Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Oderwij się od codzienności

Od duszpasterzy - ks. Przemek Budziński SAC

Dzielić się wiarą
Dzisiejsza ewangelia jest okazją dla
Ciebie i dla mnie do
zapytania się o naszą wiarę. Bohaterowie tej perykopy
wykazali się wielką
i silną wiarą, można
powiedzieć, wiarą
wbrew wszelkiemu logicznemu myśleniu. Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety cierpiącej na upływ
krwi wskazują na ich wiarę, że Bóg
może obdarzyć tym czego potrzebuję,
ale muszę najpierw Jemu zaufać, że to
właśnie On jest Tym, który może uczynić cud. Nieraz jest to obarczone jakimś
naszym dodatkowym trudem, ale kiedy zbliżę się do Jezusa, odkryję w Nim
Pana i Zbawiciela, to zrozumiem, że
tylko w Nim mam pełnię życia.
Dzisiaj wielu z nas ponosi różne
skutki tego minionego roku, naznaczonego pandemią. Wiele osób, jak możemy zauważyć, oddaliło się od Eucharystii, Kościoła, sakramentów. Ostatnimi
czasy wiele mówiło się, że ludzie tęsknią za Mszą Świętą, Spowiedzią; ale
czy tak naprawdę jest? Od minionej
niedzieli zniesiona została dyspensa od
uczestnictwa w Eucharystii. W naszym
kościele przybyło trochę osób, ale jest
jeszcze wiele osób, które nie wróciły.
Dzisiaj stajemy, nie tylko my jako duszpasterze, ale cała wspólnota paraﬁalna, przed tym trudnym zadaniem, aby
wskazać naszym Braciom i Siostrom,
jakim darem dla każdego z nas jest życie sakramentami, życie wiarą. Może
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się wydawać to zadanie trudne, może
nawet i mało realne, aby nasze kościoły na nowo były wypełnione. Lecz dzisiejsza ewangelia pozwala nam wierzyć
również i w to. Bo może jest i prawdą,
że nie każdy tęskni już za wspólnotą
Kościoła, bo tak jakoś to życie leci dalej,
nawet kiedy nie ma kogoś w niedzielę
na Mszy. Ale prawdą jest również to, że
nawet jeśli dzieci Kościoła nie tęsknią,
to Kościół jako Matka tęskni za swoimi
dziećmi. Kościół również odczuwa ich
brak i pragnienie nakarmienia ich do
syta Chlebem Aniołów.
Czas wakacji, to również czas urlopów, kiedy mamy trochę więcej czasu
dla drugiego człowieka, dla siebie, myślę, że to dobry moment, aby podzielić
się naszą wiarą z tymi, których będziemy spotykać. Opowiedzmy im o tęsknocie Kościoła za nimi, a może uda się
z kimś przyjść i razem odwiedzić nasz
wspólny „dom”- kościół.
Wiara jest darem, który jest również
nam zadany. Ten czas przed nami to
okazja na pogłębienie naszej wiary, naszej relacji z Bogiem. Czas odpoczynku
dla ciała niech będzie czasem odnowienia i umocnienia naszego ducha. Papież Franciszek w swoich katechezach
środowych o dekalogu poruszył temat
świątecznego odpoczynku w niedzielę.
Powiedział wtedy takie słowa: „Kiedy
otwieramy serce na Opatrzność i odkrywamy, że prawdą jest to, co mówi
Psalm: «Dusza moja spoczywa tylko
w Bogu» (62, 2) - wówczas życie staje
się piękne i zaczyna się autentyczny odpoczynek”. Na koniec życzę Tobie doNr 22 (846) rok XXIX 27.06.2021

brych wakacji, niech ten czas umocni
również Twoją wiarę. Pamiętaj - aby
wejść na szczyt, żeby podziwiać piękny widok, musisz najpierw podjąć trud
wędrówki, tak aby podziwiać z bliska
Jezusa swoim sercem, również musisz
podjąć trud pójścia drogą wiary. Niech
Pan Cię prowadzi!

„Dziękuję Ci, Panie, za czas odpoczynku. Za chwile, w których bez presji
czasu możemy się wspólnie spotkać, porozmawiać, słuchać siebie nawzajem na
modlitwie, Mszy świętej. Pokaż mi, jak
najlepiej wykorzystać te dni.”

Z nauczania papieskiego

O odpoczynku
Dzisiejsze społeczeństwo jest spragnione rozrywki i wakacji. Branża rekreacyjna prosperuje całkiem dobrze,
a reklama przedstawia świat idealny
jako duży park rozrywki, gdzie wszyscy
się bawią. Punktem ciężkości panującej
dzisiaj koncepcji życia nie jest działanie
i zaangażowanie, lecz rozrywka. Zarabia się pieniądze, żeby się rozerwać,
mieć satysfakcję. Obrazem wzorcowym
jest człowiek sukcesu, który może sobie
pozwolić na wiele różnych przyjemności. Ale ta mentalność sprawia, że
popadamy w niezadowolenie życiem
znieczulonym rozrywką, które nie jest
odpoczynkiem, ale wyobcowaniem
i ucieczką od rzeczywistości. Chociaż
człowiek nigdy nie odpoczywał tak
wiele, jak dzisiaj, to jednak nigdy nie
doświadczył tyle pustki, jak dzisiaj!
Możliwości rozrywki, podróży, rejsów
wycieczkowych, wielu innych rzeczy
nie obdarzają cienie pełnią serca, co
więcej, nie pozwalają tobie odpocząć!
(…)
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Słowa Dekalogu poszukają i znajdują sedno problemu, rzucając inne światło na to, czym jest odpoczynek. Przykazanie zawiera szczególny element:
dostarcza motywację. Odpoczynek
w imię Pana ma dokładną motywację:
"W sześciu dniach bowiem uczynił Pan
niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co
jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień
szabatu i uznał go za święty" (Wj 20,11).
Czym jest zatem odpoczynek(…)?
Jest to czas kontemplacji, uwielbienia, a nie ucieczki od rzeczywistości.
To czas, aby spojrzeć na rzeczywistość
i powiedzieć: jakże piękne jest życie!
Odpoczynkowi, jako ucieczce od rzeczywistości, Dekalog przeciwstawia
odpoczynek jako błogosławieństwo
rzeczywistości.
Papież Franciszek
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na Uroczystość
Czytania mszalne na XIII Niedzielę
świętych Apostołów Piotra i Pawła,
Zwykłą, rok B, 27 czerwca 2021 r.
rok B, 29 czerwca 2021 r.
I czytanie (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24)
Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła I czytanie (Dz 12, 1-11)
Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
Psalm (Ps 30 (29))
Psalm (Ps 34)
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił
II czytanie (2 Kor 8, 7. 9. 13-15)
Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi II czytanie (2 Tm 4, 6-9. 17-18)
Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Aklamacja (Por. 2 Tm 1, 10b)
Alleluja, alleluja, alleluja
Aklamacja (Mt 16, 18)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 5, 21-43)
Wskrzeszenie córki Jaira
Ewangelia (Mt 16, 13-19)
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Nigdy nie potraﬁłbym przestać o Nim
mówić: On jest światłością i prawdą, co
Rozważanie: Pełniąc swoją misję
więcej, jest drogą i prawdą, i życiem; apostolską święci Piotr i Paweł musiejest chlebem i źródłem wody żywej, li stawiać czoło różnego rodzaju trudzaspokajającym nasz głód i gaszącym nościom, które jednak nie umniejszyły
pragnienie; On jest też pasterzem i wo- ich aktywności misyjnej, ale umocniły
dzem, wzorem i pociechą. On, który ich gorliwość z pożytkiem dla Kościoła
jest nam bratem. Tak jak i my, a nawet i dla zbawienia ludzi. Pokonali wszelkie
więcej niż my, był zapoznany, ubogi, po- przeciwności, ponieważ pokładali ufniżony, znoszący trudy, uciskany, cier- ność nie w ludzkich siłach, ale w łasce
piący. Przemówił do nas, dla nas zdzia- Boga, który — jak przypominają czytałał swe cuda i dał początek nowemu nia dzisiejszej uroczystości — uwalnia
królestwu, w którym błogosławieni są swoich przyjaciół od wszelkiej trwogi
ubodzy, a pokój jest zasadą życia wspól- i wybawia ich, aby służyli Jego Królenoty; w którym ludzie czystego serca są stwu (por. Dz 12, 11; 1 Tm 4, 18).
wywyższeni, a płaczący pocieszeni, praTa sama ufność pokładana w Bogu
gnący sprawiedliwości zostają nasyceni, winna umacniać i nas. Doprawdy, «Bóg
a grzesznicy mogą otrzymać przebacze- wyzwala od wszelkiej trwogi». Ta świanie; i w którym wszyscy są sobie braćmi. domość winna dodawać nam otuchy
Paweł VI, papież w obliczu trudności, jakie napotykamy w codziennym życiu, gdy głosi4
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my Ewangelię. Niech nas wspomagają
święci patroni Piotr i Paweł i niech nam
wyjednają tę samą misyjną gorliwość,
która kazała im być świadkami Chrystusa aż po krańce znanego wówczas
świata.
Módlcie się za nami, święci apostołowie Piotrze i Pawle, «ﬁlary» Kościoła
Bożego!

II czytanie (2 Kor 12, 7-10)
Paweł chlubi się ze swoich słabości
Aklamacja (Por. Łk 4, 18)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 6, 1-6)
Jezus lekceważony w Nazarecie

„Kto przyjmuje proroka, jako prośw. Jan Paweł II roka, nagrodę proroka otrzyma”. Ten,
kto przyjmuje Chrystusa, otrzyma zatem nagrodę gościnności Chrystusa.
Nie wątp o Jego słowach, zaufaj im. On
sam nam mówi: „W nich jestem obecny”. A żebyś o tym nie wątpił, wspomina o karze, którą otrzymają ci, którzy
Go ignorują i o nagrodzie dla tych,
którzy Go przyjmują (Mt 25,31nn).
Nie czyniłby w taki sposób, gdyby zaszczyt lub pogarda Go nie dotykały.
„Przyjąłeś mnie” – mówi – „w twoim domu; Ja cię przyjmę w królestwie
mego Ojca. Uwolniłeś Mnie od głodu;
Ja cię uwolnię od grzechów. Widziałeś
Mnie w kajdanach; Ja dam ci zobaczyć
twoją wolność. Widziałeś Mnie przybyszem; Ja zrobię z ciebie obywatela
niebios. Nakarmiłeś Mnie chlebem; Ja
dam ci Królestwo jako twoje dziedzicCzytania mszalne na XIV Niedzielę two i całkowitą własność. Pomagałeś
Zwykłą, rok B, 4 lipca 2021 r.
Mi w ukryciu; Ja to ogłoszę publicznie
i powiem, że jesteś moim dobroczyńcą,
I czytanie (Ez 2, 2-5)
a Ja twoim dłużnikiem”.
Powołanie proroka
Św. Jan Chryzostom
Psalm (Ps 123 (122))
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
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28 czerwca - 4 lipca 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 28.06.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Janusza Michulec – greg.
15.00 Za śp. Lidię Wiśniewską, o Miłosierdzie Boże i dar Nieba – od teściowej
i Krzysztofa
19.00 Za śp. Gertrudę Tomyślak, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – od
Wspólnoty Żywego Różańca
WTOREK 29.06.2021 Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła
6.30 Za śp. Jerzego Krawiec w 12. rocznicę
śmierci oraz za zmarłych: Mieczysława,
Leszka i Janusza, o dar życia wiecznego
– intencja od Żony i Matki
7.30 W intencji Piotra Pierwoła z okazji
imienin, z prośbą o potrzebne łaski,
zdrowie i Boże błogosławieństwo
15.00 Za śp. Rodziców: Marię w 15. rocznicę
śmierci i Jana Walczaków, z prośbą
o łaskę Nieba
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
ŚRODA 30.06.2021
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. Jadwigę i Franciszka Nowaków,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar
Nieba
15.00 Za śp. Zoﬁę, Juliana i Józefę, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Janusza Michulec – greg.
CZWARTEK 01.07.2021
6.30 O dar nowych powołań kapłańskich,
misyjnych i do życia konsekrowanego
7.30 Za śp. Juliusza i Lidię Pietruszewskich
oraz za bliskich zmarłych z rodziny,
z prośbą o radość życia wiecznego –
intencja od córki z mężem
15.00 Za śp. Andrzeja Bortkiewicza, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i dar Nieba
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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 02.07.2021
6.30 W intencji Dobrodziejów
7.30 Za śp. Aurelię Pawlak w 1. rocznicę
śmierci, z prośbą o dar Nieba
15.00 Za przyczyną św. Józefa, prośba o łaskę
dobrej śmierci dla Mariana
19.00 Z prośbą o dar Nieba dla śp. męża Stanisława Stanikowskiego w 20. rocznicę
śmierci – intencja od żony i dzieci
SOBOTA 03.07.2021
6.30 Za śp. Aleksandra Bobrowskiego w 28.
rocznicę śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie
7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest
Niepokalane Serce Maryi
15.00 W intencji Małgorzaty i Jerzego 50.
rocznicę sakramentu małżeństwa,
z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 Intencje zbiorowe
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.07.2021
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
9.30 Za śp. Jerzego Zuszka, z prośbą o Boże
Miłosierdzie – od sąsiadów z ul. Długosza 28
11.00 Za śp. Edwarda Petrykowskiego w 7.
rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodzin: Petrykowskich, Borowiaków, Ogrodników, Hausów, Nowickich
i Braszaków, z prośbą o radość życia
wiecznego
12.30 W intencji Paraﬁan
17.00 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.
19.00 Za śp. Krzysztofa Drozdowskiego oraz
za zmarłych z rodzin: Drozdowskich,
Stankiewiczów i Kulczaków, z prośbą
o dar życia wiecznego
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 05.07.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 W intencji S. Goretty z okazji imienin,
z prośbą o Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski, aby każdą chwilą życia
wypełniała Wolę Bożą
15.00 Za śp. Sławomira Melewskiego w dniu
jego urodzin; za śp. Antoninę i Zygmunta, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne
19.00 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.

PIĄTEK 09.07.2021
6.30 O łaskę nawrócenia i sakrament
małżeństwa dla Dominiki i Łukasza
oraz o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny
7.30 Za śp. Czesława Klorka oraz za śp. Antoniego, Franciszkę i Janinę Jesionkowskich, z prośbą o pokój wieczny
15.00 Za śp. Józefa Soberskiego – intencja
od sąsiadów córki Mirosławy: Kutów,
Tęczarów, Cyranów i Wesołowskich
19.00 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.

WTOREK 06.07.2021
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. Stefanię Kawkę w 5. rocznicę
śmierci i Józefa Kawkę oraz za zmarłych z rodziny, z prośbą o dar Nieba
15.00 Za śp. Marcina, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.

SOBOTA 10.07.2021
6.30 Za śp. Jadwigę Pogorzelską, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i pokój wieczny
7.30 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.
15.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Najświętszej dla Anny
i Barta
19.00 Intencje zbiorowe

ŚRODA 07.07.2021
6.30 Z prośbą o łaskę Nieba dla śp. Elżbiety
i Andrzeja
7.30 Za śp. Jerzego Malanowskiego w 21.
rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny, z prośbą o dar Bożego
Miłosierdzia i łaskę Nieba
15.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Iwony
19.00 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.
CZWARTEK 08.07.2021
6.30 Za śp. Elżbietę Dolecką, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar życia wiecznego – intencja od Geni, Lusi, Lidki i Oli
15.00 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.
19.00 Za śp. Aleksandra, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę zbawienia
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.07.2021
8.00 Za śp. Ryszarda oraz za zmarłych
rodziców: Gabrielę i Jerzego, o pokój
wieczny
9.30 Z prośbą o radość życia wiecznego dla
śp. rodziców: Bolesława w 30. rocznicę
śmierci i Marianny Stachowiak oraz
dla zmarłych z rodzin: Stachowiaków
i Staszaków
11.00 W intencji Jana i Beaty w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo
12.30 W podziękowaniu za otrzymane łaski
przez 45 lat życia w małżeństwie,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Najświętszej dla
Sabiny i Romana Matela
17.00 Za śp. Jerzego Stachowiaka – greg.
19.00 Za śp. Jarosława Krenz, z prośbą
o pokój wieczny – intencja od sióstr
z rodzinami
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27 czerwca 2021 r.

Ogłoszenia paraﬁalne
1. Jezus, Pan życia i śmierci, dokonując cudu wskrzeszenia umarłych,
zapowiadał największy cud: własne
zmartwychwstanie. Śmierć, która zawsze jest wielką tajemnicą sprawiającą
cierpienie bliskich zmarłego, w świetle
zwycięstwa odniesionego przez Zbawiciela nabrała nowego znaczenia. Jest
bramą do życia wiecznego.
2. Kończy się czerwiec – miesiąc
szczególnej modlitwy do Najświętszego
Serca Jezusa. Zapraszamy na ostatnie
w tym miesiącu nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 18:40 a dzisiaj
o godz. 18:00.

powołań kapłańskich. W piątek okazja
do spowiedzi podczas każdej Mszy św.
oraz od 14:30 i 18:00.
5. W pierwszą sobotę miesiąca po
Mszy św. o godz. 7:30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz
medytacja i różaniec.
6. Począwszy od przyszłej niedzieli,
aż do 31 sierpnia nie będzie Mszy św.
w niedzielę o godz. 16:00 i 17:00. Natomiast będzie dodatkowa Msza św.
o godz. 21:00. Porządek Mszy św. w dni
powszednie pozostaje bez zmian.

Niech Bóg błogosławi tym, którzy
3. We wtorek 29 czerwca uroczy- wyjeżdżają na wakacyjny odpoczynek
stość Świętych Apostołów Piotra i Paw- i tym, którzy pozostają na miejscu.
ła. Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów,
papieżu Franciszku prośmy Ducha
Wezwania do chorych
Świętego, aby towarzyszył mu w posłutel. 512 63 46 46
dze. Oﬁary do puszek w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na potrzeby
Stolicy Apostolskiej. Uroczystość ta jest
Kancelaria paraﬁalna
również świętem patronalnym katedry i miasta Poznania. Suma odpustotel. 61 867 21 17
wa w naszej Bazylice Archikatedralnej Poniedziałek
9.00 - 10.30 i 16.00 - 18.00
o godz. 10:00.
Wtorek
16.00 - 18.00
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Będziemy się modlić w intencji

Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

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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