30-lecie pisma paraﬁalnego Pallotti

Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Od duszpasterzy - ks. Przemek Budziński SAC

Koniec świata
Zbliżamy
się
do końca roku liturgicznego,
co
również ma swój
oddźwięk w Liturgii Słowa. Słyszymy
dzisiaj Słowo: „zaprawdę, powiadam
wam: Nie przeminie
to pokolenie, aż się
to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. Chrześcijanie pierwszych wieków byli pewni, że
koniec świata nastąpi jeszcze za ich życia.
Dzisiaj można powiedzieć, że przeżyliśmy
wiele końców świata, było wiele różnych
przepowiedni i zapewne jeszcze wiele się
ich pojawi. Jesteśmy z tym tematem na tyle
oswojeni, że przestajemy o tym myśleć.
Z jednej strony mamy do czynienia z katastroﬁcznymi wizjami końca tego świata, wizjami budzącymi strach, a z drugiej
strony mamy świat, który całkowicie o tym
zapomina.
Po co jednak Jezus mówi o tym swoim uczniom? Czy mówi po to aby budzić
strach w sercach? Odpowiedź jest bardzo
jasna - na pewno nie! Wypowiada te słowa, aby pokazać nam jak mamy się do tego
momentu przygotować. W dzisiejszą niedzielę usłyszymy również Słowo: „W owe
dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy
będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte”. Słowo, które oznacza
ucisk, z greckiego thlibo, oznacza ucisk,
który wykonuje się przy badaniu pulsu. To
właśnie dzieje się w naszym życiu kiedy jesteśmy poddani jakiejś próbie, ucisk bada
nasz puls życia, czy moje serce bije i dla
kogo ono bije. Dlatego potrzeba w naszym
życiu nieustannego nawracania się, wej2

ścia w siebie - dla kogo (ale tak naprawdę!)
bije moje serce. Czy nie zaczyna ono bić
dla innych bożków mojego życia? Kiedy
to dostrzegam w moim życiu, potrzebuję
uleczenia, uregulowania pracy mojego serca. Jak? Poprzez zwracanie mojego serca,
mojego wnętrza do Boga. Mam pytać siebie codziennie rano, jaka jest moja decyzja- chcę żyć dla Boga czy chcę odejść od
Niego? Potrzeba obserwacji mojego życia,
kiedy widzę, że z moim pulsem jest coś nie
tak, że muszę zacząć o ten puls dbać. Przecież każdy z nas wie, że lepiej zapobiegać
niż leczyć. Lepiej dbać o kondycję ﬁzyczną,
zanim coś posypie się w naszym organizmie. Tak samo lepiej dbać o kondycję duchową, zanim coś zabierze nam puls życia.
Zadbaj o swoją modlitwę, o uczestnictwo
w Eucharystii, o regularną spowiedź, zadbaj o to, aby Twoje serce patrzyło na Boga.
Chrystus nie chce Ciebie i mnie straszyć, ale mówi do nas otwarcie: to się wydarzy naprawdę. Co prawda nie znamy
dnia ani godziny, ale mamy być czujni. Tak
jak mijają pory roku, i wiemy że są miesiące, kiedy musimy się przygotować na
chłodniejsze dni, nie rodzi się w naszym
sercu panika: „co to będzie!”, tak samo ma
być z dniem Paruzji. „Od ﬁgowca uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź
nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko
jest, u drzwi”. Lęk i strach typowo ludzki,
mamy zamienić w bojaźń Bożą która rodzi
zaufanie względem Boga.
Zachęcam Ciebie dzisiaj zbadaj swój duchowy puls, dla kogo bije Twoje serce? Bóg
chce abyś usłyszał w tym wszystkim wielką
nadzieję, że to wszystko co ma się wydarzyć
ma nas doprowadzić do celu naszego życia,
czyli do spotkania z Chrystusem.
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Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

Prześladowani na świecie
Dzień Modlitwy powinien przede
wszystkim przypominać, że obecnie
ponad 309 milionów chrześcijan płaci
ogromną cenę za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Są oni dyskryminowani,
prześladowani, przebywają w obozach
pracy, więzieniach, a nawet są zabijani. W tym czasie największych prześladowań wszechczasów, potrzebują oni
szczególnego wsparcia, pomocy od swoich sióstr i braci z całego świata. Wszyscy chrześcijanie są bowiem członkami
Ciała Chrystusowego. Jezus polecił swoim wyznawcom służyć sobie wzajemnie
i wstawiać się za siebie; gdy jeden członek cierpi, inne, te zdrowe części Ciała,
nie mogą być obojętne na ten ból.
Z tego właśnie powodu niezliczona ilość chrześcijan łączy się ze sobą
co roku, w pewną niedzielę listopada
(w tym roku 21.11), aby podczas nabożeństw i mszy św. wstawiać się w modlitwie za prześladowanych chrześcijan.
Tym cierpiącym chrześcijanom doskonale znana jest moc modlitwy, dlatego
ciągle proszą nas, aby się za nich modlić i nie zapominać o ich sytuacji.
Co roku, podczas dnia modlitwy
organizacja Open Doors skupia swoją
uwagę na chrześcijanach z dwóch lub
trzech krajów czy regionów. Tym razem wybraliśmy kraje Afryki Subsaharyjskiej i chrześcijan pochodzenia muzułmańskiego.
Zarówno w krajach Afryki Subsaharyjskiej jak i na bliskim wschodzie
chrześcijanie chcą pozostać przy wierze
w Jezusa Chrystusa. Do tego potrzebują jednak naszego wsparcia.
Nr 6 (852) rok XXX 14.11.2021

Modlitwa to spotkanie z Bogiem. To
dzięki niej ludzie doświadczają siły, zachęty i nadziei, w trudnych życiowych
sytuacjach. Modlić się, to inaczej rozmawiać z Bogiem i prosić Go o pomoc.
Biblia wzywa chrześcijan do tego, aby
modlić się za siebie nawzajem, a szczególnie za tych, którzy cierpią prześladowania z powodu swojej wiarę w Jezusa. W Liście do Hebrajczyków czytamy
takie oto słowa:
„Pamiętajcie o więźniach, jakbyście
współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście”.
Modlitwa jest także pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani.
To właśnie w prześladowaniu i ucisku
szczególnie potrzebują oni Bożej obecności i wsparcia, aby mogli pozostać
wierni Jezusowi, żyjąc wśród wrogo nastawionego otoczenia, a także, by mogli
przezwyciężyć ten trudny czas.
O OPEN DOORS
Jako międzywyznaniowa chrześcijańska organizacja pomocowa, od
ponad 65 lat pracujemy na rzecz prześladowanych chrześcijan w około 60
krajach. Nasze projekty obejmują pomoc w projektach samopomocowych,
szkolenie liderów chrześcijańskich, zaangażowanie na rzecz więźniów, pomoc
w nagłych wypadkach i pracę z traumą,
dostarczanie Biblii i literatury chrześcijańskiej, jak również wsparcie dla rodzin zamordowanych chrześcijan.
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na XXXIII Nie- się, że przyjdzie. Czy naprawdę miłujedzielę Zwykłą, rok B, 14 listopada my? Czy może bardziej miłujemy nasze
2021 r.
grzechy? Miejmy zatem w nienawiści
grzechy, a miłujmy Tego, który przyjI czytanie (Dn 12, 1-3)
dzie, aby ukarać grzechy. Chcemy czy
Zmartwychwstanie w czasach ostatecz- nie chcemy, przyjdzie na pewno. To, że
nych
nie przychodzi teraz, nie oznacza, że
nie przyjdzie później. Przyjdzie, a nie
Psalm (Ps 16 (15))
wiesz kiedy. Jeśli znajdzie cię przygotoStrzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
wanym, nie zaszkodzi ci twa niewiedza.
II czytanie (Hbr 10, 11-14. 18)
Skuteczność oﬁary Chrystusa

św. Augustyn

Aklamacja (Por. Łk 21, 36)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 13, 24-32)
Sąd ostateczny
Cóż więc powinien czynić chrześcijanin? Korzystać ze świata, a nie służyć
światu. Co to znaczy? Znaczy to, aby
posiadać doczesne dobra tak, jakby się
ich nie posiadało. Tak bowiem mówi
Apostoł: "Zresztą, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają
żony, byli jakby nieżonaci; ci, którzy
płaczą, jakby nie płakali; ci zaś, co się
radują, jak gdyby się nie radowali; ci,
którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, jak
gdyby nie używali; przemija bowiem
postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień". Ten, kto
jest wolny od wszelkich trosk, w spokoju oczekuje przyjścia Pana. Cóż to
byłaby za miłość ku Chrystusowi, lękać
się, że przyjdzie? Miłujemy Go i boimy
4
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Czytania mszalne na XXXIV Niedzielę, Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, rok B, 21 listopada
2021 r.
I czytanie (Dn 7, 13-14)
Królestwo Syna Człowieczego
Psalm (Ps 93 (92))
Pan Bóg króluje, pełen majestatu
II czytanie (Ap 1, 5-8)
Chrystus jest władcą królów ziemi
Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (J 18, 33b-37)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego
świata

ności, ale utorował sobie drogę pokorną
miłością, która wszystko wybacza, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
znosi (por. 1 Kor 13, 7). Tylko ta miłość
pokonała i nadal pokonuje naszych
wielkich nieprzyjaciół: grzech, śmierć,
lęk.(...) Z radością dzielimy się tym,
jak wspaniale jest mieć Jezusa za Króla: Jego panowanie miłości przemienia
grzech w łaskę, śmierć w zmartwychwstanie, lęk w ufność. (...) Byłoby to
jednak za mało, gdybyśmy wierzyli, że
Jezus jest Królem wszechświata i centrum historii, a nie czynili Go Panem
naszego życia: wszystko to jest próżne,
jeśli nie przyjmujemy Go osobiście i jeśli nie przyjmujemy także Jego sposobu
panowania.

Naprawdę królestwo Jezusa nie jest
z tego świata; ale właśnie w Nim, jak
mówi Apostoł Paweł w drugim czytaniu, znajdujemy odkupienie i przebaczenie. Wielkość bowiem Jego królestwa to nie władza według kryteriów
świata, lecz Boża miłość, miłość zdolna dotrzeć do wszystkiego i wszystko uzdrowić. Ze względu na tę miłość
Chrystus zniżył się do nas, zaznał naszej
ludzkiej niedoli, doświadczył naszej
najgorszej kondycji: niesprawiedliwości, zdrady, opuszczenia; doświadczył
śmierci, grobu, otchłani. W ten sposób
nasz Król dotarł do granic wszechświata, aby ogarnąć i zbawić każdą istotę
żyjącą. Nie potępił nas, nawet nas nie
zdobył, nigdy nie naruszył naszej wolNr 6 (852) rok XXX 14.11.2021
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15 -21 listopada 2021 r.

Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK 15.11.2021
PIĄTEK 19.11.2021
6.30 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu 6.30 W intencji paraﬁan
cierpiących
7.30 Dziękczynna z okazji 89. rocznicy urodzin,
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
z podziękowaniem za wszelkie udzielone
15.00 Za śp. Jerzego Zaborowskiego, z prośbą
łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosłao pokój wieczny – od lokatorów z ul.
wieństwo i opiekę Matki Najświętszej
Świt 10 B
15.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
19.00 Za śp. Czesława Piwowara – intencja od 19.00 Za śp. Jadwigę Kiełpińską, z prośbą
chrześniaczki Doroty z rodziną
o szczęśliwe życie wieczne
WTOREK 16.11.2021
6.30 Wynagradzająca za grzechy aborcji,
eutanazji i nieczystości
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. męża Edmunda z okazji jego
imienin, z prośbą o łaskę Nieba
19.00 Za śp. córkę Paulinę, z prośbą o radość
życia wiecznego – intencja od rodziców
ŚRODA 17.11.2021
6.30 Za śp. Elżbietę w 2. rocznicę śmierci
oraz za zmarłych z rodzin: Wernerów,
Włodarków, Winiarzów i Tomaszewskich, z prośbą o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Elżbietę Dolecką w 9. rocznicę
śmierci, z prośbą o dar Bożego Miłosierdzia
15.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
19.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą
o łaskę Nieba

SOBOTA 20.11.2021
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. Artura Kummera w 50. rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych
z rodzin: Kummerów i Niedziółków,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i radość
życia wiecznego
19.00 Intencje zbiorowe

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA – 21.11.2021
8.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
9.30 Za śp. Jana i Annę Gulczyńskich i za
zmarłych z rodziny, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba
11.00 Za śp. Stanisława Książkiewicza w 10.
rocznicę śmierci, z prośbą o pokój wieczny
CZWARTEK 18.11.2021
12.30 Za śp. Jarosława Krenz, z prośbą
6.30 Za śp. ks. Jerzego Szewczula, śp. ks.
o szczęśliwe życie wieczne – intencja od
żony Barbary i syna Filipa
Floriana Kniotka i wszystkich zmarłych
16.00 Za śp. rodziców i dziadków: Józefę i Jana
księży Pallotynów, z prośbą o radość
życia wiecznego
Woźnych; Mirosława Kosikiewicza; Wik7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
torię i Wojciecha Migów; Annę i Józefa
15.00 Za śp. Alicję Pochanke oraz za śp. AnGrabarków, z prośbą o dar życia wiecznego
toniego Pochanke w 22. rocznicę śmier- 17.00 Za śp. Marię Geburt z okazji imienin;
za śp. Stefana i Bronisławę Geburt; za
ci oraz za zmarłych rodziców, teściów
śp. Wiktorię i Piotra Roszyk, z prośbą
oraz za śp. bratanka Macieja, z prośbą
o udział w wiecznej radości zbawionych
łaskę Nieba
19.00 Za śp. rodziców: Janinę i Zygmunta
19.00 W intencji ks. Krzysztofa Freitaga
z okazji urodzin, z prośbą o Dary DuZiółkiewicz oraz za śp. Irenę i Wojciecha Świętego, Boże błogosławieństwo
cha Maciejewskich – intencja od dzieci:
Teresy i Grzegorza
i wszelkie potrzebne łaski
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22 - 28 listopada 2021 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 22.11.2021
6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy
modlitwę
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 W intencji kapłanów i Ojczyzny –
WŻR – Różaniec Nieustający
19.00 Za śp. Stefana Szagańskiego, za śp.
rodziców: Sabinę i Czesława oraz
za wszystkich zmarłych z rodziny,
o szczęśliwe życie wieczne dla nich –
od Renaty, Grażyny i Marii

WTOREK 23.11.2021
6.30 W intencji paraﬁan
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. rodziców: Janinę i Henryka
Łapińskich, z prośbą o radość życia
wiecznego
19.00 Za śp. rodziców: Alicję i Aleksandra
oraz za zmarłego brata Krzysztofa,
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne dla
nich
ŚRODA 24.11.2021
6.30 Za śp. Bożenę i Ryszarda Kowalewskich oraz za śp. Longinę i Romana
Jagielskich i wszystkich zmarłych z ich
rodzin, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Wojciecha i Jerzego Kergerów,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar
Nieba dla nich – intencja od rodziców
19.00 Za śp. rodziców: Luizę i Kazimierza
Frankowskich oraz za śp. Riccardo
Osimani – intencja od Liliany i Marii
Frankowskich
CZWARTEK 25.11.2021
6.30 Za śp. Konstantego, z prośbą o łaskę
Nieba
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 W intencji Katarzyny w dniu jej
imienin i w intencji Ryszarda, z prośbą
o Boże błogosławieństwo – intencja od
córek: Małgorzaty i Renaty
Nr 6 (852) rok XXX 14.11.2021

19.00 Za śp. Jerzego Kitę, z prośbą o łaskę
Nieba
PIĄTEK 26.11.2021
6.30 Za śp. Krzysztofa w 15. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny, z prośbą
o łaskę Nieba
7.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
15.00 Za śp. Henrykę Paszek w 12. rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodziny
19.00 Za śp. rodziców: Adama i Helenę Wętkowskich, o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
SOBOTA 27.11.2021
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 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
19.00 Intencje zbiorowe
I NIEDZIELA ADWENTU – 28.11.2021
8.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
9.30 Za śp. Gabrielę Mikołajczyk, z prośbą
o radość życia wiecznego
11.00 Za śp. Czesława Łamaszewskiego
i za śp. Mariana Pawlaka, o dar życia
wiecznego
12.30 Za śp. rodziców: Zoﬁę i Mariana Lewalskich; za śp. braci: Ryszarda i Jana
oraz za śp. Jana Jankowskiego
16.00 Za śp. Zbigniewa w 10. rocznicę śmierci, z prośbą o radość życia wiecznego
17.00 Za śp. Józefa Romana Leśniczaka w 15.
rocznicę śmierci; za zmarłych rodziców, teściów i zmarłych z ich rodzin,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
19.00 Za śp. Mieczysława Hasse, z prośbą
o radość życia wiecznego
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14 listopada 2021 r.

Ogłoszenia paraﬁalne
1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż
niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa
nie przeminą. Wierzymy we wszystko,
co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu
ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na
Jego powtórne przyjście.

5. Zachęcamy do wspólnej listopadowej modlitwy z wypominkami za
zmarłych codziennie w dni powszednie
o godz. 18:20.

6. W piątek, 19 listopada, swoje urodziny obchodzi ks. Krzysztof. Już dziś
życzymy Mu wielu łask Bożych oraz
2. Dziś obchodzimy Dzień Solidar- radości z posługiwania w naszej wspólności z Kościołem Prześladowanym. nocie. Msza św. w Jego intencji w przyW tym roku obejmujemy szczególną szłą niedzielę o godz. 19:00.
modlitwą prześladowanych chrześcijan
7. Na prośbę Przewodniczący KEP,
w Libanie. Obchodzimy także Świato- zebrane oﬁary do puszek, w niedzielę
wy Dzień Ubogich, ustanowiony przez 21 listopada we wszystkich kościołach
papieża Franciszka w 2016 r. na za- i kaplicach, będą przeznaczone – na
kończenie Jubileuszowego Roku Miło- rzecz migrantów z granicy białorusko
sierdzia. Niech nasze serca i oczy będą -polskiej.
wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją
blisko nas. Zachęcamy, by włączać się
Wezwania do chorych
w różne akcje charytatywne organizacji
społecznych i kościelnych.
tel. 512 63 46 46
3. Jutro tj. w poniedziałek, 15 listopada, o godzinie 18.00 w sali na dole
spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy 7 szkoły podstawowej.
4. W najbliższy czwartek młodzież
z klasy 7, 8 SP oraz z szkoły średniej,
zapraszamy na spotkanie grupy młodzieżowej „Synaj”. Spotkanie to odbędzie się w Sali Oazowej o godz. 18:00.

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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