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Do Serca Twego

Od duszpasterzy - ks. Mirosław Prekop SAC

Oddanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
W Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa 11.
czerwcza po stu
latach
pierwszego oddania Polski
i narodu NSPJ, dokonało się uroczyste
ponowienie, złożone przez episkopat i wszystkie paraﬁe, oddanie się Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wtedy sto lat
temu po odzyskaniu niepodległości
i zwycięstwa w Cudzie nad Wisłą nad
barbarzyństwem bolszewickim, teraz
w czasie wielorakiego kryzysu pandemicznego i popandemicznego, który
objawia się na wiele sposobów: kryzys
duchowy, zdrowotny, społeczny, ekonomiczny, psychiczny i emocjonalny.
W tym czasie i takiej sytuacji dobrze się stało, że na nowo chcemy się
oddać całkowicie i na zawsze NSPJ,
wtulić się w Jego pełne miłości, miłosierdzia i cierpliwości Serce przebite
na krzyżu, które stało się niewyczerpaną skarbnicą łask wszelkich. W świecie zaburzonych wartości, naporu
zgubnych ideologii, zerwanych relacji
i więzi, często utraty sensu i wartości
życia, trzeba nam na nowo całkowitego zawierzenia się Miłości Największej, Sercu Jezusa i Jego ranom, bo
jak mówi prorok: ”W Jego ranach jest
nasze uzdrowienie.” Św. Jan Paweł II,
wśród wielu wspaniałych rozważań,
podczas katechez środowych zostawił
nam 33 katechezy, w których rozważał
poszczególne wezwania do Serca Je2

zusowego z litanii, którą modlimy się
szczególnie w tym miesiącu.
Chciałbym przypomnieć fragment
jednego z tych rozważań, abyśmy jeszcze głębiej weszli w tajemnice NSPJ.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami!
“Ognisko miłości. Ognisko płonie,
płonąc spala tę swoją substancję, na
którą składa się drzewo lub inny materiał łatwopalny. Serce Jezusa – ludzkie Serce Jezusa – spala się w tej miłości, jak je przepełnia. Jest to miłość
do Ojca Przedwiecznego oraz miłość
do ludzi, przybranych braci i sióstr.
Ognisko spalając się stopniowo wygasa. Serce Jezusa jest ogniskiem niewygasającym. Jest w tym podobne do
owego krzaka gorejącego, który płonął, ale się nie spalał. Miłość bowiem,
jaka płonie w Sercu Jezusa, jest nade
wszystko Duchem Świętym. Serce Jezusa - gorejące ognisko miłości. Ognisko płonąc i rozświetlając mroki nocy
rozgrzewa jednocześnie ciała zziębniętych wędrowców.”
Trwajmy więc niestrudzenie przy
tym ognisku miłości - które się nie
spala, rozświetla mroki – moje mroki
– i rozgrzewa wyziębione serca ludzi.
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Z duchowości pallotyńskiej

W oﬁerze

Św. Wincenty Pallotti pisał:
Jestem wprawdzie przed Tobą samym uosobieniem niegodności, która
może się mierzyć jedynie nieskończoną
Twą doskonałością, mnożoną tyle razy,
ile razy ją poznajesz; mimo to z całą
Wspólnotą Niebian, wraz z Boskim Odkupicielem i wszystkimi stworzeniami
przeszłymi, obecnymi i przyszłymi, wyobrażanymi jako mnożone w nieskończoność w każdym z nieprzeliczonych
momentów od wszystkich wieczności
po całą wieczność i przez nieskończone
wieczności, będąc [-mówię-] pełnym
wad i grzechów, pozbawiony cnót i zasług, mimo to oﬁaruję Ci Najdroższą
Krew Jezusa Chrystusa, Jego Najświętsze życie; Jego Nieskończone zasługi,
a także zasługi Jego świętego Kościoła: przeszłe, teraźniejsze i przyszłe,
a wszystkie mnożone w nieskończoność
w każdej z nieprzeliczonych chwil od
całej wieczności przez całą wieczność
i przez nieskończone wieczności. Oﬁaruję to dla spłacenia grzechów mych
i całego świata, za potrzeby Kościoła
świętego i całego świata, za natychmiastowe wybawienie świętych dusz czyśćcowych obecnych i przyszłych oraz na
podziękowanie, jakbyś je wszystkie już
wybawił ku większej Twojej chwale.
(…) „Życie nieustannego oczyszczenia niech będzie życiem moim.
Życie nieustannej kontemplacji
niech będzie życiem moim.
Życie nieustannej oﬁary niech będzie życiem moim.
Życie nieustannego wyrzeczenia
niech będzie życiem moim.
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Życie nieustannego umartwienia bez
miary niech będzie życiem moim.
Życie nieustannej modlitwy niech
będzie życiem moim.
Życie Ojca niech będzie życiem
moim; życie Syna niech będzie życiem
moim; życie Ducha Świętego niech będzie życiem moim.
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na XI Niedzielę Psalm (Ps 107 (106))
Zwykłą, rok B, 13 czerwca 2021 r.
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana
Albo: Alleluja
I czytanie (Ez 17, 22-24)
Bóg wywyższa drzewo niskie
II czytanie (2 Kor 5, 14-17)
Wszystko stało się nowe
Psalm (Ps 92 (91))
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Aklamacja (Por. Łk 7, 16)
Alleluja, alleluja, alleluja
II czytanie (2 Kor 5, 6-10)
Staramy się podobać Bogu
Ewangelia (Mk 4, 35-41)
Jezus ucisza burzę
Aklamacja ()
Alleluja, alleluja, alleluja
Naśladuj morze i wiatry, i bądź posłuszny Stworzycielowi. Morze słucha
Ewangelia (Mk 4, 26-34)
nakazu Chrystusa, a ty jesteś głuchy?
Rozwój królestwa Bożego
Morze słucha i wiatr przestaje wiać, a ty
dmuchasz? Co się dzieje? Ja mówię...,
To właśnie nadzieja kieruje nas ku ja robię..., ja myślę, że ... Czymże jest
pełni, nadzieja wyjścia z więzienia, to wszystko jeśli nie dmuchaniem bez
z tego ograniczenia, z niewoli, z zepsu- posłuchu Chrystusa, który prosi, by się
cia i prowadzi ku chwale: droga nadziei. uspokoić? Oby fale was nie porwały
A nadzieja jest darem Ducha. To Duch wobec zamieszania w waszych sercach.
jest w naszym sercu i prowadzi nas do W każdym bądź razie, nie straćmy natego: do rzeczy wielkiej, do wyzwole- dziei, jeśli wiatr emocji pociągnie naszą
nia, do wspaniałej chwały. I dlatego Je- duszę. Obudźmy Chrystusa, abyśmy
zus mówi, że wewnątrz ziarnka gorczy- mogli w spokoju żeglować i powrócić
cy, tego maleńkiego ziarenka, jest siła, do ojczyzny.
która wyzwala niewyobrażalny rozwój.
Św. Augustyn
Papież Franciszek
Czytania mszalne na Czwartek,
Uroczystość Narodzenia św. Jana
Czytania mszalne na XII Niedzielę Chrzciciela, rok B, 24 czerwca 2021 r.
Zwykłą, rok B, 20 czerwca 2021 r.
I czytanie (Iz 49, 1-6)
I czytanie (Hi 38, 1. 8-11)
Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi
Bóg jest władcą morza
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Psalm (Ps 139)
nia mnie zdumienie, gdy widzę dzieła
Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie Pana, kiedy słucham o ewangelizacji
lub życiu jakiegoś świętego, albo kiestworzył
dy widzę tak wielu ludzi dobrych: czy
czuję wewnątrz łaskę, czy też nic się
II czytanie (Dz 13, 22-26)
Jan głosił pokutę przed przyjściem w moim sercu nie porusza? Czy potraﬁę odczuć pociechę Ducha Świętego,
Chrystusa
czy jestem zamknięty?
Aklamacja (Łk 1, 76)
Papież Franciszek
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80)
Narodzenie się Jana
Całemu wydarzeniu narodzin Jana
Chrzciciela towarzyszy radosne uczucie zdumienia, zaskoczenia i wdzięczności.
Zdumienie,
zaskoczenie,
wdzięczność. Ludzie ogarnięci są świętą bojaźnią Bożą i «w całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło». Bracia i siostry,
wierny lud zdaje sobie sprawę, że stało
się coś wielkiego, chociaż było to proste i ukryte, i zastanawia się: «Kimże
będzie to dziecię?».
Wierny lud Boży jest zdolny
do przeżywania wiary z radością,
z uczuciem zdumienia, zaskoczenia
i wdzięczności. Spójrzmy na tych ludzi, którzy dobrze mówili o tej cudownej rzeczy, o tym cudzie narodzin Jana,
i czynili to z radością, byli szczęśliwi, ze
zdumieniem, zaskoczeniem i wdzięcznością. Patrząc na to, zadajmy sobie
pytanie: jaka jest moja wiara? Czy jest
to wiara radosna, czy też wiara zawsze
taka sama, wiara «płaska»? Czy ogarNr 21 (845) rok XXIX 13.06.2021
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14 - 20 czerwca 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 14.06.2021
6.30 Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Zygmunta, Anny i Katarzyny
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za śp. Antoniego, Barbarę, Anielę, Romualda, Tadeusza i Ryszarda, o łaskę
Nieba
19.00 Za śp. Waldemara Łażewskiego,
o pokój wieczny – intencja od Wandy
i Marka
WTOREK 15.06.2021
6.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
7.30 Za śp. męża Jana Łuczaka w 5. rocznicę
śmierci, o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
15.00 Za śp. Irenę Pietrzak i za zmarłych
z rodzin Polańskich, Pietrzaków
i Bulic, z prośbą o pokój wieczny i dar
życia wiecznego
19.00 Za śp. Grażynę Małyszczyk
w 9. rocznicę śmierci i za śp. Walerię,
z prośbą o radość życia wiecznego
ŚRODA 16.06.2021
6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowanych i w intencji Kościoła Świętego
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za zmarłych rodziców z obu stron:
Feliksę i Władysława oraz Stanisławę
i Antoniego;
19.00 Za śp. Adama Cybichowskiego – intencja od przyjaciół Heleny i Andrzeja
z mamą
CZWARTEK 17.06.2021
6.30 Za śp. Marię Ciołek, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja
od rodzin: Dębskich i Krajków
7.30 Za śp. Helenę Bekas w 1. rocznicę
śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne – intencja od syna Bogdana
z żoną
15.00 Za śp. Janinę Malecha, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba – intencja
od córki Sabiny z rodziną
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
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PIĄTEK 18.06.2021
6.30 Za śp. Jerzego Naglera, z prośbą o łaskę
Nieba – intencja od Elżbiety
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za śp. Janinę Kruszonę, o Miłosierdzie
Boże i dar Nieba – intencja od córki
z rodziną
19.00 Za śp. Stefanię Ciesielską, z prośbą
o pokój wieczny – intencja od córki
SOBOTA 19.06.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Intencja błagalna o dar tęsknoty za
Bogiem, dary Ducha Świętego i miłość
w rodzinie
19.00 Intencje zbiorowe
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.06.2021
8.00 W 11. rocznicę sakramentu małżeństwa Weroniki i Pawła, podziękowanie
za otrzymane łaski i prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
9.30 Za śp. Jana i Hannę Gulczyńskich,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
11.00 Za śp. Włodzimierza Grześkowiaka
w 15. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny – intencja od żony
z rodziną
12.30 W intencji Paraﬁan
16.00 Za śp. Olega Nowaka, o radość życia
wiecznego
17.00 W intencji Katarzyny i Marcina w 20.
rocznicę ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę
Maryi
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
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21 - 27 czerwca 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21.06.2021
6.30 Za śp. Henryka Grzybowskiego w 37.
rocznicę śmierci, o radość życia
wiecznego
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za śp. Lidię Wiśniewską, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i dar Nieba – intencja od Barbary
19.00 Za śp. Waldemara Kaczmarka, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
WTOREK 22.06.2021
6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy
modlitwę
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja od Wspólnoty Żywego Różańca
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny –
Wspólnota Żywego Różańca – Różaniec Nieustający
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
ŚRODA 23.06.2021
6.30 Za śp. Władysława oraz za zmarłych
jego rodziców: Antoninę i Tomasza,
z prośbą o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Aleksandra Bobrowskiego
z okazji Dnia Ojca, z prośbą o radość
życia wiecznego
15.00 Za śp. syna Macieja Kukawka w 8.
rocznicę śmierci, z prośbą o łaskę
Nieba dla Niego, a dla całej rodziny
o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
CZWARTEK 24.06.2021 Narodzenie św. Jana
Chrzciciela
6.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
7.30 Za śp. Ks. Jana Soczkę i wszystkich
zmarłych z jego rodziny, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Za śp. Janinę Grzelak, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i dar życia wiecznego –
intencja od koleżanek
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19.00 Za śp. Gabrielę Winowską w 8. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Walenciaków, z prośbą o pokój wieczny
PIĄTEK 25.06.2021
6.30 Za śp. Leokadię, o radość życia
wiecznego
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za śp. Genowefę w 4. rocznicę śmierci
oraz za zmarłych z rodzin: Karasiewiczów i Podoreckich, z prośbą o dar
Nieba
19.00 W intencji Weroniki, z prośbą o łaskę
przemiany i dar wiary
SOBOTA 26.06.2021
6.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
7.30 Za śp. Irenę Ratajczak w 10. rocznice
śmierci i za zmarłych z rodziny, o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
19.00 Intencje zbiorowe
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.06.2021
8.00 Za śp. męża Romana Wieruszewskiego
w 5. rocznicę śmierci, o łaskę Nieba dla
Niego
9.30 Za śp. Zdzisława Jastrzębskiego, z prośbą o Miłosierdzie Boże i dar Nieba
11.00 Za śp. Marię Taylor, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i pokój wieczny
12.30 Za śp. Tomasza Dzięgielewskiego,
z prośbą o łaskę Nieba – od brata Michała z żoną
16.00 Za śp. Teklę i Władysława Fusieckich,
Piotra Siarę i zmarłych z rodziny
Fusieckich
17.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
19.00 Za śp. Hieronima Lange, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba –
intencja od córki Iwony z rodziną
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13 czerwca 2021 r.

Ogłoszenia paraﬁalne
1. Dzisiaj będziemy przeżywać kolejne nabożeństwo fatimskie. Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 17:00, po
niej różaniec, procesja. Przewodniczył
mu będzie ks. wiceprowincjał Przemysław Podlejski SAC.
2. Trwa czerwiec – miesiąc naszej
szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu
Sercu oddajemy codziennie w dni powszednie o godz. 18:40 odmawiając litanię do Serca Jezusa.
3. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie oﬁary składane na
tacę i konto paraﬁalne na cele wspólnoty paraﬁalnej i jej utrzymanie. Niech
dobry Bóg wynagradza waszą hojność
swoim błogosławieństwem.
4. Oﬁary do puszek w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na KUL, Wydział Teologiczny UAM i szkoły katolickie naszej Archidiecezji.
5. Niech Chrystus przygarnia nas
i nieustannie ma nas wszystkich w swoim Najświętszym Sercu. Przyjmijmy
Jego błogosławieństwo.

Ważny komunikat Konferencji
Episkopatu Polski
Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że 20 czerwca 2021 r. dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy
Świętej oraz w święta nakazane zostaną
zniesione jednocześnie we wszystkich
diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

Wezwania do chorych
tel. 512 63 46 46

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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