Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Karmić się
Słowem Bożym

Od duszpasterzy - dk. Tomasz Stawicki SAC

Pan mym Pasterzem
Przed
nami
Niedziela Dobrego
Pasterza, w której
Ewangelia przedstawia jeden z najbardziej przemawiających do mnie
obrazów
Jezusa:
„Ja jestem dobrym
pasterzem”. Jezus przeciwstawia dobremu pasterzowi najemnika, który
służy tylko dla zysku i nie zależy mu
na osobistej relacji do owiec, gdyż nie
są jego własnością. Jezus wskazuje na
siebie jako Przewodnika. Raduje się
On z każdego nawrócenia i gotowy jest
życie oddać za swe „owce”. Pan Jezus
oddaje najlepsze, co posiada. Prawdziwie wierzące owce Dobrego Pasterza
znają swego Pana. Ufają słowom, które słyszą i idą za Nim. Jezus podkreśla,
że przymiotem Boga jest miłosierdzie.
Szacunek i opieka nad innymi ludźmi
jest dla wierzących sposobem naśladowaniem Pana Boga.
Powoli moja praktyka diakońska
w paraﬁi św. Wawrzyńca dobiega końca. Dziękuję wszystkim za życzliwe
przyjęcie, za wiele dobra i otwartości,
której doznałem. Chciałbym podzielić
się z Wami moją wiarą i drogą powołania, pisząc te kilka słów. Nazywam się
Tomasz Stawicki, pochodzę z Gdyni.
Wychowałem się w religijnej i praktykującej rodzinie. Mam starszego brata.
Powołanie do bycia księdzem zacząłem odczuwać w szkole podstawowej.
Wtedy nie wiedziałem jeszcze, czym
jest „powołanie”. Czułem po prostu
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szczególną więź z Panem Bogiem. Kiedy miałem 7 lat zostałem ministrantem i więcej czasu niż moi rówieśnicy
spędzałem w kościele na modlitwie.
Widząc pracę księży z rodzinnej paraﬁi, moje myśli często krążyły wokół
tematu kapłaństwa. Z roku na rok moje
pragnienie poświęcenia życia Panu
Bogu stawało się silniejsze. Gdy byłem
w trzeciej klasie gimnazjum, przyszedł
do pracy w naszej paraﬁi ks. Piotr Libiszewski. Byłem ministrantem, a z czasem zostałem prezesem Służby Liturgicznej Ołtarza. Wielka troska i szczere
oddanie ks. Libiszewskiego przyciągnęła do naszego kościoła wielu ludzi.
Było to dla mnie budujące i umacniające doświadczenie służby kapłańskiej
i realizacji powołania.
Pewnego dnia ks. Piotr zabrał mnie
do kościoła świętej Elżbiety w Gdańsku
prowadzonego przez księży pallotynów, gdzie sprawował Mszę Św. transmitowaną przez radio dla ludzi pracujących na morzu. Tego dnia poznałem
pierwszych pallotynów. Atmosfera
wspólnoty pallotyńskiej i klasztoru wywarła na mnie tak wielkie wrażenie, że
postanowiłem przyjechać innego dnia
na rozmowę z jednym z nich. Przyjął
mnie br. Krzysztof Barra SAC. Podczas
spotkania poznałem charyzmat i podejmowane prace przez pallotynów. Br.
Krzysztof zaproponował mi funkcje
prezesa nowo tworzącej się wspólnoty
powołaniowej przy pallotyńskim kościele. Byłem częścią tak zwanej „powołaniówki” przez 11 lat. Wielu z tych,
których wtedy spotkałem, dziś jest już
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księżmi, zakonnikami bądź przygotowują się do życia poświęconego Bogu.
Posługa w powołaniówce była dla
mnie bardzo cennym czasem. Wtedy
też skończyłem szkołę średnią, studia,
później pracowałem w szkole. W atmosferze dobroci i ludzkiej życzliwości
oraz z łaską Bożą, która pozwalała mi
pokonywać trudności, coraz wyraźniej odczuwałem, że Chrystus zaprasza
mnie, by powołanie realizować zgodnie
z pallotyńskim charyzmatem.
W 2016 roku złożyłem prośbę
o przyjęcie do pallotyńskiej wspólnoty
i po Postulacie w Ołtarzewie, otrzymałem dekret do Nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich. Po roku przyjąłem strój
duchowny i złożyłem pierwszą konsekrację czasową na jeden rok przyrzekając: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo,
wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha
służby. W czasie seminarium, każdego
roku 29. września, odnawiamy konsekracje na kolejny rok, a tuż przed
święceniami diakonatu składamy kon-
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sekrację na całe życie. Formacja w pallotyńskim seminarium jest drogą rozwoju sześcioletnich studiów, ale przede
wszystkim niezwykłym doświadczeniem spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Seminarium jest domem formacyjnym. Dlatego każdy
z nas formuje nie tylko intelekt, ale też
swojego ducha, swój charakter i swoje
postawy. Nie jesteśmy w seminarium
na siłę i z przymusu czy ze względu na
brak pomysłu na życie. Jesteśmy, bo
chcemy się zmieniać, chcemy służyć
Chrystusowi w Jego Kościele.
Jestem niezmiernie wdzięczny Panu
Bogu, Matce Najświętszej, że mogę żyć
we wspólnocie świętego Wincentego
Pallottiego. Dziękuję Bogu za cudownych rodziców, kapłanów, przyjaciół, za
wszystkich tych, którzy dali mi wiarę,
otaczają życzliwością, modlitwą oraz
pomogli w odkryciu powołania, i za
tych, których jeszcze spotkam.
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na III Niedzielę
Apostołowie w napisanych przez
Wielkanocną, rok B, 18 kwietnia 2021 r. siebie pamiętnikach, czyli Ewangeliach,
podali nam, że takie przykazanie otrzyI czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)
mali od Jezusa, który wziął chleb, dzięki
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
składał i rzekł: "To czyńcie na moją pamiątkę. To jest Ciało moje". Podobnie
Psalm (Ps 4)
też wziął kielich, dzięki składał i rzeki:
Wznieś ponad nami światłość Twoją, "To jest Krew moja". I rozdawał tylko
Panie
im samym. Odtąd więc czynimy to
Albo: Alleluja
samo na Jego pamiątkę, a zamożniejsi
spośród nas wspierają tych wszystkich,
II czytanie (1 J 2, 1-5)
którzy cierpią niedostatek, i tak zawsze
Chrystus jest oﬁarą przebłagalną za na- jedno jesteśmy. I za każdym razem
sze grzechy
wielbimy Stwórcę wszechrzeczy przez
Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez
Aklamacja (Por. Łk 24, 32)
Ducha Świętego.
Alleluja, alleluja, alleluja
Z pism św. Justyna, męczennika
Ewangelia (Łk 24, 35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Czytania mszalne na Piątek, Uroczystość św. Wojciecha, rok B, 23
Tylko ten może brać udział w Eucha- kwietnia 2021 r.
rystii, kto wierzy w to, czego uczymy,
kto także został zanurzony w wodzie I czytanie (Dz 1, 3-8)
odradzającej i przynoszącej odpuszcze- Apostołowie świadkami Jezusa
nie grzechów, i żyje tak, jak przykazał
Chrystus.
Psalm (Ps 126)
Albowiem nie przyjmujemy tego Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości
pokarmu jak zwykły chleb albo zwykły napój. Lecz za sprawą Słowa Boże- II czytanie (Flp 1, 20c-30)
go nasz Zbawiciel Jezus Chrystus stał Moim życiem jest Chrystus
się człowiekiem i przybrał ciało i krew
dla naszego zbawienia; a pokarm, któ- Aklamacja (J 12, 26)
ry stał się Eucharystią przez modlitwę Alleluja, alleluja, alleluja
Jego własnego słowa, dzięki cudownej
przemianie odżywia nasze ciało i krew Ewangelia (J 12, 24-26)
naszą. Przekazano zaś nam w poucze- Ziarno, które obumrze, przynosi plon
niu, że ów pokarm jest właśnie Ciałem obﬁty
i Krwią wcielonego Jezusa.
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Czytania mszalne na IV Niedzielę ku niebu; a taka miłość już jest zdążaWielkanocną, rok B, 25 kwietnia 2021 r. niem ku Bogu.
Niech żadne przeciwności nie od1. czytanie (Dz 4, 8-12)
wracają naszych serc od duchowego
Kamień odrzucony przez budujących wesela tego święta naszych dusz, bo
stał się kamieniem węgielnym
jeśli tylko ktoś mocno pragnie podążać do ukazanego mu celu, to temu
Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. pragnieniu nie przeciwstawią się żadne
26 i 28 (R.: por. 22))
trudy wiodącej tam drogi. A więc niech
Kamień wzgardzony stał się funda- nas nie skusi ułuda zwodniczego szczęmentem
ścia, bo zaiste, niemądry to wędrowiec,
Albo: Alleluja
który pociągnięty urokiem mijanych
okolic, zapomina, dokąd dąży i dokąd
2. czytanie (1 J 3, 1-2)
kieruje swe kroki.
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Z homilii św. Grzegorza Wielkiego,
Aklamacja (J 10, 14)
Alleluja, alleluja, alleluja

papieża

Ewangelia (J 10, 11-18)
Jezus jest dobrym pasterzem
Owce znajdą pastwiska, których
poszukują, bo każdy, kto idzie za Panem z sercem nieobłudnym, otrzyma
pokarm trwający wiecznie. Tym zaś
pokarmem są radości wiecznie kwitnącego raju niebios, albowiem pokarmem
wybranych jest oblicze Boga, który im
się udziela. Wpatrują się w Niego nieustannie, On zaś, który jest ich życiem,
nasyca ich wiecznie swoją obecnością.
Podążajmy więc do tych niebiańskich pól, gdzie będziemy się radowali
wśród tylu wybranych. Niech nas pociąga ich radość. Niech goreją nasze
dusze, niech wiara rozpala się pożądaniem tego, w co wierzy, a wszystkie nasze pragnienia niech się kierują wzwyż,
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19 - 25 kwietnia 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 19.04.2021
6.30 W intencji Paraﬁan
7.30 Za śp. zmarłych: rodziców, męża Janusza
i syna Przemysława – intencja od Krystyny
15.00 Za śp. Jerzego i Elżbietę, z prośbą o dar
życia wiecznego
19.00 Za śp. rodziców: Stanisława i Eugenię
Kędzierskich oraz za zmarłych z rodzin:
Kędzierskich, Wallhaim i Witkowskich,
z prośbą o dar życia wiecznego
WTOREK 20.04.2021
6.30 W intencji Zygmunta w 94. rocznicę
urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
7.30 Za śp. Małgorzatę w 20. rocznicę śmierci, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę
Nieba
15.00 Za śp. Adama Biskupa w 6. rocznicę
śmierci oraz za jego rodziców: śp. Janinę
i Józefa w kolejne rocznice ich śmierci,
z prośbą o Miłosierdzie Boże i dar Nieba
19.00 Za śp. Krystynę Sawicką, z prośbą o pokój wieczny
ŚRODA 21.04.2021
6.30 Za śp. Lidię Pietruszewską, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar życia wiecznego,
- intencja od Miłosza i Magdy z dziećmi
7.30 Za śp. Stanisława Sobieszczańskiego w 4.
rocznicę śmierci śp. Augustynę Draczkowską w 12. rocznicę śmierci, z prośbą
o łaskę Nieba
15.00 Za śp. Waldemara i Włodzimierza, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Macieja Bloch, o dar życia wiecznego – od Jerzego Stępaka z rodziną
CZWARTEK 22.04.2021
6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy
modlitwę
7.30 Za śp. Wojciecha Ciura oraz za zmarłych
z rodzin: Ciura i Lerczak, z prośbą o dar
Nieba
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny –
Wspólnota Żywego Różańca – Różaniec
Nieustający
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19.00 Za śp. Malwinę Machtyl w 1. rocznicę
śmierci, o szczęśliwe życie wieczne –
intencja od rodziców i siostry z mężem
PIĄTEK 23.04.2021
6.30 W intencji Jerzego, z prośbą o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
7.30 Za śp. Jerzego Maślińskiego, z prośbą
o pokój wieczny
15.00 W intencji Wojciecha z okazji imienin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 Za śp. Jerzego Kitę, z prośbą o łaskę Nieba
SOBOTA 24.04.2021
6.30 Za śp. Mikołaja Michniewicza i zmarłych z Jego rodziny o spokój duszy
i łaskę Nieba
7.30 Za śp. ks. Jana Soczkę w 9. rocznicę
śmierci i wszystkich zmarłych z jego
rodziny, z prośbą o Miłosierdzie Boże
i łaskę Nieba
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
19.00 Intencje zbiorowe
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 25.04.2021
8.00 Za śp. Józefa w 3. rocznicę śmierci,
z prośbą o łaskę Nieba
9.30 Za śp. Marię, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od męża
z dziećmi
11.00 Za śp. Jerzego Jankowskiego i zmarłych
rodziców, z prośbą o dar życia wiecznego
12.30 W intencji Wojciecha z okazji 18. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane
łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i o dobre wybory
w dorosłym życiu
16.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą
o Boże Miłosierdzie
17.00 Za śp. rodziców: Urszulę i Wiesława
Pawlaków, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne – intencja od dzieci z rodzinami
19.00 Za śp. Jarosława Marzyńskiego w 10.
rocznicę śmierci o Boże Miłosierdzie
i dar Nieba
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26 kwietnia - 2 maja 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 26.04.2021
6.30 Za śp. Stanisławę Mikołajczak i za
zmarłych z rodziny, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Helenę i Feliksa Wyrwickich
15.00 Za śp. synów: Wojciecha i Jerzego Kergelów, z prośbą o łaskę Nieba
19.00 Za śp. Barbarę, Andrzeja, Jerzego
i Jacka Wierzbińskich oraz zmarłych
z rodzin Kubiaków i Nowaków
WTOREK 27.04.2021
6.30 Za przyczyną św. Józefa, prośba o łaskę
dobrej śmierci dla Mariana
7.30 Za śp. Lidię Pietruszewską – intencja od
córki z rodziną
15.00 Za śp. Anielę, z prośbą o szczęśliwe
życie wieczne – intencja od Koleżanek
19.00 Za śp. Aleksandrę Pacholską – od Izy
Czarneckiej wraz z córkami: Margaretą
i Lidią
ŚRODA 28.04.2021
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. Zygmunta Rozmarynowskiego,
z prośbą o Miłosierdzie Boże i dar Nieba – intencja od Marty i Sławka
15.00 Za śp. Alicję Lehman – intencja od siostry Zoﬁi Sielickiej i Anny Świderskiej
19.00 Za śp. Irenę Hoja, z prośbą o łaskę Nieba – od siostrzenicy z rodziną
CZWARTEK 29.04.2021
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 W intencji Weroniki, z prośbą o dar
wiary i łaskę przemiany
15.00 Za śp. Antoniego Augustyniaka w 27.
rocznicę śmierci i za zmarłych rodziny
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19.00 Za śp. Ryszarda Wicke – intencja od
żony z synem i od rodziny
PIĄTEK 30.04.2021
6.30 W intencji dziękczynnej z okazji święceń kapłańskich ks. Przemka Budzińskiego, dziękując za dar posługi i dar
obecności
7.30 Za śp. Zoﬁę i Zbigniewa Chałupków,
z prośbą Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
15.00 W intencji Maryli, Piotra i Sebastiana, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego
19.00 Za śp. Wioletę Wajs; za śp. Danutę Stadnicką oraz za śp. Genowefę i Władysława Olejniczak
SOBOTA 01.05.2021
6.30 Za śp. Sabinę Zaucha, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba – intencja od
Bożeny z rodziną
7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest
Niepokalane Serce Maryi
15.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg
19.00 Intencje zbiorowe
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05.2021
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
9.30 Za śp. Józefa w 17. rocznicę śmierci,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie
wieczne
11.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg
12.30 W intencji Paraﬁan
16.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą
o pokój wieczny
17.00 Za śp. Jerzego Piechockiego w 8. rocznicę śmierci – intencja od córki z rodziną
19.00 W intencji Małgorzaty i Arkadiusza
Kozłowskich w 1. rocznicę ślubu,
z podziękowaniem za otrzymane łaski
i prośbą o Boże błogosławieństwo
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18 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenia paraﬁalne
1. Dzisiaj i przez cały najbliższy
tydzień, chcemy pochylać się nad Pismem świętym. W kolejnym Tygodniu
Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego. Pamiętajmy, że chcąc prawdziwie
poznać Boga, musimy sięgać do Pisma
świętego, bo, „kto nie zna Biblii, nie
może mówić, że zna Boga” – jak mawiał
św. Hieronim, tłumacz Pisma Świętego.
2. W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. Spotkanie dla rodziców dzieci
klas IV, które w tym roku szkolnym
przystąpią do Pierwszej Komunii św.
odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia, o
godz. 20:00 w kościele górnym.
4. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego
Pasterza, będziemy modlić się o nowe
powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne. Dla nas
będzie to niedziela seminaryjna. Kazania wygłosi dk. Tomasz. Oﬁary do
puszek będą przeznaczone na potrzeby
naszego pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.
5. Informujemy że ks. Maciej Zawisza, został zwolniony z obowiązków
duszpasterza naszej paraﬁi i otrzymał

urlop zdrowotny, serdecznie dziękujemy mu za wszelkie dobro, jakie wniósł
w życie naszej paraﬁi i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Równocześnie oznajmiamy, że zgodnie z decyzją
ks. Prowincjała, do naszej wspólnoty
został skierowany ks. Yury Strakh SAC,
którego bardzo serdecznie witamy. Życzymy mu, aby praca w naszej paraﬁi
przynosiła mu wiele radości, a nas prowadziła do Boga.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca nam swoim słowem każdy dzień
życia rozpoczynającego się tygodnia.

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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