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Wzięty do nieba
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Idź na cały świat
Od duszpasterzy - ks. Przemek Budziński SAC

P r z e ż y w a m y 
dzisiaj uroczystość 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Czyli od 
Wielkanocy minęło 
już na pewno 40 dni, 
a nawet i trochę wię-
cej, ponieważ w Pol-
sce uroczystość ta 

została przeniesiona z czwartku na 
tę właśnie niedzielę. To w tym dniu 
Jezus powraca już do swojego Ojca. 
W dzisiejszej Liturgii Słowa usłysze-
liśmy teksty opisujące to wydarzenie. 
Jak wiemy doskonale z naszego ży-
cia, kiedy przychodzi nam się z kimś 
żegnać, a ta osoba jest dla nas ważna, 
chcemy zostawić jeszcze jakieś rady na 
ten zbliżający się czas. Można to nieco 
porównać do wyjścia drużyny piłkar-
skiej na murawę przed meczem. Kiedy 
zbliża się chwila wyjścia drużyny, tre-
ner może przekazać ostatnie wskazów-
ki - co zrobić aby wygrać. Po wejściu 
na murawę może towarzyszyć już tylko 
zza linii boiska. Jest z nimi, ale jednak 
już trochę inaczej niż wcześniej. 

Tak dzieje się z Chrystusem i Jego 
uczniami w momencie Wniebowstą-
pienia. Ostatnia rada, a nawet nakaz 
od Mistrza, co mają robić Apostołowie: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewange-
lię wszelkiemu stworzeniu!”. Te słowa 
Jezus kieruje również dzisiaj do nas, 
do każdego, kto chce iść za Jezusem 
w swoim życiu. Usłysz te słowa bardzo 
osobiście, Jezus mówi do Ciebie „Idź na 
cały świat i głoś Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu”. Pomyśl, czy głosisz Ewan-
gelię swoim życiem? Kiedy słyszymy te 
słowa „na cały świat”, możemy od razu 
pomyśleć, że to zaproszenie tylko dla 
misjonarzy. Ale ten cały świat, zaczyna 
się od tego nieco mniejszego „twojego 
świata”- od twojej rodziny, twoich bli-
skich. Czy dzisiaj tam głosisz Ewange-
lię? Czy możesz powiedzieć o sobie: 
„tak, jestem apostołem Jezusa w świe-
cie”? Każdy z nas, ludzi ochrzczonych, 
ma być ewangelizatorem, ma być tym, 
który głosi Jezusa drugiemu człowie-
kowi. Ewangelizacja nie jest samotnym 
działaniem człowieka, jest to współ-
działanie z łaską Boga. „Oni zaś po-
szli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwierdzał na-
ukę znakami, które jej towarzyszyły”. 
Chrystus chociaż odszedł do nieba, jest 
blisko swoich uczniów, On z nimi na-
wet współdziałał. Potrzeba dzisiaj To-
bie i mi wiary w to, że Chrystus i dzisiaj 
współdziała z każdym z nas. Jeśli chcę 
wypełniać Boży plan w swoim życiu, 
to Bóg będzie obecny w moich wybo-
rach, w moich decyzjach, w mojej misji 
ewangelizacyjnej. On sam chce rów-
nież współdziałać w Twoim życiu. 

Najpierw potrzeba, abyś uwierzył 
swoim sercem w to, że Bóg chce dzia-
łać również przez Twoje życie. Nawet 
jeśli życie wydawać mogło by się mo-
notonne, nie mające jakiegoś wielkie-
go wpływu na drugiego człowieka. 
Bóg nie szczędzi swojej łaski nikomu, 
jeśli tylko tego zapragniemy. Wierzysz 
w to? 
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„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. Te zaś znaki towa-
rzyszyć będą tym, którzy uwierzą: 
w imię moje złe duchy będą wyrzucać, 
nowymi językami mówić będą; węże 
brać będą do rąk, i jeśliby co zatru-
tego wypili, nie będzie im szkodzić. 
Na chorych ręce kłaść będą, a ci od-
zyskają zdrowie”. Jezus daje obietnicę 
znaków towarzyszącym wierzącym. 
Kiedy czytasz te słowa mogą budzić 
się w Twoim sercu wątpliwości: „czy 
ja na pewno wierzę? Jeśli takich 
cudów nie czynię.” Jeśli nie czy-
nię tych wymienionych cudów, 
czy to oznacza, że jednak jestem 
niewierzący? Nie. Najważniejszą 
sprawą związaną z wiarą jest dar 
zbawienia - „kto uwierzy, będzie 
zbawiony…” To jest największe 
pragnienie Jezusa, tak jak trener 
marzy o wygranym meczu, tak 
Chrystus pragnie, aby każdy był 
zbawiony. Jesteśmy zaprosze-
ni do dzieła ewangelizacji, aby 
cały świat mógł usłyszeć Twoje 
i moje świadectwo działania Je-
zusa w naszym życiu. Nie cho-
dzi o czynienie cudów, chodzi 
o zbawienie człowieka. Bóg cza-
sami posługuje się cudownymi 
znakami, aby poruszyć czyjeś 
serce, jednak nie zawsze to jest 
konieczne. Konieczna jest Twoja 
i moja miłość względem drugie-
go człowieka, która będzie pra-
gnąć zbawienia dla niego. Chry-

stus właśnie do tego Ciebie i mnie 
zaprasza kiedy wniebowstępuje. On 
wie, że wygramy swoje życie jeśli bę-
dziemy zbawieni, tylko wtedy będzie-
my w pełni szczęśliwi. Poproś Jezusa 
dzisiaj: Panie naucz mnie być Twoim 
świadkiem. Naucz mnie żyć miłością, 
która pragnie zbawienia człowieka. 
Amen.
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na Niedzielę 
Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B, 
16 maja 2021 r. 

 
I czytanie (Dz 1, 1-11)
Uniósł się w ich obecności w górę

Psalm (Ps 47 (46))
Pan wśród radości wstępuje do nieba

II czytanie (Ef 4, 1-13)
Dojdziemy do miary wielkości według 
Pełni Chrystusa

Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 16, 15-20)
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po 
prawicy Boga

Rozważanie: Wpatrujemy się w ob-
licze uwielbionego Chrystusa, wstępu-
jącego do nieba, aby kontemplować 
obecność całej Trójcy Świętej. W sztuce 
chrześcijańskiej wielokrotnie pojawia 
się motyw tzw. Trinitas in cruce, przed-
stawiający Chrystusa ukrzyżowanego, 
nad którym pochyla się Ojciec, jak gdy-
by chciał Go przygarnąć, między nimi 
zaś wzlatuje gołębica, symbol Ducha 
Świętego (tak na przykład przedstawia 
Trójcę Świętą Masaccio w kościele San-
ta Maria Novella we Florencji). W ten 
sposób krzyż jest symbolem jedno-
czącym, łączącym człowieczeństwo 
z bóstwem, śmierć z życiem, cierpienie 
z chwałą.

Analogicznie też można dostrzec 
obecność trzech Boskich Osób w scenie 
wniebowstąpienia. Na ostatnich stroni-
cach swej Ewangelii św. Łukasz ukazuje 
Zmartwychwstałego, który jako kapłan 
Nowego Przymierza błogosławi swo-
ich uczniów i wznosi się ponad ziemię, 
aby zostać wprowadzonym do chwały 
niebios (por. Łk 24, 50-52), najpierw 
jednak ewangelista przypomina Jego 
mowę pożegnalną do uczniów. Wyła-
nia się z niej przede wszystkim zamysł 
zbawienia powzięty przez Ojca: już 
wcześniej zapowiedział On w Pismach 
śmierć i zmartwychwstanie Syna, które 
staną się źródłem przebaczenia i wy-
zwolenia (por. Łk 24, 45-47).

Św. Jan Paweł II

Czytania mszalne na Niedzielę Ze-
słania Ducha Świętego, rok B, 23 maja 
2021 r. 

I czytanie (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym

Psalm (Ps 104 (103))
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Albo: Alleluja

II czytanie (Ga 5, 16-25)
Owoce Ducha

Sekwencja (-)

Aklamacja ()
Alleluja, alleluja, alleluja
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Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was do ca-

łej prawdy

«Postępujcie według ducha, a nie 
spełnicie pożądania ciała» (Ga 5, 16). 
Św. Paweł wyjaśnia nam, że nasze życie 
cechuje wewnętrzny konfl ikt, podział 
między skłonnościami, które pochodzą 
od ciała, oraz impulsami pochodzący-
mi od Ducha; a my nie możemy kiero-
wać się nimi wszystkimi. Nie możemy 
w istocie być równocześnie egoistami 
i wielkoduszni, ulegać skłonności do 
panowania nad innymi i odczuwać 
radość z bezinteresownej służby. Mu-
simy zawsze wybierać, jakim impul-
sem się kierować, a możemy to czynić 
w sposób autentyczny tylko z pomocą 
Ducha Chrystusa. Św. Paweł wymienia 
— jak słyszeliśmy — uczynki rodzące 
się z ciała; są to grzechy egoizmu i prze-
mocy, jak nienawiść, spory, zawiść, nie-
zgoda; są to myśli i działania, które nie 
pozwalają żyć prawdziwie po ludzku 
i po chrześcijańsku, w miłości. Jest to 
droga prowadząca do utraty własnego 
życia. Natomiast Duch Święty prowa-
dzi nas ku wyżynom Boga, abyśmy mo-
gli już na tej ziemi żyć zalążkiem życia 
Bożego, które jest w nas.

Benedykt XVI

Czytania mszalne na Poniedziałek, 
Święto NMP Matki Kościoła

I czytanie (Rdz 3, 9-15. 20)
Matka żyjących

Psalm (Ps 87, 1-3. 5-6)
Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu
Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świę-
tego

II czytanie (Dz 1, 12-14)
Uczniowie trwali na modlitwie z Mary-
ją, Matką Jezusa

Aklamacja (Łk 1, 28)
Alleluja, alleluja, alleluja

Aklamacja ()
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 19, 25-27)
Oto Matka twoja
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Intencje mszalne
17 - 23 maja 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 17.05.2021
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
  7.30 Za śp. Arkadiusza Kubsika, z prośbą  

o pokój duszy i szczęście wieczne – 
intencja od Teresy i Krzysztofa Krokowi-
czów z rodziną 

15.00 W intencji Jarosława z okazji urodzin, 
z podzięk. za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze

19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.

WTOREK 18.05.2021 
  6.30 Za konających o łaskę pojednania z Bo-

giem
  7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o pokój 

wieczny
19.00 Za śp. Lechosława Kwapisz, z prośbą 

o pokój wieczny – od sąsiadów z ul. 
Opalenickiej

ŚRODA 19.05.2021 
  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. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. Michała Świca w 10. rocznicę 

śmierci, zmarłego syna Grzegorza, za 
zmarłych rodziców i teściów, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba

19.00 W intencji Iwony z okazji imienin, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogo-
sławieństwo

CZWARTEK 20.05.2021  
  6.30 Za śp. Helenę, Stanisławę i Jadwigę, 

z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę 
Nieba

  7.30 W intencji Artura, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i umocnienie 
w wierze

15.00 Za śp. Helenę i Hieronima, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne

19.00 1. Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.

  2.W intencji Ks. Zygmunta Falczyńskie-
go w 45. rocznicę święceń kapłańskich, 
w podziękowaniu za otrzymane łaski, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Najświętszej

PIĄTEK 21.05.2021
  6.30 Za śp. Brunona Borowskiego i za zmarłych 

z rodzin: Borowskich, Morawskich i Gó-
reckich, z prośbą o dar życia wiecznego

  7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. rodziców, braci, dziadków i teściów, 

z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
19.00 W intencji Anieli w dniu jej imienin, 

z podziękowaniem za wszystkie odebra-
ne łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Najświętszej 
i św. Anieli

SOBOTA 22.05.2021
  6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy 

modlitwę 
  7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – 

Wspólnota Żywego Różańca – Różaniec 
Nieustający

19.00 Intencje zbiorowe

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO – 23.05.2021
  8.00 W intencji Michała w dniu urodzin, 

z podziękowaniem za dar życia, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej

  9.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
11.00 Za śp.  Cecylię Degórską, o dar życia wiecz-

nego – od szwagierki Ireny Degórskiej 
12.30 W intencji Parafi an
16.00 Za śp. Bernarda Olejniczaka w 30. 

rocznicę śmierci i za wszystkich zmar-
łych z rodziny, z prośbą o Miłosierdzie 
Boże i dar Nieba

17.00 Za śp. Eugenię i Stanisława Kędzier-
skich; śp. Łucję i Jerzego Witkowskich; 
za zmarłych z Rodzin: Kędzierskich, 
Witkowskich, Grabowskich i Wallheim, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar Nieba

19.00 Rez.
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Intencje mszalne
24 - 30 maja 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 24.05.2021
  6.30 Za śp. Konstantego, z prośbą o dar 

życia wiecznego
  7.30 Za śp. dziadków: Joannę i Wojciecha; 

Martę i Feliksa, z prośbą o Boże Miło-
sierdzie i łaskę Nieba

15.00 Za śp. Irenę Grześkowiak w 9. rocznicę 
śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie

19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.

WTOREK 25.05.2021 
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich sy-
nami i nad całą rodziną oraz o zdrowie 
dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Stanisława Kapłon, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne – intencja 
od żony z dziećmi i wnukami

15.00 Za śp. Zofi ę i Edwarda Mroczyńskich 
oraz za wszystkich zmarłych z rodziny, 
z prośbą o łaskę Nieba

19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.

ŚRODA 26.05.2021 
  6.30 Za śp. Bożenę Kowalewską i Longi-

nę Jagielską, z prośbą o radość życia 
wiecznego

  7.30 Za śp. Ziutę  Bobrowską w Dniu Matki, 
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne

15.00 Za śp. Ewę, Stefanię i Wandę, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i życie wieczne

19.00 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.

CZWARTEK 27.05.2021  
  6.30 W intencji kapłanów, osób konsekro-

wanych i w intencji Kościoła Świętego
  7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 Za śp. rodziców: Felicytę, Waleriana 

i Bernarda, o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

19.00 Za śp. Mariana, zmarłych rodziców 
z obu stron, siostrę Stanisławę i jej 
męża Edwarda, z prośbą o radość życia 
wiecznego

PIĄTEK 28.05.2021
  6.30 Wynagradzająca za grzechy aborcji, 

eutanazji i nieczystości
  7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 W intencji Marii i Zofi i w rocznice ich 

urodzin, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo oraz o łaskę zdrowia 
dla Doroty

19.00 Za śp. Krystynę, Jana i Andrzeja, 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

SOBOTA 29.05.2021
  6.30 Za śp. Gertrudę Tomyślak, z prośbą 

o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba – 
intencja od mieszkańców z ul. Przyby-
szewskiego

  7.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
19.00 Intencje zbiorowe

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 
30.05.2021
  8.00 Za śp. rodziców: Aleksego i Janinę, 

z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę 
Nieba

  9.30 Za śp. Krystynę Ratajczak – greg.
11.00 Za śp. Alicję, Janusza i Marka Le-

hmann oraz za zmarłych z rodziny 
Mroczkiewiczów

12.30 Za śp. Leokadię Janicką, z prośbą 
o radość życia wiecznego – intencja od 
rodziny

16.00 Za śp. Tatę Jerzego Zuszek,  o pokój 
wieczny – intencja od syna Rafała 
z rodziną 

17.00 Za śp. Marię, Edwarda i Ryszarda No-
wak; za śp. Irenę, Wacława i Michała 
Boruch i za zmarłych z ich rodzin

19.00 Za śp. Tadeusza Urbaniaka, z prośbą 
o życie wieczne – od Genowefy i An-
drzeja Kęsów
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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. Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa uświadamia nam, że Chry-
stus uwielbiony, przebywający z Bo-
giem jest równocześnie z nami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata. 
Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia 
się w czasie każdej Eucharystii. Przy-
jęcie tej prawdy pomaga nam trwać 
w dziękczynieniu i uświęcać codzien-
ność.

2. Przez cały maj codziennie, w dni 
powszednie o godz. 18:30 a w niedzie-
lę o godz. 18:00 nabożeństwo majowe, 
serdecznie zapraszamy.

3. Wczoraj kolejna grupa dzieci 
przystąpiła po raz pierwszy do Komu-
nii Świętej. Życzymy im z całego serca, 
aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, 
a żywy przykład wiary oraz wsparcie 
rodziców i najbliższych pomagało im 
wzrastać w wierze. 

4. 8-go maja w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Ołtarzewie nasi 
diakoni przyjęli święcenia kapłańskie. 
Był wśród nich dk. Tomasz Stawicki, 
który odbywał praktykę w naszej pa-
rafi i. Zapraszamy na Mszę św. z bło-
gosławieństwem prymicyjnym, którą 
odprawią nowo wyświęceni kapłani 
w naszym kościele w środę, 19-go maja, 
o godz. 19:00.

5. W piątek, 21 maja, o godz. 20:00, 
zapraszamy na czuwanie modlitewne 
w intencji kapłanów i osób konsekro-
wanych. Modlitwie będzie przewodni-
czył ks. Mirosław  Prekop SAC, a po-
stać Sługi Bożego Józefa Kentenicha 
przybliżą nam siostry Regina i Zoja 
z Szensztackiego Instytutu Sióstr Ma-
ryi.

6. W niedzielę, 23 maja, będziemy 
przeżywać wizytację kanoniczną naszej 
parafi i, którą przeprowadzi ksiądz bi-
skup Grzegorz Balcarek. Owoce wizy-
tacji, polecamy modlitwie Parafi an oraz 
sympatykom naszej wspólnoty, która 
gromadzi się w naszej świątyni, jako 
jedna wielka rodzina parafi alna.

Idźmy wytrwale za Chrystusem, któ-
ry jest z nami aż do skończenia świata. 
Niech Maryja Królowa Nieba wiernie za 
nami oręduje.


