Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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W Trójcy jedyny

Od duszpasterzy - ks. Yury Strach SAC

Trójca jest jednością
Na początku swojej książki o Trójcy
Świętej Philippe Ferlay przytoczył pewną anegdotę, która
wskazuje na pewną
pułapkę w rozważaniu tematów teologicznych wyłącznie
w wymiarze intelektualnym.
Pewnego razu pewien profesor miał
wykład o Trójcy Świętej. Z wielkim
upodobaniem żonglował trudnymi łacińskimi terminami. Po skończonym
wykładzie jeden ze słuchaczy zwrócił się
do niego z pełnym szacunku pytaniem:
"Przewielebny ojcze, to wszystko jest
niezmiernie piękne, lecz chciałbym wiedzieć, w jaki sposób może mi się przydać
w pracy duszpasterskiej lub dopomóc
w modlitwie?" Na co profesor odpowiedział zdecydowanie: "Ależ mój drogi, to
nie ma z tym w ogóle nic wspólnego!".
Z prawdą o Trójcy Świętej spotykamy
się na co dzień. Każdą naszą modlitwę
rozpoczynamy i kończymy wzywając
Boga w trzech osobach: „Ojca i Syna
i Ducha Świętego". Jednak dla wielu
z nas wyobrażenie Trójcy jest nie lada
wyzwaniem.
Samo pojęcie „Trójca" jest ściśle teologicznym określeniem istoty Boga, które
powstało w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jest efektem długich rozmyślań,
dyskusji i sporów. Trynitarne dyskusje
spowodowane były potrzebą obrony
właściwej wiary przed różnym błędnymi
próbami wyjaśnienia Bożej istoty w sposób zrozumiały dla ludzkiego umysłu.
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Katolicką naukę o Trójce świętej można streścić tak: „Bóg jest jeden w trzech
Osobach: Trójca jest jednością. Nie
wyznajemy trzech bogów, ale jednego
Boga w trzech Osobach. Osoby Boskie
nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem:
"Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym
samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym
Bogiem co do natury"(KKK 253).
Jednym z podstawowych źródeł dla
nauki o Trójcy Świętej są słowa Jezusa
w Ewangelii, gdzie Jezus nazywa siebie
Synem Bożym pozostającym w jedności z Ojcem, obiecuje apostołom zesłanie Ducha Świętego oraz każe swoim
uczniom udzielać chrztu w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. Trójca Święta
jest doskonałą jednością, jednak każda z Osób Boskich ma właściwy sobie
sposób działania. Można powiedzieć,
że każda z Osób inaczej do nas przemawia i prowadzi nas do pełni. Trójca jest
niepodzielna, działa w historii i w sercu
człowieka w doskonałej jedności. Ojcowie Kościoła ten paradoks jedności Boga
próbowali wyrazić w różnych obrazach.
Na przykład, jeśli Ojciec jest słońcem, to
Jezus jest promieniem, a Duch Święty
światłem i ciepłem albo jeśli Ojciec jest
źródłem, to Jezus rzeką, a Duch prądem.
Każda Liturgia, w której uczestniczymy,
kieruje nas do zagłębienia się w samym
sercu tej tajemnicy. Trójca jest również
wspólnotą prawdziwej miłości i stara się
zaprosić każdego z nas do tej doskonałej
relacji.
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Z duchowości pallotyńskiej

Razem z Maryją
W charyzmacie Pallottiego Wspólnota Uczniów Pańskich zgromadzonych razem z Maryją w oczekiwaniu
na Ducha Świętego zajmuje centralne
miejsce (por. W. Pallotti, Wybór Pism, t.
III, s. 46). Jest on przekonany, że prawdziwa jedność rodzi się tylko w Duchu Świętym. Św. Łukasz, wymieniając
wśród obecnych Maryję, określa Jej
rolę jako Matki Jezusa i Kościoła. Dla
Pallottiego Maryja była również Najukochańszą Matką, którą darzył czułą
miłością. Wprowadzając nas do Wieczernika modlitwy z Maryją, Pallotti
pragnie, aby był to także czas na rozmowę z Matką i przypatrywanie się Jej
życiu. Oczekuje od nas, abyśmy Maryi
jako kochającej Matce chcieli powiedzieć o naszych rodzinach, wspólnotach, o społeczeństwie, w którym żyjemy, może o tym, że mało w nas radości
i o trudnościach, jakie przeżywamy, ale
także o dziełach, które pełnimy w imię
Jej Syna. Razem z Maryją możemy spoglądać w przyszłość i przyzywać Ducha
Świętego do naszych serc. Tylko dzięki
mocy Ducha Świętego nasze działania
zawsze w Nim będą miały swój początek i w Panu znajdowały swoje uświęcenie. Jesteśmy w Wieczerniku, lecz
jakie są nasze pragnienia? Czy oczekujemy na nowe wylanie Ducha Świętego
do naszych serc, który uzdolni nas do
przyjmowania i oﬁarowywania Miłości
Bożej, która wszystko odnawia (por.
Statut ZAK, 17)?
(...) W jakiej kondycji duchowej odnajduje nas Maryja, gdy przychodzimy
do Niej, do Wieczernika? Czy raduje
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się duch mój w Bogu, moim Zbawcy
(por. Łk 1, 47)? Jeśli brakuje nam radości Ewangelii – tego „dobrego wina”,
na próżno będziemy jej szukać w książkach, dyskusjach, przy kawie lub przed
włączonym telewizorem. Ta radość nie
mieszka na ulicach naszych miast. Musimy wejść do Wieczernika, zjednoczyć
się w modlitwie z Matką Jezusa i braćmi Jego, aby otworzyć się na pełnię
daru Bożego.
s. M. Alicja Majgier SAC, Materiały formacyjne ZAK

3

Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na Niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, 30
maja 2021 r.
I czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40)
Bóg jest jeden
Psalm (Ps 33 (32))
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie
odnosi do Boga Ojca jako do źródła:
"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
różne są posługiwania, lecz ten sam Pan;
różne są działania, lecz jeden Bóg, który
dokonuje wszystkiego we wszystkich".
Z listów św. Atanazego, biskupa

II czytanie (Rz 8, 14-17)
Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów

Czytania mszalne na Czwartek,
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, rok B, 3 czerwca 2021

Aklamacja (Por. Ap 1, 8)
Alleluja, alleluja, alleluja

I czytanie (Wj 24, 3-8)
Zawarcie przymierza przez krew

Ewangelia (Mt 28, 16-20)
Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi

Psalm (Ps 116B (115)(R.: por. 13))
Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Albo: Alleluja

Otóż wierzymy, iż wyznawana
w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca
jest święta i doskonała. Nie ma w Niej
nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama
i niepodzielna, jedna w mocy i jedna
w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje
wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana
jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się
jednego Boga, który jest "ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim".
Jest "ponad wszystkim" jako Ojciec,
jako początek i źródło; "przez wszystko",
to jest przez Słowo, i "we wszystkim",
w Duchu Świętym.

II czytanie (Hbr 9, 11-15)
Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia
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Aklamacja (J 6, 51ab)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 14, 12-16. 22-26)
Ustanowienie oﬁary Nowego Przymierza
Rany, jakie nosimy w naszym wnętrzu stwarzają problemy nie tylko nam
samym, ale także i innym. Czynią nas
lękliwymi i podejrzliwymi: na początku zamkniętymi, na dłuższą metę cynicznymi i obojętnymi. Sprawiają, że
reagujemy na innych z dystansem i wyniosłością, łudząc się, że w ten sposób
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możemy kontrolować sytuację. Ale jest
to ułuda: tylko miłość leczy lęk u podstaw i wyzwala z zamknięć, które ograniczają. Tak czyni Jezus, przychodzący
nam na spotkanie z łagodnością, w rozbrajającej kruchości Hostii; tak czyni Jezus, Chleb łamany, aby rozbić skorupę
naszego egoizmu; tak czyni Jezus, który
daje siebie, aby nam powiedzieć, że tylko otwierając się, uwalniamy się od zablokowań wewnętrznych, od paraliżów
serca. Pan, dając nam siebie tak prosto
jak chleb, zachęca nas również, abyśmy
nie marnowali życia goniąc za tysiącem
rzeczy bezużytecznych, które powodują
uzależnienia i pozostawiają we wnętrzu
pustkę.

Czytania mszalne na X Niedzielę
Zwykłą, rok B, 6 czerwca 2021 r.

Papież Franciszek

Los Jezusa przypomina mi, że jeśli chcę
żyć Jego Ewangelią i dzielić się nią z innymi, muszę zgodzić się na ryzyko niezrozumienia i pomówień. Także o mnie będą
mówili: „odszedł od zmysłów”. Czego najbardziej obawiam się jako uczeń Jezusa?
Jezus, widząc złość i zatwardziałość
uczonych w Piśmie, przestrzega ich przed
tragicznymi skutkami takiej postawy: zamykają sobie dostęp do łaski (ww. 28-30).
Będę prosił usilnie Jezusa, aby uchronił
mnie od potępienia wiecznego. Zawierzę
Mu zwłaszcza ostatnie chwile mojego życia.
Jezus błogosławi tych, którzy pełnią
wolę Bożą (ww. 31-35). Czy także o mnie
mógłby powiedzieć: „ten mi jest bratem,
siostrą i matką”? W czym najczęściej łamię Jego wolę? Co jest największą niewiernością mojego życia? Powiem szczerze o tym Jezusowi.

I czytanie (Rdz 3, 9-15)
Obietnica odkupienia
Psalm (Ps 130 (129)(R.: por. 7bc))
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
II czytanie (2 Kor 4, 13 – 5, 1)
Nadzieja apostolskiego życia
Aklamacja (J 12, 31b-32)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 3, 20-35)
Szatan został pokonany

Krzysztof Wons SDS/Salwator
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31 maja - 6 czerwca 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 31.05.2021
6.30 W intencji Aleksa z okazji urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o opiekę Matki Najświętszej
i Boże błogosławieństwo dla Niego
i całej rodziny
7.30 Z okazji imienin Joanny, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski
15.00 W intencji Anieli w dniu imienin,
z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej
i św. Anieli
19.00 Za śp. Helenę Deresińską, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne – intencja
od Wspólnoty Żywego Różańca
WTOREK 01.06.2021
6.30 W intencji rodziny, z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo w realizacji
zamierzonych planów
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za śp. Agnieszkę i Franciszka Falaków
oraz za zmarłych z rodziny, o pokój
wieczny
19.00 W intencjach Grupy św. Ojca Pio
ŚRODA 02.06.2021
6.30 W intencji Paraﬁan
7.30 Za śp. Henryka Rybczyńskiego i za
zmarłych z rodziny, o szczęśliwe życie
wieczne
15.00 Za śp. Henryka Rybczyńskiego w 2.
rocznicę śmierci, z prośbą o radość
życia wiecznego
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
CZWARTEK 03.06.2021 UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
8.00 O dar nowych powołań kapłańskich,
misyjnych i do życia konsekrowanego
9.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
11.00 Za śp. Pawła Napieralskiego, z prośbą
o Boże Miłosierdzie
12.30 W intencji Paraﬁan
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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 04.06.2021
6.30 W intencji dobrodziejów
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za śp. Zenona Pawłowskiego oraz za
śp. Genowefę i Zdzisława Gałęskich
19.00 O dar życia wiecznego dla śp. Teresy
Dzierli w 2. rocznicę śmierci
SOBOTA 05.06.2021
6.30 Z okazji 70. urodzin Marii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Najświętszej na dalsze
lata
7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest
Niepokalane Serce Maryi
11.00 I Komunia Święta
15.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
19.00 Intencje zbiorowe
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.06.2021
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
9.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
11.00 Za śp. Marię w rocznicę śmierci,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba – intencja od męża z dziećmi
12.30 W intencji Paraﬁan
16.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą
o pokój wieczny
17.00 Za śp. Krystynę Grzybowską w 7.
rocznicę śmierci, o radość życia wiecznego w Królestwie Miłosiernego Boga
19.00 Intencje studenckie
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 07.06.2021
6.30 Za śp. Wiktorię Janicką, o radość życia
wiecznego – intencja od wnuka Dariusza
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 W intencji Reginy i Wojciecha w 2.
rocznicę ślubu, o Boże błogosławieństwo
oraz za śp. Reginę i Jana w rocznicę ich
ślubu, z prośbą o dar życia wiecznego
19.00 Za śp. Bronisławę i Mariana Gałganek,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
WTOREK 08.06.2021
6.30 Wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu
7.30 Za śp. Agnieszkę i Antoniego Kapłon
oraz za zmarłych z rodziny, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
15.00 Za śp. Bogdana w 22. rocznicę śmierci;
za zmarłą śp. Antoninę i wszystkich
zmarłych z ich rodzin
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
ŚRODA 09.06.2021
6.30 W intencji Zoﬁi, z podziękowaniem za
udzieloną pomoc w chorobie, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
7.30 Za śp. Marię Harasimowicz, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i dar Nieba
15.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Martyny
i potrzebne łaski dla dziecka oraz rodziców
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
CZWARTEK 10.06.2021
6.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
7.30 Za śp. Józefa Soberskiego, o dar życia
wiecznego – od żony z córkami
15.00 1. Za śp. Sabinę Pieczyńską w 6. rocznicę śmierci i za śp. Stanisława Pieczyńskiego w 16. rocznicę śmierci, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
2. W intencji Antoniny i Waleriana Lehmann w 65. rocznicę sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za udzielone łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
19.00 Za śp. Stanisławę Kropską w 6. rocznicę
śmierci, o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
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PIĄTEK 11.06.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 W intencji Krystyny Klejniak, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo dla
Niej i całej rodziny
19.00 Za śp. Janinę Komisarek w dniu jej
urodzin, z prośbą o dar Nieba
SOBOTA 12.06.2021
6.30 Za konających, o łaskę pojednania z Bogiem
7.30 Za śp. Eugeniusza Pawłowskiego w 55.
rocznicę śmierci; za zmarłą żonę Eleonorę
oraz za zmarłych z rodziny, aby radowali
się w Królestwie Miłosiernego Boga
15.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
19.00 Intencje zbiorowe
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.06.2021
8.00 Za śp. Stanisława Paszek w 15. rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodziny, o pokój
wieczny
9.30 Za śp. Helenę, Eugenię i Stanisława
Kędzierskich; za śp. Stanisławę, Jana,
Tadeusza i Janinę Zielińskich; Stanisława Rosadę oraz za zmarłych z Rodzin:
Foryckich, Gryczke i Nowaków, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
11.00 W intencji Zoﬁi i Piotra w 37. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
12.30 W intencji Róży i Aleksandra Łukasiewiczów w 70. rocznicę ślubu oraz w intencji
Pauliny i Stanisława Glatty w 45. rocznicę ślubu, podziękowanie za niezliczone
błogosławieństwa i łaski, z prośbą o dalszą
opiekę, zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
16.00 Za śp. rodziców: Kazimierę i Stanisława
Stankiewicz oraz za zmarłych teściów:
Stefanię i Ryszarda Drozdowskich,
z prośbą o radość życia wiecznego
17.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
19.00 Za śp. Czesława Łochowicza w 15. rocznicę śmierci, o szczęśliwe życie wieczne
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Ogłoszenia paraﬁalne
1. Stajemy dziś wobec największej
tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć
tę prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie
chodzi, ale o tajemnicę miłości, która
spaja Osoby Boskie i w której my także
mamy swoje miejsce.

5. Ksiądz Arcybiskup zaprasza na
centralną procesję eucharystyczną
miasta Poznania. Odbędzie się ona
tradycyjnie z kościoła Bożego Ciała
w czwartek, 03 czerwca, br. po Mszy św.
o godz. 10:00.

3. Od 01 czerwca, cześć Bożemu
Sercu, będziemy oddawali codziennie
w dni powszednie o godz. 18:45 odmawiając litanię do Serca Jezusa. W niedzielę, natomiast nabożeństwo czerwcowe o godz. 18:00.

o godz. 7:30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz medytacja, różaniec i na koniec indywidualne
błogosławieństwo.

6. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi podczas Mszy świętych oraz od 14:30 i od 18:00, dla dzieci
2. Jutro ostatni dzień maja. Nabo- od godz. 17:00.
żeństwo majowe dzisiaj o godz. 18:00
7. W tym tygodniu przypada pierwjutro o godz. 18:30.
sza sobota miesiąca. Po Mszy św.

4. W najbliższy czwartek, 3 czerwca,
będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże
Ciało. Msze święte zostaną odprawione
o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 19:00.
W związku z aktualną sytuacją, nie będzie
procesji Bożego Ciała ulicami naszej Paraﬁi. Po każdej Mszy św. przedpołudniowej będzie wystawienie Najświętszego
Sakramentu, krótka modlitwa i błogosławieństwo. A po wieczornej Mszy św. odmówimy litanią do Serca Jezusa a następnie zapraszamy na adorację i wielbienie
śpiewem Pana Jezusa Eucharystycznego.

Niech wszystko w naszym życiu dzieje się zawsze w imię Trójcy Przenajświętszej. Bogu Trójjedynemu niech będzie wieczna cześć i chwała. Przyjmijmy
Boże błogosławieństwo.

Kancelaria paraﬁalna
tel. 61 867 21 17
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

9.00 - 10.30 i 16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
9.00 - 10.30
9.00 - 10.30
nieczynne

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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