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Różaniec dla pokoju
Od duszpasterzy - ks. Mirosław Prekop SAC

Każdego dnia od-
czuwamy wiele nie-
pokojów, obarczeni 
jesteśmy licznymi 
troskami o naszych 
bliskich, o pracę, 
słyszymy o tym, jak 
w wielu częściach 
świata toczą się woj-

ny. Tyle napięć, stresów, bólu i podzia-
łów. Jak odnaleźć pokój? 

Najlepszym lekarstwem okazuje się 
być różaniec. W tych dniach przeżywa-
my 43.rocznicę wyboru św. Jana Paw-
ła II na stolicę Piotrową. Nasz wielki 
rodak w sposób szczególny od swojej 
młodości umiłował modlitwę różańco-
wą, bowiem jest to modlitwa nie tylko 
dla tych, którzy oddali się Maryi, Mat-
kę Bożą nabożnie czczą, ale to wielka 
kontemplacyjna modlitwa chrześcijań-
ska o  arowana każdemu, kto pragnie 
głęboko rozważać życie Jezusa. Św. 
Hieronim powiedział: “Nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa”. Wielki papież uczy nas, że 
różaniec jest “streszczeniem Ewange-
lii”, gdyż prowadzi nas przez życie na-
szego Zbawiciela od Wcielenia i ukry-
tego życia Jezusa, przez publiczną 
działalność a następnie mękę, śmierć 
do chwalebnego Zmartwychwstania 
i Wniebowstąpienia. Zatem modląc się 
do Matki Bożej poznajemy i przybliża-
my się do jej Boskiego Syna. “Odkrycie 
różańca oznacza zagłębienie się w kon-
templowanie tajemnicy Tego, który jest 
naszym pokojem.” 

Wielokrotnie na przestrzeni burz-
liwej historii chrześcijaństwa różaniec 
okazywał się najskuteczniejszą obroną 
w sytuacjach dramatycznych kon  ik-
tów religijnych, politycznych i ideolo-
gicznych. Święto Matki Bożej Różań-
cowej zostało ustanowione po wielkim 
zwycięstwie  oty chrześcijańskiej nad 
nawałnicą turecką w bitwie pod Le-
panto w 1571 roku. Takich zwycięstw 
w wymiarze historycznym, społecz-
nym, rodzinnym i osobistym dzięki 
wytrwałej modlitwie różańcowej są 
tysiące.

Dzisiaj na nowo musimy uwierzyć 
w moc modlitwy różańcowej zwłasz-
cza w czasie kryzysów rodzinnych, 
społecznych i kościelnych. Pokój 
w rodzinie wśród małżonków, rodzi-
ców i dzieci jest możliwy tylko wte-
dy, kiedy nasze dłonie będą na nowo 
oplecione paciorkami różańca. Jeśli 
pragniemy mieć piękne rodziny, pokój 
w sercach i w narodzie, miejmy odwa-
gę przyklęknąć z różańcem przed Ma-
ryją, która jest Królową Pokoju. Osobi-
ście proszę Was o wytrwałą modlitwę 
różańcową w intencji rozpoczętego 
Synodu nad synodalnością Kościoła. 
Oby Maryja, Matka Kościoła, Oblubie-
nica Ducha Św., Królowa Apostołów 
wyprosiła szczególne łaski dla ożywie-
nia ewangelicznego zapału dla wszyst-
kich członków Ludu Bożego.
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Apostolstwo
Z duchowości pallotyńskiej

U progu prac Synodu na temat sy-
nodalności, który w pierwszej fazie 
będzie znacząco opierał się na wy-
słuchaniu i konsultacji Ludu Bożego, 
przypomnijmy, że św. Wincenty Pal-
lotti był prekursorem współpracy du-
chowieństwa i świeckich. Bardzo doce-
niał wyjątkową rolę świeckich w dziele 
ewangelizacji. Wczytajmy się w jego 
słowa:

„Apostolstwo w środowisku spo-
łecznym, a mianowicie staranie się 
o kształtowanie w duchu chrześcijań-
skim sposobu myślenia i obyczajów, 
praw oraz ustroju własnej społeczności, 
jest tak dalece zadaniem i obowiązkiem 
świeckich, że inni nigdy nie potra  ą go 
należycie wypełnić. To posłannictwo 
Kościoła w świecie wypełniają świeccy 
przede wszystkim przez zgodność życia 
z wiarą; przez swoją rzetelność w każ-
dym zajęciu; przez miłość braterską; 
przez ową pełną świadomość swojej 
roli w budowaniu społeczeństwa. Tą 
drogą ich sposób postępowania prze-
nika powoli środowisko, w którym żyją 
i pracują. To apostolstwo winno obej-
mować wszystkich ludzi danego śro-
dowiska i nie pomijać żadnego dobra 
duchowego czy doczesnego, które da 
się osiągnąć. Prawdziwi jednak aposto-
łowie, nie zadowalając się tylko samą tą 
działalnością, usiłują głosić Chrystusa 
bliźnim także i słowem. Wielu bowiem 
ludzi może usłyszeć Ewangelię i poznać 
Chrystusa jedynie za pośrednictwem 
bliskich im osób świeckich. 

Apostolstwo indywidualne, którego 
przeob  tym źródłem jest życie praw-

dziwie chrześcijańskie, stanowi po-
czątek i warunek wszelkiego apostol-
stwa świeckich, również zrzeszonego, 
i nie można go niczym zastąpić. Do 
tego rodzaju apostolstwa są wezwa-
ni i zobowiązani wszyscy świeccy, ja-
kiegokolwiek stanu, chociaż nie mają 
sposobności lub możności współpra-
cować w stowarzyszeniach. Szczególną 
formą apostolstwa indywidualnego jest 
świadectwo całego życia świeckiego, 
płynącego z wiary, nadziei i miłości. 
Natomiast przez apostolstwo słowa, 
które w pewnych okolicznościach jest 
bezwzględnie konieczne, głoszą świec-
cy Chrystusa, wyjaśniają i szerzą Jego 
naukę, każdy stosownie do swych wa-
runków i znajomości rzeczy, a przy tym 
i sami wiernie ją wyznają. Współpracu-
jąc ponadto, jako obywatele tego świata, 
w sprawach zmierzających do budowa-
nia porządku społecznego i kierowania 
nim, powinni świeccy szukać w świe-
tle wiary wyższych pobudek działania 
w życiu rodzinnym, zawodowym, kul-
turalnym i społecznym. W końcu niech 
świeccy przepajają miłością swoje ży-
cie i w miarę możności dają jej wyraz 
w czynach.”

św. Wincenty Pallotti
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na XXIX Nie-
dzielę Zwykłą, rok B, 17 października 
2021 r.

 
I czytanie (Iz 53, 10-11)
Cena zbawienia

Psalm (Ps 33 (32))
Okaż swą łaskę ufającym Tobie

II czytanie (Hbr 4, 14-16)
Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary

Aklamacja (Por. Mk 10, 45)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 35-45)
Przełożeństwo jest służbą

W życiu, uznanie siebie za ma-
luczkiego jest punktem wyjścia do 
stania się wielkim. Jeśli się nad tym 
zastanowić, to rozwijamy się nie 
tyle w oparciu o sukcesy i rzeczy, ja-
kie posiadamy, ale przede wszyst-
kim w chwilach zmagania i słabości. 
W tych sytuacjach, w potrzebie, doj-
rzewamy; tam otwieramy nasze ser-
ca na Boga, na innych, na sens życia. 
Kiedy czujemy się maluczkimi w ob-
liczu problemu, krzyża, choroby, kie-
dy doświadczamy znużenia i samot-
ności, nie zniechęcajmy się. Opada 
maska powierzchowności i wyłania 
się nasza radykalna kruchość: to jest 
nasza wspólna podstawa, nasz skarb, 
ponieważ u Boga kruchość nie jest 
przeszkodą, lecz szansą. Dobrą by-

łaby następująca modlitwa: „Panie, 
spójrz na moje słabości…” i wymień 
je przed Nim. To jest dobra postawa 
przed Bogiem.

Papież Franciszek
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Czytania mszalne na XXX Nie-
dzielę Zwykłą, rok B, 24 października 
2021 r. 

I czytanie (Jr 31, 7-9)
Pan wybawił swój lud

Psalm (Ps 126 (125))
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

II czytanie (Hbr 5, 1-6)
Chrystus kapłanem na wieki

Aklamacja (Por. 2 Tm 1, 10b)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 46b-52)
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

«Żebym przejrzał» (Mk 10, 51). 
Tę prośbę pragniemy dziś skierować 
do Pana. Abyśmy przejrzeli po tym, 
jak nasze grzechy sprawiły, że utra-
ciliśmy z pola widzenia dobro, i od-
wiodły nas od piękna naszego po-
wołania, powodując, że błądziliśmy 
daleko od celu.

Ten fragment Ewangelii ma wiel-
ką wartość symboliczną, ponieważ 
każdy z nas znajduje się w sytuacji 
Bartymeusza. Jego ślepota dopro-
wadziła go do ubóstwa i do tego, że 
żył na obrzeżach miasta, uzależnio-
ny we wszystkim od innych. Rów-
nież grzech ma ten skutek: zubaża 
nas i izoluje. Jest to ślepota duchowa, 
która uniemożliwia nam dostrzeże-
nie tego, co istotne, skupienie spoj-

rzenia na miłości dającej życie; i pro-
wadzi stopniowo do zatrzymywania 
się na tym, co powierzchowne, aż po 
uczynienie nas niewrażliwymi na in-
nych i na dobro. Ileż pokus ma moc 
przyćmienia spojrzenia serca i uczy-
nienia go krótkowzrocznym! Jakże 
łatwo i błędnie jest sądzić, że życie 
zależy od tego, co się ma, od sukce-
sów lub podziwu, jakim nas darzą; 
że gospodarka składa się wyłącznie 
z zysku i konsumpcji; że własne in-
dywidualne zachcianki powinny 
przeważać nad odpowiedzialnością 
społeczną! Patrząc tylko na nasze 
«ja», stajemy się ślepi, przygaszeni 
i skupieni na sobie, pozbawieni ra-
dości i wolności. Jakież to brzydkie!

Papież Franciszek
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Intencje mszalne
18 - 24 października 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 18.10.2021 
  6.30 W intencji Para  an
  7.30 Za śp. Janinę, Ludomiłę i Jadwigę, 

z prośbą o dar życia wiecznego
15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Za śp. Krystynę Adamską, o radość 

życia wiecznego – intencja od córek 
z rodzinami

WTOREK 19.10.2021 
  6.30 
  7.30 W intencji Marka, z prośbą o zdrowie
15.00 Za śp. syna Jana Łuczaka w 10. roczni-

cę śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie 
wieczne

19.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.

ŚRODA 20.10.2021 
  6.30 Za śp. Bożenę Kowalewską w dniu jej 

urodzin, z prośbą o szczęśliwe życie 
wieczne

  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 Za śp. Ewę, Stefanię i Wandę, z prośbą 

o łaskę Bożego Miłosierdzia
19.00 Podziękowanie za otrzymane łaski 

i prośba o zdrowie, opiekę Matki 
Najświętszej i Boże błogosławieństwo 
dla Wojciecha i Doroty; Iwony, Marty 
i Mariusza

CZWARTEK 21.10.2021  
  6.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
  7.30 O liczne i święte powołania do służby 

Bożej w zakonie Ojców Franciszkanów 
Konwentualnych za przyczyną Sługi 
Bożego O. Wenantego Katarzyńca

15.00 Za śp. rodziców: Janinę i Henryka Ła-
pińskich, z prośbą o Miłosierdzie Boże 
i radość życia wiecznego

19.00 W intencji Moniki i Jacka w 4. rocznicę 
sakramentu małżeństwa, z podzięko-
waniem za odebrane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo

PIĄTEK 22.10.2021
  6.30 Za tych, którym obiecaliśmy modlitwę
  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny – 

WŻR – Różaniec Nieustający
19.00 Za śp. Łucję Kostyrkę, z prośbą o Boże 

Miłosierdzie i pokój wieczny

SOBOTA 23.10.2021
  6.30 Za śp. Krystiana Tyc, z prośbą o łaskę 

Nieba
  7.30 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

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

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021
  8.00 Za śp. Zygmunta Machtyl, z prośbą 

o łaskę Nieba –  od syna Henryka 
z żoną Lucyną

  9.30 Z prośbą o radość życia wiecznego dla 
zmarłych rodziców: śp. Barbary i Józe-
fa Szubstarskich

11.00 W intencji Rafała z okazji urodzin, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i po-
trzebne łaski

12.30 Za śp. Henryka Bąbińskiego; za śp. 
rodziców: Weronikę i Wiesława; za 
zmarłych teściów: Zo  ę i Kazimierza; 
za śp. Barbarę i Józefa – od siostry 
Janiny z mężem i z Janem

16.00 W intencji Para  an
17.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 W intencji znanej Panu Bogu
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Intencje mszalne
25 - 31 października 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 25.10.2021 
  6.30 
  7.30 Za śp. Mariusza Żmudę, z prośbą o łaskę 

Nieba – intencja od Janiny Borowiak
15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Za śp. Ks. Jerzego Szewczula w 1. 

rocznicę śmierci, z prośbą o szczęśliwe 
życie wieczne – intencja do Wspólnoty 
Żywego Różańca

WTOREK 26.10.2021 
  6.30 
  7.30 Za śp. Irwinę Urbaniak, z prośbą 

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
15.00 Za śp. rodziców: Marię i Edwarda Wol-

nych oraz za śp. Wiktorię Sucharską, 
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne

19.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.

ŚRODA 27.10.2021 
  6.30 W intencji Sabiny w dniu Jej Imienin, 

z podziękowaniem za zdrowie i otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo

  7.30 Za śp. rodziców: Czesławę i Stefana Ry-
dzewskich, z prośbą o szczęśliwe życie 
wieczne

15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Za śp. Marię Gałkiewicz – intencja od 

Wiesławy Bąk i rodziny Mikołajczaków 
z dziećmi

CZWARTEK 28.10.2021  
  6.30 
  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 W intencji Doroty w dniu urodzin, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogo-
sławieństwo

19.00 W intencji Renaty z okazji imienin, 
z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski – 
intencja od Urszuli

PIĄTEK 29.10.2021
  6.30 
  7.30 Za śp. Wandę i Mieczysława Garkow-

skich oraz za śp. Marię i Stanisława 
Majczynów, z prośbą o Boże Miłosier-
dzie i łaskę Nieba

15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Za śp. Aleksandra Bąk w 8. rocznicę 

śmierci, z prośbą o łaskę Bożego Miło-
sierdzia

SOBOTA 30.10.2021
  6.30 W intencji Ks. Przemysława Budziń-

skiego w dniu Jego imienin, z podzię-
kowaniem za udzielone łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej Królowej Apostołów 
i wsparcie świętych Patronów – inten-
cja od Przyjaciół

  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 W intencjach Wspólnoty Żywego 

Różańca
19.00 Intencje zbiorowe

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.10.2021
  8.00 Za śp. rodziców: Anielę i Antoniego 

Wosiów; dziadków i pradziadków z obu 
stron; krewnych i przyjaciół, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i udział w szczęściu 
zbawionych

  9.30 Z okazji 50. rocznicy ślubu Jolanty i Ja-
nusza, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Boże 
błogosławieństwo

11.00 W intencji Ks. Przemysława Budziń-
skiego z okazji imienin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, Dary Ducha Święte-
go i opiekę Matki Najświętszej

12.30 W intencji Para  an
16.00 Za śp. Lecha Kanikowskiego w 3. 

rocznicę śmierci, z prośbą o łaskę Nieba 
17.00 Za śp. rodziców: Zo  ę i Leona; za 

wszystkich zmarłych z rodzin: Dziurlów 
i Klorków oraz za szwagra Henryka, 
z prośbą o łaskę Nieba

19.00 O pomyślne rozwiązanie dla Ani, 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny
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Kancelaria para  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 para  i św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni

Adres para  i: ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznań
E-mail: wawrzyniec@sac.org.pl
Para  a w internecie: www.poznan.pallotyni.info, www. .com/pallotyni.poznan

17 października 2021 r.

Ogłoszenia para  alne
1. Zgromadzeni na Eucharystii jako 

Kościół – wspólnota chcemy słuchać 
słowa Jezusa, który „nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swo-
je życie jako okup za wielu”. Pamiętając 
, że owocem Jego śmierci jest dar Du-
cha Świętego, prośmy o umiejętność 
aktywnego podjęcia odpowiedzialności 
za dobro Kościoła. Niech rozpoczyna-
jący się dzisiaj diecezjalny etap synodu 
zwołanego przez papieża Franciszka 
przyniesie błogosławione owoce. 

2. Przypominamy, że nabożeństwo 
różańcowe odprawiamy w dni powsze-
dnie o godz. 18:30, a w niedzielę o godz. 
18:00. Dzieci zapraszamy we wtorki 
i czwartki o godz. 17:00.

3. Jutro tj. w poniedziałek, 18 paź-
dziernika o godzinie 18.00 spotka-
nie dla kandydatów do bierzmowania 
z klas 8 szkoły podstawowej.

4. Spotkanie dla rodziców dzieci klas 
III, które w tym roku szkolnym przy-
stąpią do I Komunii św. odbędzie się 
w środę, 20 października o godz. 20:00.

5. W przyszłą niedzielę będziemy 
obchodzić Światowy Dzień Misyjny 
i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. O  a-
ry do puszek będą przeznaczone na Pa-
pieskie Dzieła Misyjne, na pomoc dla 
misjonarzy.

6. Zbliża się listopad, miesiąc szcze-
gólnej pamięci o naszych zmarłych. 
W kaplicach naszego Stowarzyszenia 
odprawiać będziemy codziennie 24 
msze św. w ich intencji. Kartki z wypo-
minkami możemy składać w kancelarii 
lub w zakrystii. W tym roku /podob-
nie jak w ubiegłym/ w naszym koście-
le przez oktawę, tj. od 2 do 8 listopada, 
podczas różańca o godz. 18:30 będzie-
my odczytywać  wypominki, a o godz. 
19:00 odprawimy Msze św. za wszyst-
kich naszych zmarłych, polecanych 
w wypominkach. Prosimy o czytelne 
wypisywanie imion.

Wszystkim Para  anom i Gościom 
życzymy Błogosławionego tygodnia.


