30-lecie pisma paraﬁalnego Pallotti

Pismo paraﬁi św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni
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Rorate caeli

Od duszpasterzy - ks. Adam Kamizela SAC

Czuwajmy

Przed nami kolejny już w naszym
życiu
Adwent.
Czas szczególny.
Czas dopełniania
się i zbliżania,
czas wzrostu i rozwoju, czas oczekiwania i tęsknoty,
czas przychodzenia Tego, który jest zawsze. Adwent to czas ufności i radości.
To czas wokół Słowa Bożego w którym
Kościół już na samym początku przypomina nam słowo Jezusa: czuwajcie.
Zamiast biegania ma być czuwanie.
Czy jesteśmy do niego jeszcze zdolni?
Czuwanie to nie jest to samo, co
czekanie. Większość dobrych rzeczy,
których w życiu nie zrobiliśmy, nie zrobiliśmy z powodu tego, że na coś czekaliśmy: na lepszą okazję, na lepszą pogodę, na wenę twórczą, na lepszy dzień.
Czekanie jest złym sposobem życia, bo
odrywa nasze myśli od tego co tu i teraz,
a wychyla nas ku bliżej nieokreślonej
przyszłości. Adwent nie jest czasem czekania, ale czasem czuwania. Pan Jezus
mówi, żebyśmy czuwali, bo On przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie wiadomo
którędy złodziej będzie chciał przyjść.
Może przez okno w sypialni, a może
przez okienko w piwnicy, a może przez
drzwi, a może zrobi podkop, a może
dostanie się przez komin? Złodziej zaskakuje. Trzeba być przygotowanym na
wszystko. I właśnie o taką postawę chodzi w czasie Adwentu. Mamy być wrażliwi, mamy we wszystkim, w każdym
zdarzeniu, w każdej sytuacji, w każdym
2

człowieku spodziewać się przychodzącego Mesjasza. Nie wolno zakładać, że
On przyjdzie w sposób, na który my Mu
pozwolimy. Bo wtedy przypominalibyśmy Naród Wybrany, który tak czekał
na Mesjasza, że gdy Mesjasz przyszedł
to Go nie zauważył. Chrystus może więc
przyjść w człowieku z gazowni, który zapuka z rachunkiem za gaz, może przyjść
w biedaku, który w drzwiach poprosi
o zupę, może przyjść w koleżance z pracy, może przyjść w kimkolwiek. My czuwajmy, byśmy tej Jego nieobecności nie
przegapili.
Bardzo zachęcam do dwóch adwentowych wysiłków. Po pierwsze: do
szczególniejszego przyjrzenia się swoim rozmaitym relacjom, a szczególnie
relacjom trudnym. Często wykluczamy
możliwość, że Chrystus może przyjść
przez osobę, z którą nam jest trudno
żyć, z którą nam się nie układa. My wykluczamy, ale On nie. Kto wie. może
właśnie tak wybrał? Adwent to bardzo
dobry czas na próbę uporządkowania
tych pokomplikowanych relacji. Przynajmniej trzeba spróbować to zrobić.
A po drugie zachęcam do większej
adwentowej zażyłości ze Słowem Bożym. Jeśli chcemy naśladować ludzi Adwentu: Maryję, Jana Chrzciciela, Józefa,
to najlepiej zrobimy to robiąc to, co robili oni – żyjąc Słowem danym od Pana.
Okazji jest całe mnóstwo: rekolekcje
które już dziś rozpoczynamy, codzienne roraty, lub inna Msza ze Słowem Bożym, codzienna lektura Pisma świętego.
Wykorzystajmy ten czas do dobrych
rzeczy. Czuwajmy a nie czekajmy.
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Z duchowości palotyńskiej

Ku doskonałości
By dojść do wielkiej doskonałości
potrzebne są:
1. W postępowaniu: jednolitość,
prawość, skromność, roztropność i siła.
2. W przestawaniu z innymi: wesołość bez rozproszenia, umiar w słowach, zapomnienie o sobie, nieczynienie uwag zbyt pochopnie.
3. W upadkach: spowiedź pokorna
i szczera, głęboki żal bez wykrętnych
usprawiedliwień, uciekanie się do Boga,
zdawanie się na Jego miłosierdzie.
4. W korzystaniu z sakramentów
świętych: czystość serca i zamierzeń,
odrywanie się od zmysłowych upodobań, żywa wiara, prawdziwa gorliwość.
5. W stosunku do Boga: dziecięca
ufność, miłosne zatroskanie o poznanie Jego woli, spokojne czekania na
Jego chwile, ochotne posłuszeństwo
szczere i bez zastrzeżeń.
6. W stosunku do bliźniego: serdeczność wobec niego, ubieganie go
w dobrem, uprzejmość bez uniżoności,
szacunek bez pochlebstw, ludzkość bez
względu na osobę.
7. Wobec siebie samego: rzetelna
sprawiedliwość, abnegacja siebie rzeczywista i stateczna, cierpliwość w każdym wypadku.
8. Wobec własnego ciała: umiarkowana troska, oględna surowość, umiar
we wszystkim.
9. Wobec swej wyobraźni: w zamęcie spraw niewzruszony spokój, lekceważenie własnych urojeń, odwracanie
się od ich natręctw.
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10. W odniesieniu do [swego] ducha: błogosławiona niewiedza o własnych zasługach, święte wykorzystywanie swoich talentów.
11. W odniesieniu do [swego] serca: stała gotowość do wyrzucania zeń
wszelkich obrazów wprowadzających
w nim zamęt, czuwanie nad każdym
jego poruszeniem, oﬁarne wyrzekanie
się wszystkiego, co sprzeciwia się doskonałemu pragnieniu Boga.
12. Życie wiary, tj. zupełna zgodność
z Jezusem Chrystusem w modlitwie,
w myślach, w uczuciach, w utrzymywaniu we wszystkim stałej zawisłości
swego ducha (od Niego).
Św. Wincenty Pallotti
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na I Niedzielę się oﬁarami tej trudnej sytuacji” (19.
listopada 2021). (…) Z Adwentem rozAdwentu, rok C, 28 listopada 2021 r.
poczynamy kolejny etap pracy duszpasterskiej wokół Eucharystii. Przez
I czytanie (Jr 33, 14-16)
Potomek Dawida będzie wymierzał dwa lata staraliśmy się umacniać naszą
wiarę w tę Tajemnicę, która daje życie.
sprawiedliwość
Niestety, właśnie wtedy doświadczyliśmy wszyscy ograniczeń, jakie wproPsalm (Ps 25 (24))
wadzono z powodu pandemii. Nie zaDo Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
wsze mogliśmy ﬁzycznie zgromadzić
się przy stole Pana, spożywając Ciało
II czytanie (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Utwierdzenie w świętości na przyjście Pańskie, które samo tylko daje życie
wieczne.
Chrystusa
Obecnie - w myśl hasła: „Posłani
w pokoju Chrystusa” - chcemy staAklamacja (Ps 85 (84), 8)
wać się świadkami Zbawiciela, abyAlleluja, alleluja, alleluja
śmy mocą tego Pokarmu przemieniali
świat. Autentyczne spotkanie z ChryEwangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)
Oczekiwanie na powtórne przyjście stusem we wspólnocie eucharystycznej budzi bowiem w sercu radość
Chrystusa
i przynagla nas do dzielenia się doAdwentowe otwarcie na przycho- świadczeniem wiary. Sam Jezus Chrydzącego Zbawiciela zachęca nas do stus - obecny w Eucharystii - jest Tym,
spojrzenia na nasze problemy, ale tak- który nas posyła. Misja jest nie tylko
że na sprawy Polski i świata, z perspek- jakimś dodatkiem do naszego życia,
tywy wiary w Boga. Dlatego dziękuję ale jest integralną częścią życia chrzewszystkim, którzy w niedzielę Chry- ścijanina.
Do zadań stojących przed ludźmi
stusa Króla Wszechświata odpowiedzieli na mój apel i wsparli materialnie żyjącymi Eucharystią należą: służebdziałania Caritas przy naszej wschod- ny styl życia na wzór Chrystusa sługi,
niej granicy. Jestem głęboko przekona- świętowanie niedzieli jako dnia Pańny, że obronę naszej granicy możemy skiego także w wymiarze pozaliturpołączyć z ewangeliczną wrażliwością gicznym, życie w osobistej wolności
na cierpienie bliźnich. Jak czytamy dzieci Bożych oraz zaangażowanie na
w komunikacie z ostatniego zebrania rzecz pokoju i sprawiedliwości.
(…) Módlmy się o pokój i pojednaplenarnego Konferencji Episkopatu
Polski: „nie ma sprzeczności w równo- nie w naszej Ojczyźnie. Maryja, Króczesnym obowiązku obrony naszych lowa Polski, niech wyprasza siły tym,
granic i wsparciu dla tych, którzy stali którzy strzegą naszych granic a jako
4
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Pociecha Migrantów niech pomaga ską o najbardziej potrzebujących (...)
skutecznie rozwiązać kryzys humani- Jan Chrzciciel zachęcał do nawrócenia
ludzi swego czasu z mocą, zdecydotarny na naszej granicy.
wanie i surowo. A jednak potraﬁł słuAbp Stanisław Gądecki, List pasterski chać, umiał podejmować gesty czułości
na Adwent 2021 i przebaczenia wobec rzeszy ludzi, którzy przyszli do niego, aby wyznać swoje
grzechy i przyjąć chrzest pokuty.
Czytania mszalne na II Niedzielę
Papież Franciszek
Adwentu, rok C, 5 grudnia 2021 r.
I czytanie (Ba 5, 1-9)
W drodze do nowego Jeruzalem
Psalm (Ps 126 (125))
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
II czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11)
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień
Chrystusa
Aklamacja (Łk 3, 4c. 6)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Łk 3, 1-6)
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Papieskie Intencje
Apostolstwa Modlitwy
Grudzień
Intencja ewangelizacyjna:
Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego
— aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha
Świętego.

Rozważanie: Przede wszystkim jesteśmy wezwani do naprawienia wyrw
utworzonych przez oziębłość i obojętność, otwierając się na innych z tymi
samymi uczuciami, co Jezus, to znaczy
z tą serdecznością i braterską wrażliwością, która zajmuje się potrzebami bliźniego. Nie można mieć relacji miłości,
miłosierdzia braterstwa, jeśli są w niej
dziury, tak samo jak nie można iść
drogą pełną dziur. To oznacza zmianę
postawy, a wszystko ze szczególną troNr 7 (853) rok XXX 28.11.2021
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 29.11.2021
6.30 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
9.00 Za śp. rodziców: Juliana i Leonardę;
śp. męża Jana; zmarłych braci: śp.
Józefa, Mariana, Wiktora, Kazimierza
i Adama, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
15.00 Za zmarłych z rodzin: Świeżych, Karaszkiewiczów i Żywiaków; za śp. Aleksandra, z prośbą o Boże Miłosierdzie
i łaskę Nieba
17.00 W intencji Paraﬁan
19.00 Za śp. Mieczysława Hasse i za śp. żonę
Barbarę, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne
WTOREK 30.11.2021
6.30
9.00 Za śp. Jadwigę Kus, z prośbą o łaskę
Nieba dla zmarłej – intencja od Anny
Jelińskiej, Wioletty Krajki - Kuźniak
i Justyny Gornowicz- Poroskiej
15.00 Za śp. Stanisława Kapłon – greg.
17.00 Za śp. Teresę Kędzierską w 1. rocznicę
śmierci – intencja od męża i synów
z rodzinami
19.00 O łaskę Nieba dla śp. Andrzeja Rotnickiego w dniu jego imienin – od Bożeny
z rodziną
ŚRODA 01.12.2021
6.30 Za śp. rodziców: Felicję i Mikołaja,
z prośbą o radość Nieba
9.00 W intencji Janiny w 80. urodziny
i Bronisława w 85. urodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i Boże błogosławieństwo na
dalsze lata
15.00 Za śp. Pawła Krawczyka, z prośbą
o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba –
intencja od Pracowników Centralnego
Laboratorium Szpitala przy ul. Polnej
w Poznaniu
17.00 Intencja dziękczynna za poczęcie
dziecka, z prośbą o Bożą opiekę i błogosławieństwo
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19.00 Za śp. Iwonę Koczorowską, z prośbą
o dar Nieba – intencja od Justyny z rodziną
CZWARTEK 02.12.2021
6.30 O powołania kapłańskie, misyjne i do
życia konsekrowanego
15.00 Za śp. Barbarę i Mieczysława Hasse,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
17.00 Za zmarłych z rodzin: Basiaków
i Pietrygów i za wszystkich zmarłych
z rodziny
19.00 W intencji rodzin naszej Paraﬁi i Archidiecezji, z prośbą o Boże błogosławieństwo i uwolnienie od wszelkiego
rodzaju zła
PIĄTEK 03.12.2021
6.30 W intencji Dobrodziejów
15.00 W intencji córki, z prośbą o uzdrowienie duchowe dla niej i jej rodziny
17.00 Za śp. Stanisława Gołębiowskiego,
z prośbą o pokój wieczny
19.00 Za śp. Krzysztofa Czujewicza w 11.
rocznicę śmierci, z prośbą o łaskę Nieba
SOBOTA 04.12.2021
6.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest
Niepokalane Serce Maryi
15.00
19.00 Intencje zbiorowe
II NIEDZIELA ADWENTU – 05.12.2021
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
9.30 Za śp. Hieronima, Helenę i Józefę,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
11.00 Rez.
12.30 W intencji Paraﬁan
16.00 O łaskę Nieba dla śp. Mieczysławy
Nowak
17.00 Za śp. Pelagię, Walentego i Daniela,
z prośbą o wieczne szczęście w Niebie
19.00 Intencje studenckie
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Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 06.12.2021
6.30 O pojednanie z Bogiem dla konających
15.00 W intencji Kazimiery Deskur w 100.
rocznicę urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski i piękne życie,
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
– intencja od najbliższych
17.00 Za zmarłych z rodziny Unruch, z prośbą o łaskę Nieba
19.00 Za śp. Ewę Herodowicz i za zmarłych
jej rodziców, z prośbą o radość życia
wiecznego
WTOREK 07.12.2021
6.30 Rez.
15.00 Za śp. rodziców: Jana i Jadwigę; śp. Teściów: Krystynę i Kazimierza, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
17.00 Za śp. Henryka Gabryś, z prośbą o radość życia wiecznego
19.00 Intencje Grupy św. O. Pio
ŚRODA 08.12.2021 UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
6.30 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
15.00 Za śp. Marię i Antoniego, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne
17.00 O łaskę Nieba dla śp. Leszka Krawca w 13.
rocznicę śmierci oraz za zmarłych: Mieczysława, Jerzego i Janusza, z prośbą o dar
Nieba – intencja od mamy z rodziną
19.00 W intencji Marii z okazji urodzin,
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla niej i jej
rodziny – intencja od ojca
CZWARTEK 09.12.2021
6.30 W intencji kapłanów, osób konsekrowanych i Kościoła Świętego
15.00 Za śp. Jerzego Zaborowskiego, śp. Beatę Jurek i śp. Dorotę Wysocką, o pokój
wieczny
17.00 Za śp. Zbigniewa Kupkę, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba
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19.00 Za śp. Leokadię Stasinowską, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i radość życia
wiecznego – intencja od dzieci i wnuków
PIĄTEK 10.12.2021
6.30 Za śp. Jacka i zmarłych rodziców: śp.
Krystynę i Bogumiła, z prośbą o radość
Nieba
15.00 Za śp. Teoﬁla Strzykała, z prośbą
o Boże Miłosierdzie – intencja od
kuzynki Joli z rodziną
17.00 Za śp. Grzegorza Kubiaka w 1. rocznicę śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne
19.00 Za śp. rodziców: Janinę i Antoniego
Malecha oraz zmarłych: śp. Anielę,
Benignę i Stanisława Matela oraz za
zmarłego Mariana Biegańskiego
SOBOTA 11.12.2021
6.30 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących
15.00 Za śp. Barbarę i Henryka Drajer; za śp.
Bernarda Olejniczak, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
19.00 Intencje zbiorowe
III NIEDZIELA ADWENTU – 12.12.2021
8.00 Za śp. rodziców: Zoﬁę i Mariana
Budych; za śp. Janusza Łakomego,
z prośbą o pokój wieczny
9.30
11.00 Za śp. Stanisława Kwapiszewskiego
w 5. rocznicę śmierci, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba
12.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej z okazji 1. urodzin i imienin Łucji
16.00 Za śp. Olega Nowaka, z prośbą o pokój
wieczny
17.00 Za śp. Tadeusza Sobierajskiego w 26.
rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny
19.00 Za śp. Mieczysława Hasse, z prośbą
o Boże Miłosierdzie
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Ogłoszenia paraﬁalne
1. Dzisiaj w podwójnym wymiarze rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na
przyjście Zbawiciela. Przygotowujemy się
do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności
czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie
w chwale, jak sam to zapowiedział. Niech
u progu Adwentu pomogą nam w tym rekolekcje, które poprowadzi dla nas ks. Marek
Borowski SAC. Bardzo serdecznie witamy
Go w naszej wspólnocie i życzymy światła
Ducha Świętego.
2. Nauki rekolekcyjne dzisiaj podczas
każdej Mszy św., oprócz Mszy św. o godz.
16:00. W poniedziałek, wtorek i środę nauki ogólne podczas Mszy św. o godz. 9:00,
15:00, 19:00. Znajdźmy czas i przekażmy
też innym, by jak najwięcej z nas skorzystało z tego czasu łaski, jakim są dni rekolekcji
adwentowych. Gorąco zachęcamy i serdecznie zapraszamy.
3. Zachęcamy również do licznego
udziału w czuwaniu adwentowym wraz
z Maryją podczas nabożeństw zwanych roratami. Dorosłych zapraszamy codziennie
o godz. 6:30, /do kościoła górnego/ dzieci,
od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 /
do kościoła dolnego/. Jednocześnie o godz.
6:10, przed roratami, zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Podczas rorat dla dorosłych będzie krótka nauka rekolekcyjna.
Przez czas Adwentu w tygodniu nie będzie
Mszy św. o godz. 7:30.

4. Młodzież od 7 klasy SP, zapraszamy
na spotkanie Grupy „Synaj” w czwartek
o godz. 18 w Sali oazowej. Dzieci, zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 12 również w Sali oazowej.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W czwartek będziemy prosili
o liczne i święte powołania do kapłaństwa.
W pierwszy piątek okazja do spowiedzi
świętej w naszym kościele podczas każdej
Mszy św. oraz od godz. 14:30, 18:00 oraz
dla dzieci od 16:30. Natomiast po Mszy
św. o godz. 19:00 serdecznie zapraszamy
wszystkich na adorację i wielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego śpiewem.
6. W sobotę uczcimy Niepokalane Serce
Maryi. Po Mszy Roratniej wystawienie Najświętszego Sakramentu, medytacja, różaniec
i indywidualne błogosławieństwo.
7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć
opłatki oraz świece wigilijne. Jak zwykle,
liczymy na zrozumienie i hojność naszych
Paraﬁan i Gości. Dochód ze sprzedaży
świec przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom.
8. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać oﬁary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
Wszystkim Paraﬁanom i Gościom, na
najbliższy tydzień, w którym przeżywać będziemy nasze paraﬁalne rekolekcje adwentowe, życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej. Niech będzie to dla nas czas kolejnej odnowy duchowej.

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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