro!
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!
Duszpasterze paraﬁi
pw. św. Wawrzyńca
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie

Czytania mszalne na Niedzielę moją istotę, na życie i na śmierć. Wierzę
Zmartwychwstania Pańskiego, rok B, w Ciebie, ufam Tobie, miłuję Cię. Niech
4 kwietnia 2021 r.
tak będzie».
I czytanie (Dz 10, 34a. 37-43)
Czytania mszalne na Poniedziałek
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu w Oktawie Wielkanocy, rok B, 5 kwietnia 2021 r.
Psalm (Ps 118 (117))
W tym dniu wspaniałym wszyscy się I czytanie (Dz 2, 14. 22b-32)
weselmy
Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Albo: Alleluja
Psalm (Ps 16 (15))
II czytanie (Kol 3, 1-4)
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Albo: Alleluja
Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)
Alleluja, alleluja, alleluja

Aklamacja (Ps 118 (117), 24)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 20, 1-9)
Ewangelia (Mt 28, 8-15)
Apostołowie przy grobie Zmartwych- Chrystus zmartwychwstały ukazuje się
wstałego
niewiastom
Modlitwa towarzysząca komunii
duchowej.
Osoby, które nie mogą przystąpić do
komunii św., przyjmują komunię duchową. Papież Franciszek zaproponował poniższą modlitwę.
«U stóp Twoich klękam, o mój Jezu,
i oﬁarowuję Ci żal mego skruszonego
serca, które zanurza się w swojej nicości i w Twojej świętej obecności. Wielbię
Ciebie w sakramencie Twojej miłości,
pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mojego serca. W oczekiwaniu
na szczęście komunii sakramentalnej
pragnę Cię mieć w duchu. Przyjdź do
mnie, o mój Jezu, abym ja przyszedł do
Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą
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Czytania mszalne na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, rok B, 11 kwietnia
2021 r.
I czytanie (Dz 4, 32-35)
Jeden duch i jedno serce wspólnoty
chrześcijańskiej
Psalm (Ps 118 (117))
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Albo: Alleluja
II czytanie (1 J 5, 1-6)
Naszą siłą jest nasza wiara
Aklamacja (Por. J 20, 29)
Alleluja, alleluja, alleluja
Nr 16 (840) rok XXIX 04.04.2021

Ewangelia (J 20, 19-31)
uczniów: «Pokój wam!», i dodaje: «'Jak
Błogosławieni, którzy nie widzieli, Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posya uwierzyli
łam'. Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: 'Weźmijcie Ducha
Bogactwo miłosierdzia i dobroci Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
Boga ukazuje fragment Ewangelii św. są im odpuszczone, a którym zatrzyJana (20, 19-31), czytany w tę niedzie- macie, są im zatrzymane» (20, 19-23).
lę. Mówi on o tym, że Jezus po zmar- To jest misją Kościoła, nieustannie
twychwstaniu przyszedł do swoich wspieranego przez Parakleta: niesienie
uczniów, przechodząc przez zamknięte wszystkim radosnego przesłania, głodrzwi Wieczernika. Św. Augustyn wy- szenie radosnej prawdy o miłosiernej
jaśnia, że «zamknięte drzwi nie były Miłości Boga, «abyście — jak mówi św.
przeszkodą dla tego ciała, w którym Jan — wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
mieszkało Bóstwo. Ten, który rodząc Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli
się, nie naruszył dziewictwa Matki, życie w imię Jego» (20, 31).
mógł wejść do Wieczernika przez zaPapież Benedykt
mknięte drzwi» (In Ioh., 121, 4: CCL
36/7, 667); a św. Grzegorz Wielki dodaje, że nasz Odkupiciel ukazał się po
swym zmartwychwstaniu z ciałem niezniszczalnym i namacalnym, ale w stanie chwały (por. Hom. in Evang., 21,
1: CCL 141, 219). Jezus pokazuje ślady męki, a nawet pozwala ich dotknąć
niewiernemu Tomaszowi. Jak to jednak możliwe, żeby uczeń mógł wątpić?
W rzeczywistości Boże przyzwolenie
sprawia, że odnosimy pożytek nawet
z niewierności Tomasza, a nie tylko
z wiary uczniów. W istocie, przez dotknięcie ran Pana wątpiący uczeń wyzbywa się nie tylko własnej nieufności,
ale i nas z niej uzdrawia.
Przyjście Zmartwychwstałego nie
ogranicza się do przestrzeni Wieczernika, lecz przekracza ją, tak aby wszyscy mogli otrzymać dar pokoju i życia
poprzez «stwórcze tchnienie». Rzeczywiście, Jezus dwukrotnie mówi do
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04.2021
8.00 Za śp. Bogdana Majchrzaka, o Boże
Miłosierdzie i dar Nieba – od żony, dzieci
i wnuków
9.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla
rodziny Marcina, Macieja i o łaskę zdrowia dla Andrzeja
11.00 W intencji Katarzyny z prośbą o wszelkie
potrzebne łaski
12.30 Za śp. Mariana Maciejowskiego w 7.
rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych
z rodzin: Skibińskich i Maciejowskich
16.00 Za śp. Alicję, z prośbą o dar życia wiecznego – intencja od siostry Marii z rodziną
17.00 Za śp. Piotra w 18. rocznicę śmierci,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar życia
wiecznego
19.00 Za śp. Tomasza Smólskiego w 8. rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodziny Smólskich,
z prośbą o radość życia wiecznego
WTOREK 06.04.2021
6.30 W intencji Elżbiety z okazji urodzin,
z prośbą o potrzebne łaski
7.30 Za śp. Mariannę Świątek w dniu jej 90.
urodzin oraz za śp. Stanisława Świątka,
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
15.00 Za śp. Zoﬁę Tuliszkiewicz – intencja od
Beaty i Andrzeja z synem Maciejem
19.00 W intencjach grupy Modlitewnej św.
Ojca Pio
ŚRODA 07.04.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Stefanię i Helenę Strojne, z prośbą
o radość życia wiecznego
15.00 Za śp. zmarłych z rodzin: Prusińskich,
Karwanów i Rejmiszów oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące, z prośbą o Boże
Miłosierdzie
19.00 Za śp. Zdzisława Łuczaka w rocznicę
śmierci i za zmarłych jego rodziców: Zoﬁę
i Władysława, z prośbą o łaskę Nieba
CZWARTEK 08.04.2021
6.30 W intencji kapłanów i osób konsekrowanych oraz w intencji całego Kościoła
świętego
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7.30
15.00
19.00

W intencji Ignacego w pierwsze urodziny,
z prośbą o Boże błogosławieństwo
Za śp. Józefę, Leonarda, Mariana i Mirosława Pieczyńskich, o dar życia wiecznego
Za śp. Aleksandrę Pacholską – od syna
Andrzeja i wnuków: Piotra i Witolda

PIĄTEK 09.04.2021
6.30 Wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu
7.30 Za śp. Karolinę Krzemińską w 27.
rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny, z prośbą o dar Bożego
Miłosierdzia i łaskę Nieba
15.00 Za śp. Tadeusza Urbaniaka – intencja od
chrześniaka Darka z Mamą
19.00 Za śp. Helenę i Franciszka Wichrowskich, z prośbą o pokój wieczny
SOBOTA 10.04.2021
6.30 Za śp. Krystynę w 1. rocznicę śmierci,
z prośbą o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Wandę Dolecką, z prośbą o dar
Bożego Miłosierdzia i łaskę Nieba
15.00 Za śp. Marię, Edwarda i Ryszarda
Nowak; za śp. Irenę, Wacława i Michała
Boruch oraz za zmarłych z ich rodzin,
z prośbą o dar życia wiecznego
19.00 Intencje zbiorowe
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04.2021
8.00 Za śp. Marcina, z prośbą o Miłosierdzie
Boże i łaskę Nieba – intencja od matki
chrzestnej
9.30 Za śp. Stefana Schulc w 25. rocznicę
śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego
11.00 Za śp. Leona Włodarczaka – intencja od
chrześniaka Pawła z rodziną
12.30 W 50. rocznicę ślubu Wiesławy i Stefana,
w podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
16.00 Za śp. Jana Tkaczyka w 9. rocznicę śmierci
oraz za śp. syna Andrzeja oraz za zmarłych z rodzin: Tkaczyków i Ratajczaków
17.00 Za śp. męża Włodzimierza; za zmarłych
rodziców: Zoﬁę i Telesfora, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Intencje studenckie
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 12.04.2021
6.30 O Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba dla
dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 W intencji Zbigniewa, z prośbą o zdrowie, umocnienie w cierpieniu i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
15.00 Za śp. Bronisławę, Karola i Andrzeja
Gilów, z prośbą o łaskę Nieba
19.00 Za zmarłych śp. Anielę i Stanisława oraz
za zmarłych z rodzin: Kuczmów i Osieckich
WTOREK 13.04.2021
6.30 Za konających, z prośbą o łaskę pojednania z Bogiem
7.30 Za śp. Jana w 8. rocznicę śmierci, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i spokój duszy
15.00 Za śp. rodziców: Felicytę, Waleriana
i Bernarda, o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
19.00 Za śp. Danutę Kijak, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
ŚRODA 14.04.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Ryszarda Zielaznego z prośba o Boże
Miłosierdzie – intencja od Doroty
15.00 W rocznicę urodzin Marty, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski
19.00 Za śp. Jadwigę, z prośbą o radość życia
wiecznego
CZWARTEK 15.04.2021
6.30 W intencji Paraﬁan
7.30 Za śp. Mariusza Bugaja i za zmarłych
z rodziny o zbawienie i pokój wieczny –
intencja od przyjaciół
15.00 Za sp. Felicję Morawską, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – od Doroty
z rodzeństwem
19.00 Za śp. Jacka w 1. rocznicę śmierci, śp.
Barbarę, Andrzeja i Jerzego Wierzbińskich oraz za zmarłych z rodzin: Kubiaków i Nowaków
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PIĄTEK 16.04.2021
6.30 Za śp. Leokadię, z prośbą o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Bogumiłę Janus, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Za śp. rodziców: Michała i Ludwikę,
z prośbą o Boże Miłosierdzie
19.00 Za śp. Macieja Bloch – intencja od przyjaciół i sąsiadów z ul. Wolsztyńskiej
SOBOTA 17.04.2021
6.30 Za śp. Czesława Banaszaka i za zmarłych
z rodziny z prośbą o Miłosierdzie Boże
i łaskę Nieba
7.30 W intencji Barbary i Zbigniewa w 50.
rocznicę ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
15.00 Za śp. Władysława Pawęska, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od córki z rodziną
19.00 Intencje zbiorowe
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 18.04.2021
8.00 W intencji Urszuli i Czesława w 62.
rocznicę sakramentu małżeństwa,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie, opiekę Maryi i Boże
błogosławieństwo na dalsze lata
9.30 Za śp. rodziców: Mariannę w 9. rocznicę
śmierci i Bolesława Stachowiak oraz za
zmarłych z rodzin: Staszaków i Stachowiaków
11.00 O łaskę zdrowia i potrzebną opiekę Matki Najświętszej dla Aleksandry i Janiny
12.30 Za śp. Józefa Frontczaka z okazji imienin,
o radość życia wiecznego – od żony Zoﬁi
z dziećmi oraz za zmarłych rodziców i teściów
16.00 Za śp. Wiktorię Miga w 15. rocznicę
śmierci; śp. Wojciecha Miga, za śp. Józefę
i Jana Woźnych z prośbą o dar nieba
17.00 W intencji Urszuli w 30. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Boże
błogosławieństwo Boże
19.00 Za śp. Stefana Szulca w 25. rocznicę
śmierci, o łaskę Nieba – intencja od
rodziny
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Ogłoszenia paraﬁalne
1. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym
tak pięknie i głęboko mogliśmy przeżyć Święte Triduum Paschalne. Tym,
którzy przygotowali ołtarz adoracji,
grób Pański, posprzątali kościół, pilnowali strony internetowej i transmisji na
kanale YouTube. Siostrom zakonnym,
liturgicznej służbie ołtarza z jej opiekunem ks. Przemkiem. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze
waszego życia jak uczniów idących do
Emaus.

6. Drodzy Paraﬁanie, Goście, Przyjaciele, Dobrodzieje. Przyjmijcie od
nas słowa życzeń wraz z naszą modlitwą: Ta Wielkanoc, Roku Pańskiego
2021, nabiera szczególnego znaczenia,
w kontekście tego, co dzieje się wokół
nas. Prawda Chrystusa Zmartwychwstałego, jak nigdy niesie ze sobą
wydźwięk nadziei, ufności i radości
paschalnej. Czas świętowania z Chrystusem, Jego zwycięstwa nad śmiercią,
złem, ciemnością, niech otwiera nam
oczy, dodaje sił w codziennych tro2. Jutro Poniedziałek Wielkanoc- skach, niech pomoże nam zbliżać się
ny. Msze św. tak jak w każdą niedzielę, do siebie nawzajem, i póki mamy czas,
oﬁary na tacę będą przeznaczone na czyńmy dobro. Błogosławionych Świąt
Wielkanocnych!
KUL oraz WT UAM.
3. Trwamy w oktawie Wielkiejnocy,
która znosi piątkową wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
4. Przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy – będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta zainauguruje również
Tydzień Miłosierdzia.
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać
wszystkim, którzy pamiętają o naszym
kościele i paraﬁi w swojej modlitwie
i złożonych oﬁarach na tacę oraz tych
które wpływają na nasze konto paraﬁalne. Każdemu z osobna wielkie dzięki.
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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