Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni

Nr 18 (842) rok XXIX 02.05.2021

Módl się za nami

Od duszpasterzy - ks. Adam Kamizela SAC

Za kim ja idę?
Ta dzisiejsza Ewangelia nie jest o hodowli krzewów, tak jak ta
sprzed tygodnia, jeśli
pamiętamy, nie była
o hodowli bydła. Ta
i tamta są o istocie
chrześcijaństwa.
O tym, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze. One obie odpowiadają na pytanie: co
to znaczy być chrześcijaninem? No właśnie,
co to znaczy? Zebrać wszystkie możliwe cnoty, skatalogować je w sobie. Uzyskać moralną
doskonałość, uprawiać jakieś kościelne działactwo, dobroczynność. A może po prostu
być chrześcijaninem to znaczy przyjmować
księdza po kolędzie i mieć dobre kontakty
z proboszczem albo z biskupem? Ale gdyby
to miało być chrześcijaństwo, to byłoby ono
jakoś dramatycznie puste. Wyjałowione, bez
życia, bez sensu. I to takiego sensu przez
wielkie „S”.
Co to znaczy być chrześcijaninem? „Ja
jestem winnym krzewem, a wy jesteście latoroślami”- powiedział nam dzisiaj Pan Jezus,
i uwaga, bo dalej dodał jeszcze: „jeżeli we
mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
przyniesiecie owoc obﬁty i staniecie się moimi uczniami”. Oto jest serce chrześcijaństwa,
oto jest sens chrześcijaństwa ten przez wielkie „S”. Trwać w Chrystusie. Być z Chrystusem. Co to znaczy trwać w Chrystusie?
Po pierwsze to znaczy: nie robić niczego, co jest sprzeczne z Bożym Prawem. To
są te przykazania. To jest droga, którą nam
zaproponował sam Bóg. Jeśli chcemy trwać
w Chrystusie, to idźmy tą drogą. Inaczej zejdziemy na bezdroża.
Po drugie trwać w Chrystusie, to zachowywać się w każdej sytuacji, tej najzwyklejszej i tej najwznioślejszej, tak jakby będąc
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w niej, zachował się Chrystus. Zobaczcie,
jakże tu jest ważne zaznajomienie się z Ewangelią. Z Ewangelią, która zawiera nie tylko
słowa Chrystusa, czyny, ale z Ewangelią, która daje nam usposobienie Chrystusa, charakter Chrystusa. I wiedzcie, że nie ma żadnego
pytania, które dotyczyłoby jakiejkolwiek sytuacji Twojego życia, która jest już za tobą,
która jest przed tobą. Albo którą właśnie
przeżywasz. Nie ma żadnego pytania, na
które byś w Ewangelii nie znalazł odpowiedzi. Tam jest wszystko. Kto, kto mną steruje?
Za kim ja idę, kim lub czym się posługuję?
Czy to jest Ewangelia, czy ktoś inny? Gazeta,
moda, stereotyp, przyzwyczajenie, wróżka,
kto? Kto, kto mną steruje, za kim ja idę? Według kogo, według czego postępuję? Moi drodzy, odkurzmy Ewangelię, i uczyńmy z niej
kompas dla naszego życia. Będziemy wtedy
dużo spokojniejsi. Oby pragnienia Chrystusa
stały się moimi pragnieniami. Słowa Chrystusa moimi słowami. Charakter Chrystusa
oby był moim charakterem. A w końcu, aby
życie Chrystusa było moim życiem.
To jest po drugie, i po trzecie: trwać
w Chrystusie, to jest trzymać z Nim sakramentalną łączność. Głównie przez konfesjonał i przez ołtarz. Przez spowiedź i przez
Eucharystię. Było już wiele okazji, żeby o tym
mówić, pisać i ufam, że jeszcze nieraz będą,
więc nie chcę tego dzisiaj rozwijać. Ale pamiętajmy o tym. Gałązka, jak już zaczyna
słabnąć, gdy grozi jej uschnięcie, może natychmiast wrócić i wzmocnić się przez konfesjonał. I nie jest ważne, że często słabniemy,
ważne jest, że często wracamy.
Ta dzisiejsza Ewangelia, nie jest o hodowli krzewów, ale o tym, co w chrześcijaństwie
jest najważniejsze. Chciejmy więc trwać
w tym winnym krzewie, którym jest Jezus
Chrystus, nasz Stworzyciel, nasz Wybawiciel,
nasz Ożywiciel…
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Z duchowości pallotyńskiej

Miesiąc maj dla Maryi

Słuchaj mój synu, słuchaj z nabożnym skupieniem Nauczyciela Prawdy,
który jest Synem Przedwiecznego Ojca
i który wszystkich poucza. Oto Jego
Boskie słowa: „Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię”. To znaczy,
że błogosławieni są cisi, ponieważ cichością swego serca zdobędą na pewno
niebo. Ta pełna słodyczy nauka mówi
o niepojętych skarbach Bożej mądrości. Jakże wielka jest ślepota nędznych
śmiertelników, którzy porwani wirem
nałogów i namiętności nie widzą
światła prawdy i mądrości, płynącego
od Boga, który jest światłością nieprzystępną i nieskończoną przyczyną
wszechrzeczy. Pragnę mój synu, z macierzyńską miłością, abyś bez niepokoju duchowego lecz z pokorą i skruchą
przeprosił najpierw za twoją zawinioną
ślepotę; ponieważ ty także prze pewien
czas, a może nawet długi okres czasu
– byłeś niewolnikiem grzesznych namiętności. A potem z pokorą, ufnością
i wytrwałością módl się i nie ustawaj
w modlitwie, prosząc o światło prawdy. A Syn mój Jezus z całą miłością
i niewysłowioną radością światła tego
ci udzieli.
Jeśli oświecony światłem Bożym
pojmiesz, że do zdobycia nieba konieczną jest owa cichość i jednocześnie
zrozumiesz, jak wątłe są twoje siły i jak
bardzo trudno jest tę cnotę praktykować – nie upadaj na duchu. Pamiętaj,
synu, że masz nie tylko z wiarą wpatrywać się w mojego boskiego Syna,
który jest twoim Boskim wzorem i który mówi wszystkim: „Uczcie się ode
Nr 18 (842) rok XXIX 02.05.2021

Mnie, żem jest cichy i pokornego serca”/Mt.11,29/.
Kwiateczek Maryjny
Zrób jakiś akt umartwienia, aby
przeprosić za wszystkie grzechy, które
popełniłeś dlatego, że nie byłeś cichy
i pokorny. Pamiętaj, iż wielu spośród
grzeszników nie mówiłoby tylu przekleństw, złorzeczeń i bluźnierstw, gdyby byli cisi i pokornego serca.
Św. Wincenty Pallotti
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie

Czytania mszalne na V Niedzielę
Maryja dzieli z nami naszą ludzWielkanocną, rok B, 2 maja 2021 r.
ką kondycję, jest jednak całkowicie
otwarta na działanie łaski Bożej. Nie
zaznawszy grzechu, potraﬁ współczuć
I czytanie (Dz 9, 26-31)
z każdą słabością. Rozumie grzesznego
Gorliwość nawróconego Szawła
człowieka i kocha go miłością Matki.
Właśnie ze względu na tę miłość stoi
Psalm (Ps 22 (21))
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu po stronie prawdy i dzieli z Kościołem
Albo: Alleluja
troskę o nieustanne przypominanie nakazów moralnych — zawsze i wszystII czytanie (1 J 3, 18-24)
kim. Z tej samej przyczyny nie zgadza
Miłujmy czynem i prawdą
się, by grzeszny człowiek był oszukiwany przez tych, którzy w imię fałszywie
Aklamacja (J 15, 4a. 5b)
rozumianej miłości usprawiedliwiaAlleluja, alleluja, alleluja
liby jego grzech, gdyż wie, że zniweczyłoby to oﬁarę Chrystusa, Jej Syna.
Ewangelia (J 15, 1-8)
Żadne rozgrzeszenie, udzielone przez
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obﬁty pobłażliwe doktryny, także ﬁlozoﬁczne czy teologiczne, nie może naprawdę uszczęśliwić człowieka: tylko Krzyż
Czytania mszalne na Niedzielę, i chwała Chrystusa zmartwychwstałego
Uroczystość NMP Królowej Polski, rok mogą dać pokój jego sumieniu i obdaB, 3 maja 2021 r.
rzyć zbawieniem.
Jan Paweł II, Veritatis splendor
I czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)
Wielki znak ukazał się na niebie
Czytania mszalne na Sobotę, UroPsalm (Jdt 13, 18bcda. 19-20)
czystość św. Stanisława, Biskupa i MęTyś wielką chlubą naszego narodu
czennika, rok B, 8 maja 2021 r.
II czytanie (Kol 1, 12-16)
I czytanie (Dz 20, 17-18a. 28-32. 36)
Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Duch Święty ustanowił biskupów, aby
Syna
kierowali Kościołem Bożym
Aklamacja (J 19, 27)
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm (Ps 100)
My ludem Pana i Jego owcami

Ewangelia (J 19, 25-27)
Oto Matka twoja

II czytanie (Rz 8, 31b-39)
Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa
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Aklamacja (J 10, 14)
Alleluja, alleluja, alleluja

zawsze są łatwe, lecz wchodząc w nie,
wchodząc w dialog, pukając do drzwi
tych słów, wołając do Pana: „otwórz
mi!”, odnajdujemy w sposób rzeczywiEwangelia (J 10, 11-16)
sty słowa życia wiecznego, słowa żywe
Dobry pasterz oddaje życie za owce
aż po dziś dzień, aktualne tak samo
jak wtedy, gdy były wypowiadane i jak
Czytania mszalne na VI Niedzielę będą aktualne także w przyszłości.
Wielkanocną, rok B, 9 maja 2021 r.
Benedykt XVI, przemówienie
I czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)
Powołanie pogan do Kościoła

18.05.2008r.

Psalm (Ps 98 (97))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja
II czytanie (1 J 4, 7-10)
Bóg jest miłością
Aklamacja (J 14, 23)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (J 15, 9-17)
Przykazanie miłości
Także dla nas jest ważne,
byśmy nie ograniczali się jedynie do powierzchownych
opinii wielu, którzy zaledwie coś słyszeli o Jezusie – że
był wielką osobowością, itd.
– lecz byśmy weszli z Nim
w osobistą relację i znali Go
w sposób rzeczywisty. I tego
wymaga od nas znajomość
Pisma, przede wszystkim
Ewangelii, w których Pan
mówi do nas. Jego słowa nie
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
8.00 W intencji Ks. Zygmunta Falczyńskiego
z okazji imienin, w podziękowaniu za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9.30 Za śp. Adama w 33. rocznicę śmierci
i Filomenę w 7. rocznicę śmierci oraz
za zmarłych z rodzin: Leszczyńskich
i Włodarczaków
11.00 W intencji s. Reginy z okazji imienin,
z prośbą o Dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
12:30 W intencji Mamy Zoﬁi w 102. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej
19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
WTOREK 04.05.2021
6.30 Za śp. Leokadię, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Magdalenę Kluska, z prośbą
o łaskę Nieba
15.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
19.00 W Intencjach Grupy św. Ojca Pio
ŚRODA 05.05.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Zbigniewa Nowaczyka – od
rodziny Dolacińskich, Gorajów i Olejniczaków
15.00 Za śp. Waldemara, Bogdana, Antoninę i Mirosławę, o udział w szczęściu
zbawionych
19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
CZWARTEK 06.05.2021
6.30 W intencji powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych
7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. Barbarę i Edwarda oraz za
wszystkich zmarłych z rodziny, o pokój
wieczny
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19.00 W intencji rodzin naszej Paraﬁi i Archidiecezji, z prośbą o Boże błogosławieństwo i uwolnienie od każdego
rodzaju zła
PIĄTEK 07.05.2021
6.30 W intencji Dobrodziejów
7.30 Za śp. Zoﬁę i Stanisława, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i dar Nieba – od
córki Janiny
15.00 W intencji Danieli, z prośbą o dary
Ducha Świętego i potrzebne łaski,
a także o Boże błogosławieństwo w realizacji drogi życiowej w sakramencie
małżeństwa
19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
SOBOTA 08.05.2021
6.30 Za śp. Stanisława Próchniaka i za
zmarłych z rodzin: Próchniaków i Głowackich
7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
11.00 I Komunia Święta
15.00 Za śp. Stanisławę Widyńską, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i dar Nieba – intencja od Koleżanek
19.00 Intencje zbiorowe
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09.05.2021
8.00 Za śp. Marię oraz za zmarłych z rodziny, z prośbą o łaskę życia wiecznego
9.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
11.00 Za śp. Stanisława Hajnolda w 7. rocznicę śmierci – intencja od żony, córki
i zięcia
12.30 O Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba dla
śp. Grzegorza Dudka – intencja od
Emilii
16.00 W intencji Maksymiliana o dalsze
Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski z okazji 6. rocznicy przyjęcia
sakramentu Chrztu Świętego
17.00 Za śp. Łucję Kostyrkę, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i pokój wieczny
19.00 Intencje studenckie
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 10.05.2021
6.30 Za śp. Stanisława Ciesielskiego, z prośbą o dar Miłosierdzia Bożego
7.30 Za śp. zmarłych: męża Leona; rodziców: Stanisławę i Stefana; brata Jana;
teściów: Wiktorię i Ignacego, z prośbą
o radość życia wiecznego
15.00 Za śp. Jerzego Skibińskiego w 2.
rocznicę śmierci i śp. Janinę Skibińską,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba – intencja od Reginy
19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
WTOREK 11.05.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. Józefę i Stanisława Cegłowskich,
z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę
Nieba
19.00 Za śp. Macieja Zielińskiego i śp. Annę
Wójtowicz – intencja od żony i dzieci
ŚRODA 12.05.2021
6.30 W intencji Paraﬁan
7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. Zygmunta i Mariannę, z prośbą
o dar życia wiecznego
19.00 Za śp. Czesława Jarockiego oraz śp. Małgorzatę Jarocką, z prośbą o dar Nieba
CZWARTEK 13.05.2021
6.30 Za śp. Ewę Halt, z prośbą o szczęśliwe
życie wieczne
7.30 W intencji Marii i Piotra Gałkiewiczów, z prośbą o łaskę zdrowia
15.00 Za śp. Zoﬁę Lerczak oraz za zmarłych
z rodziny Lerczak i Ciura, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne
19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.

7.30 Za śp. Zoﬁę, Jolentę i Elżbietę, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar Nieba.
15.00 Za śp. Zoﬁę i Piotra Kandulskich i za
wszystkich zmarłych z rodziny Kandulskich, z prośbą o Miłosierdzie Boże
i dar Nieba.
19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
SOBOTA 15.05.2021
6.30 Za śp. Zoﬁę Próchniak i za zmarłych
z rodzin: Próchniaków i Głowackich,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar
Nieba
7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. Zoﬁę i Józefa Podoreckich: Bogumiłę i Czesława Kwaśniewskich oraz
za wszystkich zmarłych z rodziny
19.00 Intencje zbiorowe
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO – 16.05.2021
8.00 Za śp. rodziców: Urszulę i Mariana
Matuszczaków – intencja od rodziny
9.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
11.00 Za śp. Cezarego Ćwikłę w 45. rocznicę
śmierci oraz za śp. Zoﬁę i zmarłych
z rodzin: Ćwikłów i Piechotów
12.30 W intencji Paraﬁan
16.00 Za śp. Romualda Anioła w 17. rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodzin: Aniołów i Lawrenców
17.00 Za śp. Daniela i zmarłych z rodziny
Kamińskich, z prośbą o radość życia
wiecznego
19.00 Za śp. Mariannę i Ignacego Matuszak,
z prośbą o dar Nieba

PIĄTEK 14.05.2021
6.30 W intencji Małgorzaty z okazji urodzin, z podziękowaniem za darowane
łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże
błogosławieństwo
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Ogłoszenia paraﬁalne
1. Pan Jezus porównał dzisiaj siebie
do krzewu winnego, a nas wierzących
w Niego do latorośli. Tylko latorośl,
która trwa w krzewie, może wzrastać.
Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów.
Kto nie stara się być blisko Zbawiciela,
naraża się na bycie niegodnym udziału
w królestwie Bożym.

5. W sobotę, 8 maja, będziemy przeżywali uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej. Dzieci i ich rodziców polecamy
modlitwom naszej całej wspólnoty paraﬁalnej.

Niech Maryja modli się za nami w te
majowe dni, abyśmy – tak jak Ona –
mieli wielkie i otwarte serce dla Boga
2. Rozpoczęliśmy maj, miesiąc po- i bliźnich.
święcony szczególnej czci Matki Bożej.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w dni powszednie o godz. 18:30,
przed wieczorną Mszą świętą, natomiast w niedzielę o godz. 18:00.
3. Jutro, 3 maja, będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Polski. Na Msze Święte zapraszamy o godz. 8:00, 9:30, 11:00,
12:30 i 19:00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W piątek zachęcamy do skorzystaniu z sakramentu pojednania. Księża
będą oczekiwać w konfesjonałach rano
i wieczorem podczas Mszy świętych
oraz od 14:30 i od 18:00, dla dzieci od
godz. 17:00. Natomiast po Mszy św.
o godz. 19:00 serdecznie zapraszamy
na adorację i wielbienie śpiewem Pana
Jezusa Eucharystycznego.
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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