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Ja jestem
zmartwychwstaniem

Od duszpasterzy - ks. Jura Strach SAC

Największy skarb
«Niedaleko jesteś od królestwa
Bożego» - słowa,
które chciałbym
usłyszeć od Jezusa. Pewnie każdy
człowiek wierzący
z wielką radością
przyjąłby te słowa.
Największym i pierwszym skarbem, o który powinniśmy zabiegać
dla siebie i naszych bliskich, jest zbawienie. Uczony w Piśmie próbując
poukładać priorytety w życiu, zadaje
Jezusowi pytanie: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». W odpowiedzi otrzymał przykazania miłości Boga i bliźniego. W hierarchii
nakazów Bożych stoją one najwyżej,
o czym uczy nas dzisiaj Chrystus.
Kochać Boga całym sercem, całym
umysłem i całą mocą to miłować Go
w sposób totalny, w każdym wymiarze naszego życia. Miłość do bliźniego
okazujemy w uczynkach miłosierdzia.
Biorąc pod uwagę zbliżającą się
Uroczystość Wszystkich Świętych
i Wspomnienie Wszystkich wiernych
Zmarłych, przypomnijmy sobie o naszych bliskich, którzy już przekroczyli próg śmierci. Modlitwa za nich to
jeden z uczynków miłosierdzia, nie
mniej ważny niż pozostałe. Okazujemy naszą troskę nie tylko za życia,
ale i po śmierci naszych najbliższych.
Sprzątamy groby, ustawiamy kwiaty i znicze, ogarniamy modlitwą, ale
2

pamiętajmy też o odpuście zupełnym,
który w można otrzymać przez cały
miesiąc listopad. To jest najważniejszy hołd i konkretna pomoc, jaką
możemy okazać zmarłemu, który jest
bliżej wiecznego zbawienia niż my.
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Z życia Kościoła

Wszystkich Świętych i Zaduszki
W uroczystość Wszystkich Świętych (poniedziałek) 1 listopada 2021
roku nabożeństwa żałobne zostaną
odprawione na wszystkich cmentarzach Archidiecezji Poznańskiej.
W Poznaniu nabożeństwa odbędą się
na wszystkich cmentarzach o godz.
15.00. Na rozległym cmentarzu miłostowskim będą miały miejsce dwa
nabożeństwa: jedno w części od ul.
Gnieźnieńskiej i drugie od ul. Warszawskiej.
W Dzień Zaduszny 2 listopada
o godz. 8.00 w katedrze poznańskiej
Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
Metropolity Poznańskiego, w intencji
zmarłych.
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Decyzją Penitencjarii Apostolskiej także w tym roku, ze względu na
pandemię Covid-19, będzie można
otrzymać odpust zupełny za wiernych
zmarłych przez cały listopad, a nie
tylko przez osiem dni od Uroczystości Wszystkich Świętych.
Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe
warunki, tj. przystąpi do Komunii
św. w dniu nawiedzenia cmentarza
i odmówi na cmentarzu "Ojcze nasz"
i "Wierzę w Boga" oraz jakąkolwiek
modlitwę w intencjach wyznaczonych
na dany dzień przez Ojca Świętego.
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie

Dlatego usilnie wzywa się chrzeCzytania mszalne na XXXI Niedzielę Zwykłą, rok B, 29 października ścijan, żeby czyniąc prawdę w miłości, łączyli się z ludźmi szczerze po2021 r.
kojowo usposobionymi dla ubłagania
i przywrócenia pokoju. Kierując się
I czytanie (Pwt 6, 2-6)
takim samym duchem, musimy udzieBędziesz miłował Boga z całego serca
lić pochwały tym, którzy wyrzekając
Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab się w dochodzeniu swych praw użycia
gwałtu, uciekają się do takich środków
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
obrony, jakie nawet słabszym są dostępne, jeśli to jest możliwe bez naruII czytanie (Hbr 7, 23-28)
szenia praw i zobowiązań innych ludzi
Nieprzemijające kapłaństwo
lub społeczeństwa.
Aklamacja (J 14, 23)
Z konstytucji duszpasterskiej
Alleluja, alleluja, alleluja
o Kościele w świecie współczesnym
Ewangelia (Mk 12, 28b-34)
Pierwsze ze wszystkich przykazań

Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II

Dla zbudowania pokoju niezbędna
jest zdecydowana wola poszanowania
innych ludzi i narodów oraz ich godności, jak też wytrwałe praktykowanie
braterstwa. A przeto pokój jest także
owocem miłości, która wychodzi poza
granice tego, co może wyświadczać
sama sprawiedliwość. Pokój zaś ziemski, który powstaje z miłości bliźniego,
jest ﬁgurą i skutkiem pokoju Chrystusowego, spływającego od Boga Ojca.
Sam bowiem Syn wcielony, Książę Pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez swój krzyż, a przywróciwszy wszystkim jedność w jednym ludzie
i w jednym Ciele, uśmiercił nienawiść
we własnym ciele, a wywyższony przez
zmartwychwstanie, wylał Ducha Miłości na serca ludzkie.
4
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Czytania mszalne na XXXII Niedzielę Zwykłą, rok B, 7 listopada
2021 r.
I czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14)
Wielki tłum zbawionych

Papieskie Intencje
Apostolstwa Modlitwy
Listopad

Psalm (Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
Oto lud wierny, szukający Boga

Intencja powszechna — Osoby
cierpiące na depresję

II czytanie (1 J 3, 1-3)
Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Módlmy się, aby osoby cierpiące
na depresję albo wypalenie znajdowały u wszystkich wsparcie i światło,
otwierające na życie.

Aklamacja (Mt 11, 28)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 5, 1-12a)
Błogosławieni ubodzy duchem
Czytania mszalne na Uroczystość
Wszystkich Świetych, rok B, 1 listopada
2021 r.
I czytanie (1 Krl 17, 10-16)
Uboga wdowa karmi Eliasza
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego Albo: Alleluja
II czytanie (Hbr 9, 24-28)
Jedyna oﬁara Chrystusa
Aklamacja (Mt 5, 3)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 12, 38-44)
Wdowi grosz
Nr 5 (851) rok XXX 31.10.2021
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 01.11.2021 UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
9.30 Za śp. zmarłych z rodzin: Chmielewskich, Podoreckich, Katarskich i Strojnych
11.00 Za śp. Krystynę Gostyńską, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne – od wnuka
z rodziną
12.30 W intencji Paraﬁan
19.00 O dar Nieba dla śp. Bogumiły Kania –
intencja od syna Michała z Pauliną
WTOREK 02.11.2021 Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych
6.30 Za śp. rodziców: Zdzisława i Stefanię
oraz za zmarłych z rodziny, o pokój
wieczny
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Marka Kerbera w 4. rocznicę
śmierci, za śp. rodziców i zmarłych
z Rodzin: Glinkowskich i Kerberów
19.00 1. W intencjach Grupy św. Ojca Pio;
2. Za zmarłych Paraﬁan i poleconych
w wypominkach
ŚRODA 03.11.2021
6.30 Za śp. rodziców: Irenę i Szczepana Grześkowiak; za śp. Dziadków: Luizę i Józefa
Krupa oraz za śp. ciocię Annę, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Krystynę i Eugeniusza Gustawów;
śp. Wiktorię i Franciszka Puchałków
19.00 1. Z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Aleksandry, Brygidy i Arlety – intencja od Grzegorza
2. Za zmarłych Paraﬁan i poleconych
w wypominkach
CZWARTEK 04.11.2021
6.30 O dar nowych powołań kapłańskich,
misyjnych i do życia konsekrowanego
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 W intencji Adama z okazji 3. urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
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19.00 1. W intencji rodzin naszej Paraﬁi
i Archidiecezji, z prośbą o Boże błogosławieństwo i uwolnienie od wszelkiego
rodzaju zła
2. Za zmarłych Paraﬁan i poleconych
w wypominkach
PIĄTEK 05.11.2021
6.30 W intencji Dobrodziejów
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Jerzego Zaborowskiego, z prośbą
o łaskę Nieba – od Caritasu paraﬁalnego
19.00 1. Za śp. Stefanię i Stefana Połczyńskich,
o szczęśliwe życie wieczne
2. Za zmarłych Paraﬁan i poleconych
w wypominkach
SOBOTA 06.11.2021
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 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest
Niepokalane Serce Maryi
15.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
19.00 1. Intencje zbiorowe
2. Za zmarłych Paraﬁan i poleconych
w wypominkach
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.11.2021
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
9.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
11.00 Za śp. Andrzeja Śródeckiego w 20.
rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny
12.30 W intencji Paraﬁan
16.00 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o łaskę
Nieba
17.00 Za śp. Tadeusza Górskiego w 4. rocznicę śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne
19.00 1. Intencje studenckie
2. Za zmarłych Paraﬁan i poleconych
w wypominkach
Nr 5 (851) rok XXX 31.10.2021

8 - 14 listopada 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 08.11.2021
6.30 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu
cierpiących
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Janinę i Czesława Madaj – od
córki z rodziną oraz za śp. Marię i Alojzego Magdziak – od syna z rodziną
19.00 1. W intencji Grażyny z okazji urodzin,
z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski –
intencja od Grzegorza i Małgorzaty
2. Za zmarłych Paraﬁan i poleconych
w wypominkach
WTOREK 09.11.2021
6.30 Za konających o łaskę pojednania z Bogiem
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Bliskiemu naszym sercom śp. Jerzemu
Zaborowskiemu, niech Bóg Miłosierny
otworzy bramy Nieba – żona z synami
i z rodziną
19.00 Za śp. rodziców: Alojzego w 26. rocznicę śmierci i śp. Krystynę Krajewskich,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
ŚRODA 10.11.2021
6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowanych i Kościoła Świętego
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 W intencji Michała z okazji 32. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
19.00 Za śp. Władysława Łukasika w 16.
rocznicę śmierci, z prośbą o dar Bożego
Miłosierdzia
CZWARTEK 11.11.2021 103. Rocznica
Odzyskania Niepodległości
6.30 Za śp. Antoniego, Wandę i Marię
Pospieszalskich, o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
9.00 W intencji Ojczyzny
15.00 W intencji Marcina w dniu imienin,
o światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Nr 5 (851) rok XXX 31.10.2021

19.00 Za śp. Zbigniewa Kuligowskiego w 4.
rocznicę śmierci i za zmarłych z rodzin:
Kuligowskich i Michałowskich, z prośbą
o pokój wieczny
PIĄTEK 12.11.2021
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. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Marię Piwońską, z prośbą o Boże
Miłosierdzie – od lokatorów z ul. Świt 10B
19.00 Podziękowanie za otrzymane łaski
dla Barbary i Jarogniewa z okazji 37.
rocznicy ślubu oraz prośba o dalsze
błogosławieństwo Boże
SOBOTA 13.11.2021
6.30 Za śp. Janinę, Ludomiłę i Jadwigę,
z prośbą o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Jacka Michalak, z prośbą o radość życia wiecznego – od Brata z żoną
i dziećmi
19.00 Intencje zbiorowe
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.11.2021
8.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
9.30 Za śp. Józefę i Stanisława Cegłowskich
oraz za śp. Stanisława Wojciechowskiego, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba – od Wiesławy Cegłowskiej
11.00 Za śp. Marcina Calińskiego; śp. Cecylię,
Stanisława, Kacperka i Krzysztofa Pawłowskich oraz za zmarłych dziadków: Jadwigę,
Wacława; Hildegardę i Władysława
12.30 Za śp. męża Zdzisława Niemczyka
i zmarłych rodziców: Władysławę i Wacława Kaczmarskich, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
16.00 Za śp. Marka Błaszczyka w 1. rocznicę
śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego
17.00 Za śp. Mariana Dutkiewicza, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i pokój wieczny
19.00 Za śp. Annę Waligórę, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i radość życia wiecznego
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31 października 2021 r.

Ogłoszenia paraﬁalne
1. Jutro, 1 listopada, uroczystość Wszystkich
Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy

obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.
W naszym kościele będą one sprawowane o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 19:00.
O godz. 15:00 na poznańskich cmentarzach
odbędą się procesje żałobne za zmarłych.
Natomiast na cmentarzu przy ul. Nowina
o godz. 15:00 zostanie odprawiona Msza
święta, a dopiero po niej wyruszy procesja,
która zakończy się błogosławieństwem przy
pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. We wtorek, 2 listopada, przypada
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. W tym
dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili
nas w drodze do wieczności. Uroczysta Msza
Święta za zmarłych z naszej paraﬁi o godz.
19:00, serdecznie zapraszamy. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu cierpiącym możemy oﬁarować wielki dar – odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie
pozostałych zwykłych warunków, to znaczy:
stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii
św. oraz odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego.
3. Przez cały listopad w kaplicach naszego Stowarzyszenia odprawiać będziemy codziennie 24 msze św. w ich intencji. Kartki
z wypominkami możemy składać w kancelarii lub w zakrystii. W tym roku /podobnie
jak w ubiegłym/ w naszym kościele od 2 do
8 listopada, podczas różańca o godz. 18:20
będziemy odczytywać wypominki, a o godz.
19:00 odprawimy Msze św. za wszystkich
naszych zmarłych, polecanych w wypominkach. Prosimy o czytelne wypisywanie
imion.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy św. oraz od 14:30
i 18:00, dla dzieci o godz. 17:00. Po Mszy św.
o godz. 19:00 serdecznie zapraszamy na adorację i wielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego śpiewem.
5. W sobotę uczcimy Niepokalane Serce
Maryi. Po Mszy św. o godz. 7:30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, medytacja, różaniec i indywidualne błogosławieństwo.
6. W niedzielę, 7 listopada, kazania będzie głosił ks. Mirosław Lewandowski, który
pracuje w naszym pallotyńskim Sekretariacie ds. Misji. Opowie nam on o pracy naszych misjonarzy i poprosi o wsparcie tak
modlitewne, jak i ﬁnansowe dla pallotyńskich misji rozsianych w różnych zakątkach
świata. Oﬁary do puszek będą przeznaczone
na pomoc dla misjonarzy.
7. Wczoraj, 30 października, swoje imieniny obchodził ks. Przemek. Życzymy Mu,
aby każdego dnia doświadczał opieki swojego patrona i podobnie jak on, pomagał
innym zbliżyć się do Chrystusa. Msza św.
w intencji ks. Przemka dzisiaj o godz. 11:00.
8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: śp.: Halina Haduch, śp. Krystyna Małyszka, śp. Mirosława
Dziedziczak – Puciata, śp. Władysław Wytykowski. Wieczny odpoczynek...
Na nadchodzący tydzień, naszej zadumy
nad przemijaniem życia tu na ziemi i dążeniem do znalezienia się w gronie zbawionych,
przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

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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