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Dawać siebie
Od duszpasterzy - ks. Przemek Budziński SAC

Wiele osób po-
śród nas zapew-
ne nie raz słyszało 
w swoim życiu, że 
trzeba być najlep-
szym, trzeba się 
starać, trzeba być 
pierwszym. Dzisiej-
sza ewangelia, która 

ma kilka wątków, porusza i ten. 
Co zrobić, aby być pierwszym po-

śród uczniów Jezusa? Nie chodzi o jak 
najczęstsze uczestnictwo w Euchary-
stii, o długie godziny spędzone na mo-
dlitwie, o nieskazitelne życie. Chodzi 
tylko o jedno - o życie miłością Boga. 
Te wszystkie wymienione rzeczy nie są 
złe, one nas przybliżą do Boga, ale tyl-
ko wtedy, kiedy w naszym sercu będzie 
miłość do Niego i pragnienie prawdzi-
wej, realnej relacji z Nim. 

Uczniowie Jezusa również mie-
li w swoim sercu to pragnienie bycia 
pierwszym, najważniejszym. W ewan-
gelii czytamy, że nawet posprzeczali się 
o to w drodze, kto z nich jest najwięk-
szy. Wtedy Jezusa dał im tylko jedną 
wskazówkę: „Jeśli ktoś chce być pierw-
szym, niech będzie ostatnim ze wszyst-
kich i sługą wszystkich”. To jest recepta 
na to jak stać się w życiu pierwszym. 
Zadaj sobie dzisiaj pytanie czy potrafi sz 
być tym; który służy drugiemu czło-
wiekowi. To jest nasze powołanie - być 
dla drugiego człowieka. Być dla niego 
w poczuciu miłości, nie przymusu, ale 
wolności. 

Aby móc się rozwijać w naszym ży-
ciu potrzeba często trudnej pracy nad 

sobą, aby łamać jakieś swoje grani-
ce. Gdy sportowiec chce zdobyć złoty 
medal na olimpiadzie musi wiele pra-
cować nad sobą, nad swoją kondycją, 
musi przełamywać swoje granice. Po-
dobnie jest w naszym życiu duchowym. 
Potrzeba pracy nad sobą, aby zobaczyć 
w drugim człowieku skarb, który daje 
nam Bóg. Musimy przejść z naszego 
egocentryzmu do altruizmu, z miłości 
własnej do miłości drugiego człowieka. 
Czy jesteśmy na to gotowi? 

Aby stać się sługą drugiego musimy 
najpierw poznać wartość samego sie-
bie. Musimy mieć pewność w swoim 
sercu, że jesteśmy również cennym da-
rem dla drugiego. Dar ma to do siebie, 
że ma cieszyć innych, nie ma pozostać 
na stałe w ręku tego, który chce coś 
nam darować.

Jezus sam pokazał nam tego wzór, 
kiedy podczas Ostatniej Wieczerzy ob-
mywał swoim uczniom nogi, uczynił 
to, co robił zazwyczaj sługa-niewolnik. 
Możesz zadawać sobie pytanie dlacze-
go i ja mam tak robić? Kiedy podzie-
lisz się darem swojego życia, zobaczysz 
w drugim człowieku również dar, któ-
ry Bóg przygotował dla Ciebie w Jego 
życiu. Zobaczysz piękno wspólnoty, 
w której nie będziesz tylko rozdającym 
siebie, ale przez danie siebie drugiemu, 
będziesz otwierał się na dar Boga w ży-
ciu Brata i Siostry. 

Pomódl się dzisiaj: Panie daj nam 
zdolność miłowania, czyli posiadania 
siebie w dawaniu siebie. Amen
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Jeśli pochwyci cię trwoga...
Rok św. Józefa

Jeśli obezwładnia was zniechęcenie, 
pomyślcie o wierze Józefa. Jeśli pochwyci 
was trwoga, pomyślcie o nadziei Józefa 
(…) Jeśli zawładnie wami rozdrażnie-
nie czy nienawiść, pomyślcie o miłości 
Józefa, który był pierwszym człowie-
kiem kierującym swój wzrok na ludzkie 
oblicze Boga w osobie Dzieciątka po-
czętego przez Ducha Świętego w łonie 
Dziewicy Maryi, Chwalmy Chrystusa 
i dziękujmy Mu za to, że tak bardzo nas 
zbliżył i że dał nam Józefa, jako przy-
kład i wzór miłowania Go /Benedykt 
XVI, Homilia w Jaunde w Kamerunie, 
19. 03. 2009/.

Na podstawie modlitwy św. Teresy 
od Jezusa

Święty Józefi e, przybrany Ojcze 
Boga Wcielonego i wierny Oblubień-
cze Bogarodzicy Dziewicy Maryi!

Z ufną prośbą przychodzimy do 
Ciebie, abyś w dzisiejszej rzeczywi-
stości zakłamania, zmaterializowania 
i zbytniego pośpiechu uwrażliwiał na-
sze dusze na wartości wieczne i nad-
przyrodzone. Dopomóż nam zbudo-
wać trwałe szczęście na drodze wiary, 
prawdy, sprawiedliwości, miłości Boga 
i bliźniego.

Polecamy Twojej opiece wszystkich 
kapłanów, osoby konsekrowane. Spraw, 
aby ci, którzy są powołani do szczegól-
nej służby w Kościele opromienieni 
duchem Ewangelii, zawsze żyli według 
Twego wzoru i przykładu, w zjednocze-
niu z Jezusem i Maryją.
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na XXV Niedzie-
lę Zwykłą, rok B, 19 września 2021 r. 

 
I czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, 
Bóg ujmie się za nim

Psalm (Ps 54 (53)
Bóg podtrzymuje całe moje życie

II czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3)
Źródłem niepokojów jest nieład we-
wnętrzny

Aklamacja (Por. 2 Tes 2, 14)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 9, 30-37)
Druga zapowiedź męki i wezwanie do 
pokory

Popatrzcie na ludzi, którzy chcą żyć 
uczciwie: tak sobie postanowili. Goto-
wi są czynić dobrze, ale daleko mniej 
są przygotowani na znoszenie przeci-
wieństw. Otóż niezłomność chrześcijan 
polega nie tylko na dobrym życiu, ale 
także na odważnym znoszeniu przeci-
wieństw. Tak więc niemocni są ci, któ-
rzy wydają się gorliwi w dobrym, ale 
którym brak siły czy woli, by sprostać 
spotykanym doświadczeniom. Ci więc 
prawdziwie są chorzy, bo dla zlej pożą-
dliwości lub z przywiązania do świata 
porzucają dobre uczynki, a wycień-
czeni chorobą i opadli z sił, nie mogą 
zdziałać nic dobrego.

Św. Augustyn

Czytania mszalne na XXVI Niedzie-
lę Zwykłą, rok B, 26 września 2021 r. 

I czytanie (Lb 11, 25-29)
Nie zazdrościć darów Bożych

Psalm (Ps 19 (18))
Nakazy Pana są radością serca

II czytanie (Jk 5, 1-6)
Marność dostatków doczesnych

Aklamacja (Por. J 17, 17ba)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Unikać okazji do grzechu

Zastanówmy się chwilę: jaka jest 
duchowa atmosfera mojego życia? Czy 
czuwam, czy zawsze potrzebuję kogoś, 
kto powie mi prawdę, czy też nie? Czy 
słucham napomnień któregoś z przyja-
ciół, spowiednika, męża, żony, dzieci, 
którzy mi trochę pomagają? Patrząc na 
historię Dawida – świętego króla Da-
wida – zastanówmy się: jeśli ten świę-
ty mógł tak upaść, to uważajmy, także 
i nam może się to zdarzyć – przestrze-
gał Ojciec Święty. - Zadajmy sobie rów-
nież pytanie: w jakiej żyję atmosferze? 
Niech Pan obdarzy nas łaską posyłając 
do nas zawsze jakiegoś proroka – może 
to być sąsiad, syn, matka, ojciec – który 
wymierzy nam policzek, gdy wpadnie-
my w poczucie, że wszystko jest do-
zwolone.

Papież Franciszek
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Czytania mszalne na środę, Święto 
świętych Archaniołów Michała, Gabrie-
la i Rafała, rok B, 29 września 2021 r. 

I czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14)
Zastępy aniołów służą Bogu

Psalm (Ps 138)
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Aklamacja (Por. Ps 103, 21)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 1, 47-51)
Ujrzycie aniołów Bożych

Należy wiedzieć, że imię anioł nie 
oznacza natury, lecz zadanie. Duchy 
święte w niebie są wprawdzie zawsze 
duchami, ale nie zawsze można nazy-
wać je aniołami, lecz tylko wówczas, 
kiedy przybywają, by coś oznajmić. 
Duchy, które zwiastują sprawy mniej-
szej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, 
które zapowiadają wydarzenia najbar-
dziej doniosłe - archaniołami.

Stąd właśnie do Dziewicy Maryi 
nie został posłany jakikolwiek anioł, 
ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia 
tego zadania słusznie wysłany został 
anioł najważniejszy, aby oznajmić wy-
darzenie spośród wszystkich najdonio-
ślejsze.

Ponadto niektórzy z nich mają imio-
na własne, aby już w samych imionach 
uwidaczniał się rodzaj powierzonej 
posługi. Imion własnych nie otrzymu-
ją w owym Świętym Mieście, jak gdyby 
bez ich pomocy nie mogli być rozpo-

znani. Tam bowiem ma miejsce dosko-
nałe poznanie wynikające z oglądania 
Boga. Imiona wskazujące na określo-
ne ich zadania otrzymują od nas, gdy 
przybywają dla świadczenia jakiejś po-
sługi. Tak więc imię Michał oznacza: 
"Któż jak Bóg"; Gabriel - "Moc Boża"; 
Rafał - "Bóg uzdrawia".

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, 
papieża
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Intencje mszalne
20 - 26 września 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 20.09.2021 
  6.30 W intencji Parafi an
  7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. rodziców: Mariannę i Jana 

Mielcarek; za śp. Annę i Czesławę 
Mielcarek

19.00 Za śp. rodziców: Martę i Leona Kania-
stych ; za śp. Stanisława Soczka i  za 
wszystkich zmarłych z rodziny

WTOREK 21.09.2021 
  6.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
  7.30 W intencji kapłanów, osób konsekro-

wanych i w intencji Kościoła Świętego
15.00 Za śp. Jana Gołembiewskiego, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Jacka i Mariana Zboralskich,  

z prośbą o łaskę życia wiecznego

ŚRODA 22.09.2021 
  6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy 

modlitwę
  7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – 

WŻR – Różaniec Nieustający
19.00 Za śp. Joannę Spigiel – intencja od 

Pracowników Przedszkola Nr 14

CZWARTEK 23.09.2021  
  6.30 Za śp. Katarzynę w dniu jej urodzin, 

z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
  7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Zdzisława Teklika, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Leokadię Bogacz, z prośbą o Mi-

łosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego 
– intencja od Teresy i Jarosława

PIĄTEK 24.09.2021
  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. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.

15.00 Za śp. Eugenię Szulc, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i łaskę Nieba

19.00 Za śp. Henryka Bąbińskiego, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i spokój duszy – 
intencja od Jadwigi z mężem 

SOBOTA 25.09.2021
  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. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
19.00 Intencje zbiorowe

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.2021
  8.00 Za śp. Witolda, z prośbą o Boże Miło-

sierdzie i pokój wieczny
  9.30 Za śp. rodziców: Władysława Grześko-

wiaka w 21. rocznicę śmierci i Kazimie-
rę w 3. rocznicę śmierci; za zmarłych 
z Rodzin: Gierke i Grześkowiaków, 
z prośbą o dar życia wiecznego

11.00 Za śp. Rodziców: Jana w 25. rocznicę 
śmierci i Annę Wróblewskich; Teściów: 
śp. Jadwigę i Stanisława Mikołajewicz; 
śp. Magdalenę Heberlę w 2. rocznicę 
śmierci 

12.30 Za śp. Michała Smyczyńskiego, z proś-
bą o szczęśliwe życie wieczne

16.00 Za śp. Bożenę i Ryszarda Kowalew-
skich oraz za śp. Longinę i Romana 
Jagielskich, z prośbą o Boże Miłosier-
dzie i łaskę Nieba

17.00 Za śp. Mamę Katarzynę Grochowalską 
w 1. rocznicę śmierci – intencja od 
córki Darii i syna Szymona

19.00 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
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Intencje mszalne
27 września - 3 października 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 27.09.2021 
  6.30 W intencji Parafi an
  7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Marię Gałkiewicz, z prośbą 

o pokój wieczny – intencja od rodziny
19.00 Za śp. Zofi ę Szlęzak oraz za zmarłych 

z rodziny, z prośbą o szczęśliwe życie 
wieczne – intencja od Agnieszki z ro-
dziną

WTOREK 28.09.2021 
  6.30 Za śp. Jana Gapika w 3. rocznicę śmier-

ci, z prośbą o łaskę Nieba
  7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. zmarłych z rodzin: Cerbinów, 

Wojciechowskich i Frydrysiaków, 
z prośbą o radość życia wiecznego 
w Królestwie Miłosiernego Boga

19.00 Za śp. Leokadię Bogacz, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę życia wiecz-
nego – intencja od syna Piotra z żoną 
i synami

ŚRODA 29.09.2021 Świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała 
  6.30 W intencji Michała w dniu imienin, 

o Dary Ducha Świętego, Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Najświętszej 
i św. Michała Archanioła

  7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 O szczęśliwe życie wieczne dla zmar-

łych rodziców: śp. Joanny i Stefana 
oraz dla Teściów: śp. Antoniny i Mi-
chała

19.00 Za śp. Zofi ę Milewską w rocznicę jej 
urodzin, z prośbą o radość życia wiecz-
nego

CZWARTEK 30.09.2021  
  6.30 Za śp. Stanisławę, Hieronima i Mariana 

Grabarskich, z prośbą o łaskę Nieba
  7.30 Za śp. Zbigniewa Niszkiewicza – greg.
15.00 Za śp. Jana Gołembiewskiego, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – 
intencja od Katarzyny i Tomka

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

PIĄTEK 01.10.2021
  6.30 W intencji Dobrodziejów
  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 Za śp. Jana Gołembiewskiego, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
19.00 Za śp. Urszulę Masłowską i za zmar-

łych z Rodziny, o Boże Miłosierdzie 
i łaskę Nieba

SOBOTA 02.10.2021
6.30 Za śp. mamę Katarzynę w dniu jej uro-

dzin, z prośbą o łaskę Nieba – intencja 
od córki Darii i syna Szymona

  7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi 
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest 
Niepokalane serce Maryi

15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Intencje zbiorowe

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.10.2021
  8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
  9.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
11.00 Za śp. Piotra Sobczaka, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie – intencja od 
sąsiadów

12.30 W intencji Parafi an
16.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą 

o pokój wieczny
17.00 Za śp. Joannę Spigiel – intencja od Ewy 

i Krzysztofa z gronem przyjaciół
19.00 Za śp. Teresę Pawlicką, z prośbą 

o szczęśliwe życie wieczne
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Kancelaria parafi alna

tel. 61 867 21 17
Poniedziałek  9.00 - 10.30 i 16.00 - 18.00
Wtorek   16.00 - 18.00
Środa   16.00 - 18.00
Czwartek  9.00 - 10.30
Piątek   9.00 - 10.30
Sobota   nieczynne

Wezwania do chorych

tel. 512 63 46 46

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

19 września 2021 r.

Ogłoszenia parafi alne
1. Pan Jezus przez całe swoje ziem-

skie życie wiedział, do czego się przy-
gotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za 
zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby 
osiągnąć zbawienie, musimy przejść 
przez drogę codziennego krzyża na-
szych cierpień, niepowodzeń, grze-
chów. Zbawiciel wskazuje nam, że naj-
lepszą postawą życiową jest postawa 
pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy 
być jak małe dziecko, które bezgranicz-
nie ufa swoim rodzicom.

2. Dziś przypada Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Pamiętajmy 
w naszych modlitwach o pracownikach 
mass mediów, którzy są odpowiedzial-
ni za przekaz prawdy i faktów.

3. W sobotę 25 września będziemy 
przeżywać rocznicę pierwszej Komu-
nii. Dlatego zapraszamy Rodziców 
i Dzieci które w roku 2020 przystąpiły 
pierwszy raz do Komunii na spowiedź 
24 września w piątek na godz. 17:00, 
oraz na wspólną Uroczystą Mszę Świę-
ta 25 września o godz. 11:00.

4. Dzisiejsze ofi ary do puszek są 
przeznaczone na KUL i Wydział Teo-
logiczny Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza.

Niech Jezus, Mesjasz Pan, błogosławi 
każdy dzień nowego tygodnia.


