30-lecie pisma paraﬁalnego Pallotti

Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Otwórz uszy i serce

Od duszpasterzy - ks. Adam Kamizela SAC

Eﬀatha - Otwórz się!
Skończyły
się
wakacje. Za nami
pierwsze wrześniowe dni. Od środy
rozpoczęły się już
normalne zajęcia
w szkołach podstawowych i średnich.
Studenci mają jeszcze trochę wolnego. A w Ewangelii
usłyszeliśmy jak to Jezus przemierzał
posiadłości Dekapolu, gdy przyprowadzili głuchoniemego i prosili, aby położył na niego rękę.
Dziwnie się czuje człowiek, gdy nie
może mówić. Nie może powiedzieć, co
czuje, czym żyje, co go boli, czego się
lęka. Dziwne to uczucie, gdy nie można
powiedzieć, że kogoś się kocha, że ktoś
jest bardzo bliski. Smutne to nie umieć
powiedzieć o swoich tęsknotach, marzeniach, planach. Dziwne to uczucie,
nie móc usłyszeć, że jest się potrzebnym. Dziwny jest świat bez dźwięku świat ciszy. I pewnie dziwnie też czuł się
bohater dzisiejszej Ewangelii. Jezus jednak pokazuje wszystkim, że żaden los
ludzki nie jest Mu obojętny. Dla Jezusa każdy człowiek jest ważny! Dlatego:
„On wziął go na bok, osobno od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął
mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Eﬀatha to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się
jego uszy, więzy języka się rozwiązały
i mógł prawidłowo mówić”.
Stajemy przed Jezusem. Stajemy
pełni naszych trosk, niepokojów jak to
będzie w tym roku. A On mówi tak, jak
2

do głuchoniemego z dzisiejszej Ewangelii: „Eﬀatha - Otwórz się!” Otwórz
swoje oczy, i uszy, i serce! Jakże często
słyszymy tylko to, co chcemy usłyszeć,
to, co jest dla nas wygodne. Udajemy,
że nie słyszymy tego, co wymagające
i trudne. Lubimy, gdy nas chwalą, podziwiają, uwielbiają, gdy mówią, jacy
jesteśmy wspaniali i niezastąpieni. Obrażamy się, gdy słyszymy krytyczne
uwagi pod swoim adresem. Choć milczymy, to w głębi duszy niejednokrotnie odzywa się głos: Poczekaj, poczekaj, jeszcze przyjdzie taki czas, że jak ci
powiem, to popamiętasz, usłyszysz i to
wtedy, gdy będziesz się tego najmniej
spodziewał. Jakże często mówimy tylko to, co pasuje do naszych wyobrażeń
i planów. Milczymy i nie mamy nic do
powiedzenia, gdy chodzi o prawdę,
aby się na wszelki wypadek komuś nie
narazić. I tak żyjemy w swoim świecie, niby słyszący i mówiący, ale tak
naprawdę nie wszystko słyszący i nie
wszystko mówiący.
Kilka dni po wyborze na stolicę piotrową, Jan Paweł II mówił do wszystkich zgromadzonych na Placu Świętego Piotra oraz tych przed telewizorami:
„Bracia i Siostry! Nie bójcie się przyjąć
Chrystusa i Jego władzę. Nie lękajcie
się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego
mocy zbawczej granice państw, systemy ekonomiczne, jak też polityczne;
otwórzcie rozległe dziedziny kultury,
cywilizacji i postępu. Nie lękajcie się!
Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie”.
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Właśnie, Chrystus wie, co jest
w człowieku, dlatego mówi: „Eﬀatha
- Otwórz się!” Spotkaj się z Nim! Posłuchaj Go i powiedz Mu o sobie! Powiedz o troskach, zmartwieniach, problemach, trudnościach! On wie, co jest
w Tobie. Tylko On to wie! Dzisiaj Jezus
staje przed nami i mówi: „Otwórz się!”.
Otwórz się i wyjdź ze swego zamkniętego kręgu: zwyczajów, bierności, niestałości, pustych marzeń, gotowych
poglądów na życie, grzechu, miłości
własnej czyli egoizmu. Przed nami
nowy rok szkolny. Wołanie dzisiejszej
niedzieli dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów, rodziców. Starajmy się otworzyć tak serca
dzieci i młodzieży, aby były wrażliwe
naprawdę, na ludzką nędzę i krzywdę.
Niech zauważą Boga w swoim życiu
i potrzebę Jego obecności! Niech mają
wrażliwe serca! Otwórzmy swoje uszy
i serce, zauważmy, czym i jak żyją nasi
najbliżsi. Może potrzebują, abyśmy
znaleźli dla nich odrobinę czasu, porozmawiali, wysłuchali. Może oni nie
potrzebują moich pieniędzy, ale właśnie mojej obecności. Może czekają
na moją pomoc, zwykły, ludzki, prosty
gest. Otwórz się! „Jeśli kochasz, sercem
patrz!” Mały Książę mówił: „Najważniejsze widzi się sercem”. Otwórz się!
Pokaż czym żyjesz, powiedz jak żyjesz, co myślisz! Wrześniowe dni będą
szybko upływać. Nadejdzie taki dzień,
w którym trzeba będzie zdać egzamin
z tego, czy dobrze słyszeliśmy i czego
byliśmy świadkami. Boję się, że znowu będziemy głusi. Znowu zaślepią
Nr 1 (847) rok XXX 05.09.2021

nas różne obietnice. Boję się, że po raz
kolejny nam mowę odbierze, gdy trzeba będzie opowiedzieć się za prawdą.
Boję się, że znów nabierzemy wody
w usta. „Eﬀatha - Otwórz się!” Tylu
ludzi wokoło czeka na Twoją pomoc,
na prawdę. Otwórz się! Przeżyj! Posłuchaj! Zobacz! Powiedz! „Nie lękajcie
się! Chrystus wie, co jest w człowieku.
Tylko On to wie”.
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na XXIII Niedzielę Zwykłą, rok B, 5 września
2021 r.

gosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą".
św. Leon, papież

I czytanie (Iz 35, 4-7a)
Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
Psalm (Ps 146 (145))
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę
swego Albo: Alleluja
II czytanie (Jk 2, 1-5)
Bóg wybrał ubogich
Aklamacja (Por. Mt 4, 23)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 7, 31-37)
Uzdrowienie głuchoniemego
Uznaj, o chrześcijaninie, wzniosłość twej mądrości, poznaj, jakimi
drogami, do jakich nagród zostajesz wezwany. Miłosierdzie pragnie
byś był miłosierny, Sprawiedliwość,
byś był sprawiedliwy. To zaś po to,
aby Stworzyciel objawił się w swoim
stworzeniu i obraz Boży dzięki naśladowaniu zabłysnął w zwierciadle
ludzkiego serca. Bezpieczna jest wiara, gdy dołączy się do niej postępowanie; spełnią się wówczas twe pragnienia i na wieki posiądziesz to, co
miłujesz.
Skoro zaś dzięki jałmużnie wszystko stanie się dla ciebie czyste, osiągniesz również i to błogosławieństwo,
które Jezus obiecuje w słowach: "Bło4

Czytania mszalne na XXIV Niedzielę Zwykłą, rok B, 12 września
2021 r.
I czytanie (Iz 50, 5-9a)
Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach
Psalm (Ps 116A (114))
W krainie życia będę widział Boga
Albo: Alleluja
II czytanie (Jk 2, 14-18)
Wiara niepołączona z uczynkami jest
martwa
Aklamacja (Ga 6, 14)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 8, 27-35)
Zapowiedź męki Chrystusa
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„Każdy musi zacząć od siebie,
abyśmy się prawdziwie odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy
się odradzać i politycy będą musieli
się odmienić, czy będą chcieli, czy
nie. Jeżeli człowiek się nie odmieni,
to najbardziej bogate państwo nie
ostoi się, będzie rozkradane i zginie.
Cóż bowiem z tego – powiem może
trywialnie – że krążąca butelka spirytusu przejdzie z rąk jednych pijaków, do rąk innych pijaków! Powiem
jeszcze bardziej drastycznie: że klucz
od kasy państwowej przejdzie z rąk
jednych złodziei w ręce drugich złodziei?! Przecież chyba nie o to idzie,
żeby wszyscy złodzieje mieli dostęp
do kasy i wszyscy pijacy do wódki,
tylko żeby sumienie wszystkich się
obudziło, żebyśmy zrozumieli naszą
odpowiedzialność za Naród, który
Bóg wskrzesza. Pamiętajmy, że ludzie
ze starymi nałogami nie odnowią Ojczyzny”.

Papieskie Intencje
Apostolstwa Modlitwy
Intencja powszechna:

Ekologicznie zrównoważony styl
życia. Módlmy się, abyśmy wszyscy
dokonywali odważnych wyborów
na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego,
ciesząc się z ludzi młodych, którzy
się w to zdecydowanie angażują.

Kard. Stefan Wyszyński, Gniezno
1981 r.
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Życie paraﬁi

Najważniejszy dzień
Uroczysta msza święta odpustowa
odprawiona 10 sierpnia o godz. 19.00,
w święto św. Wawrzyńca, licznie zgromadziła wiernych paraﬁan i gości.
Obecni byli także księża i bracia pallotyni z ks. prowincjałem Zdzisławem
Szmeichelem SAC na czele oraz siostry
zakonne z naszych paraﬁalnych zgromadzeń.
Ten najważniejszy dla paraﬁi dzień,
jak na wstępie podkreślił ks. proboszcz
Adam Kamizela SAC, był okazją do
tego, by Boża miłość objawiła się nam
przez łaskę odpustu. W homilii przewodniczący Eucharystii rektor poznańskiej wspólnoty ks. Janusz Łuczak SAC
zwrócił uwagę na zadziwiającą
postawę św. Wawrzyńca, który jako skarb kościoła przedstawił cesarzowi Walerianowi
biednych, potrzebujących ludzi
z Rzymu. „Idąc za myślą Chrystusa wskazał na realny skarb.
To ludzie – ubodzy, potrzebujący, to także my, tutaj zebrani.
Brzmi trochę jak szaleństwo? To
typowe dla Jezusa odwracanie
porządku. Przywracanie tego,
co się naprawdę liczy. Spójrzmy
na krzyż. Znaj hańby dzięki Jezusowi staje się symbolem życia i wiary. (…) To święto może
sprawić, że na nowo spojrzymy
tam, gdzie czasem nie lubimy
patrzeć. Jesteśmy zaproszeni,
by szukać skarbu, by traktować
innych jak skarb.” Kaznodzieja
podkreślił, że to wybór wiernego trwania przy Chrystusie do6

prowadził Wawrzyńca do męczeństwa.
„Chrześcijanin, który nie traktuje poważnie męczeńskiego wymiaru życia,
wciąż nie zrozumiał tego, czego uczył
nas Chrystus. Módlmy się za pośrednictwem świętego Patrona i łaskę przyjęcia Ducha Świętego, który poprowadzi nas do całej prawdy i przygotuje nas
do męczeństwa, które poprowadzi nas
do Pana.”
Świętowanie zakończyła wspólna
agapa na paraﬁalnym dziedzińcu z domowymi słodkościami, gorącą kawą
i serdecznymi rozmowami.
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6 - 12 września 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 06.09.2021
6.30 Intencja wynagradzająca za grzechy
aborcji, eutanazji i nieczystości
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 W 90 rocznicę urodzin i imienin
Eugeniusza Doleckiego, z podziękowaniem za wszelkie dary Boże otrzymane w ciągu długiego i dobrego życia
i z prośbą o dalszą Bożą opiekę
19.00 W intencji wnucząt: Marii, Maksymiliana, Lilii, Matyldy i Jerzego, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i łaskę wiary
WTOREK 07.09.2021
6.30 Za śp. Janinę, Jadwigę i Ludomiła,
z prośbą o radość życia wiecznego
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Jana Gołembiewskiego, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 W intencjach Grupy św. Ojca Pio; za
śp. Danutę Jarmarczyk (członkinię
Grupy), z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
ŚRODA 08.09.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Lesławę, z prośbą o pokój wieczny
19.00 Z prośbą o radość życia wiecznego dla
śp. Barbary Matczyńskiej
CZWARTEK 09.09.2021
6.30 Za śp. Ewę i Józefa Mikołajczak oraz
za zmarłych z rodziny, z prośbą o łaskę
Nieba
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 W intencji Hanny w 60. rocznicę
urodzin; Marii w 35. rocznicę i Patryka
w 28. rocznicę urodzin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i dary duchowego wzrostu na następne lata
19.00 Za śp. Annę Pytel, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
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PIĄTEK 10.09.2021
6.30
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 W intencji Elżbiety z okazji 80. urodzin, z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
19.00 Za śp. Filipa Sumowskiego, z prośbą
o radość życia wiecznego
SOBOTA 11.09.2021
6.30 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o pokój
wieczny
7.30 Za zmarłych: śp. Martę, Franciszka,
Wandę, Elżbietę, Marię, Jadwigę,
Franciszkę i Konstancję, z prośbą o dar
Bożego Miłosierdzia
15.00 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
19.00 Intencje zbiorowe
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.09.2021
8.00 W intencji Aleksandry i Bogumiła
w rocznicę sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za udzielone łaski, z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na dalszą drogę wspólnego życia
9.30 W 54. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dar
życia wiecznego dla Marii, a dla Jerzego i rodziny o Boże błogosławieństwo
11.00 Za śp. Jana Włodarczaka i za zmarłych
z rodzin: Włodarczaków i Polów
12.30 W intencji Anny i Adama w 1.
rocznicę ślubu, z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki
Najświętszej i św. Józefa
16.00 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
17.00 Za śp. Bronisławę Ziółkiewicz, o pokój
wieczny – od Brata Grzegorza z małżonką Teresą
19.00 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
Nr 1 (847) rok XXX 05.09.2021
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK13.09.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Zenona Dudziaka w 1 rocznicę
śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny – intencja od żony Krystyny
19.00 Za śp. Eugenię Kędzierską, śp. Eugenię
Paech, śp. Eugenię Górniak; za zmarłych z rodzin: Kędzierskich, Witkowskich, Paechów i Górniaków, o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
WTOREK 14.09.2021
6.30 W Intencji Paraﬁan
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 W intencji Krystyny i Henryka w 45.
rocznicę ślubu, z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej nad jubilatami, ich dziećmi i wnukami
19.00 Za śp. Elżbietę Lewandowską – intencja od koleżanek i Kolegów z VIII LO
w Poznaniu
ŚRODA 15.09.2021
6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Rodziców: Bronisławę i Bronisława Bąk; za śp. Teściów: Walerię
i Feliksa Łukasików, z prośbą o dar
życia wiecznego
19.00 O łaskę Ducha Świętego w rozeznawaniu drogi życia oraz o potrzebne łaski
dla synów
CZWARTEK 16.09.2021
6.30 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą
o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Krystynę Adamską, o łaskę Nieba – od lokatorów z ul. Szamotulskiej
61, 63 i 65
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19.00 Za śp. Halinę Roszkiewicz, z prośbą
o życie wieczne – od siostry Barbary
z rodziną
PIĄTEK 17.09.2021
6.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
7.30 Za konających, o łaskę pojednania
z Bogiem
15.00 Za śp. Zbigniewa i Remigiusza Duszyńskich oraz za zmarłych z rodzin:
Wrzesińskich i Duszyńskich, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne dla Nich
19.00 Za śp. Jana Gruchała w 1 rocznicę
śmierci, z prośbą o radość życia wiecznego
SOBOTA 18.09.2021
6.30 Za śp. Marię Grocką oraz za zmarłych
z rodzin: Grockich i Rustów
7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Kazimierza Wypycha, o szczęśliwe życie wieczne – intencja od syna
z rodziną
19.00 Intencje zbiorowe
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.2021
8.00 Za śp. Henryka Rybczyńskiego i za
zmarłych z rodziny, z prośbą o pokój
wieczny
9.30 Za śp. córkę Barbarę Łuczak i Włodzimierza Koniecznego, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i dar Nieba
11.00 W intencji Reginy w 30. rocznicę urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego
12.30 Za śp. Krzysztofa i Irenę Czujewicz;
za śp. Jana Solka, o szczęśliwe życie
wieczne
16.00 Za śp. Lucynę Zych, o pokój wieczny –
intencja od syna
17.00 Za śp. Cecylię i Eugeniusza Urbaniak;
śp. Czesławę i Stanisława Piątek oraz za
zmarłą Irenę Otocką
19.00 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
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Z duchowości pallotyńskiej

Duch Zjednoczenia
Celem ożywienia świętej wiary
oraz miłości wśród katolików Pobożne
Zjednoczenie będzie spełniać nie tylko
wszelkie dzieła świętej posługi, zgodnie z istniejącymi i obowiązującymi
zarządzeniami Kościoła Świętego,
lecz nadto wszelkimi możliwymi dlań
sposobami popierać również dzieła
miłosierdzia tak co do duszy, jak i co
do ciała. Doskonałe bowiem realizowanie miłości jest najskuteczniejszym
środkiem do ożywienia świętej wiary
i rozpalenia miłości, albowiem sam
Bóg jest istotną miłością.
W pracy tej Pobożne Zjednoczenie
będzie zawsze stawiać na pierwszym
miejscu pomoc dla wdów i sierot, ponieważ „religijność czysta i bez skazy
wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece
na sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego
nieskalanym od wpływów świata” (Jk
1,27).
Ponieważ Pan pragnie ozdoby swego
domu, przeto Pobożne Zjednoczenie
spieszyć też będzie z usługą na każde
zawołanie, aby wspomagać te kościoły,
które są całkowicie lub prawie całkowicie zaniedbane, a jednocześnie zawsze
będzie gotowe usunąć się stosownie
do życzenia właściwego przełożonego.
Dostarczać będzie również pobożnym
zakładom charytatywnym ludzi ożywionych dobrym duchem, aby w ten
sposób pomagać im w pracy.
Popierać będzie wreszcie wszelkie
inne dzieła, jakie odpowiednio do potrzeb chwili i okoliczności uzna się za
sprzyjające ożywieniu świętej wiary
10

i rozpaleniu miłości; wszystko to będzie się robić według przepisów i zgodnie z duchem Kościoła Świętego oraz
z uwzględnieniem potrzeb ludności
katolickiej.
Każdy, kto zdaje sobie sprawę, iż konieczną rzeczą jest ożywienie świętej
wiary oraz rozpalenie miłości wśród
katolików w tym celu, aby wszyscy
wszelkimi możliwymi sposobami brali skuteczny udział w pomnażaniu duchowych i doczesnych, koniecznych
i potrzebnych środków do rozkrzewiania świętej wiary, oraz że rozkrzewianie
świętej wiary jest konieczne także do
ocalenia tylu milionów dusz nie posiadających wiary, ten zechce też współpracować skutecznie z tym Dziełem
bądź za pomocą modlitwy, bądź swoją
pracą czy oﬁarami pieniężnymi. O, jak
błogą będzie pociechą dla pobożnego
katolika, który się dowie, że i on ma
udział w zasłudze rozkrzewiania świętej wiary w tej czy innej części świata.
O, jakże krzepić go będzie myśl, że tam,
gdzie nie było ani świątyni, ani ołtarza,
ani oﬁary, ani sakramentów, ani sługi
Bożego, ani kapłaństwa — tam, dzięki
jego pomocy, wszystko to zaczyna istnieć z wielką korzyścią dla dusz. A tym
bardziej będzie się radował, ponieważ
na mocy nieomylnej obietnicy danej
przez Jezusa Chrystusa słusznie może
sam się spodziewać miłosierdzia, gdyż
wszelkimi możliwymi sposobami stara
się o rozkrzewianie świętej wiary i spełnia najcenniejsze dzieło: „Błogosławieni bowiem miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
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Ogłoszenia paraﬁalne
1. Od dzisiaj powracamy do
przedwakacyjnego porządku nabożeństw w naszej paraﬁi: a więc
w niedziele powracamy do Mszy świętej o godz. 16:00 dla przedszkolaków
i o godz. 17:00 dla wszystkich. Nie będzie Mszy św. o godz. 21:00.

5. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsze
oﬁary do puszki przeznaczone zostaną
na pomoc dla Afgańczyków. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na
wsparcie działań Caritas w Pakistanie
oraz na potrzeby uchodźców przebywających już w Polsce.

2. We wtorek, 7 września, zaprasza6. Wyrażamy wdzięczność Paramy na spotkanie Grupy Ojca Pio. Od- ﬁanom i Gościom za oﬁary składane
będzie się ono po Mszy św. wieczornej w kościele, w biurze paraﬁalnym i na
w salce numer 5 na pierwszym piętrze. konto paraﬁalne, dzięki którym możliwa jest stała troska o naszą świątynię.
3. Pierwsze powakacyjne spotkanie Wszystkim składamy serdeczne „Bóg
dla ministrantów, lektorów, kandyda- zapłać”.
tów na ministranta w sobotę o godz.
10:00.
Niech Bóg Miłosierny hojnie nam
błogosławi,
a zwłaszcza dzieciom i mło4. Nowy rok katechetyczny rozpoczyna także przygotowania do sakra- dzieży, rozpoczynającej kolejny rok namentów I Komunii św. i Bierzmowania. uki szkolnej.
W kancelarii paraﬁalnej, od wtorku do
czwartku, w godz.: od 18:00 do 20:00,
można zapisywać dzieci z klas III, na
przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, która odbędzie
się w naszej paraﬁi w przyszłym roku,
w maju.
Spotkanie dla przygotowujących się
do sakramentu bierzmowania z klasy VII i klasy VIII szkoły podstawowej w następny wtorek, 14 września,
o godz. 19:45 w auli przy kościele dolnym.

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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