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SŁOWO PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie!!!

Przeżywamy piękny miesiąc maj, w którym każdego dnia wyśpiewujemy
hymn pochwalny ku czci Matki Bożej. Z całego serca zapraszam
na Nabożeństwa Majowe od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy
Świętej, a w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca na pamiątkę objawień
fatimskich pragniemy gromadzić się na Różańcu i procesji z Matką Bożą.
Maj jest również miesiącem, kiedy dzieci przystępują do I Komunii Świętej,
a każdy z nas w tym czasie jest zaproszony do małego rachunku sumienia
wspominając swój dzień, kiedy po raz pierwszy przystąpił do Stołu
Pańskiego przyjmując Jezusa do swego serca w Komunii Świętej.
Pod koniec maja będziemy wspominać nasze kochane Mamy. W sposób
szczególny w tym roku Dzień Matki chcemy przeżywać w niedzielę 22 maja
modląc się na Mszach Świętych przed południem, a po południu biorąc
udział w festynie parafialnym.
Uwieńczeniem tego pięknego miesiąca będzie Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.

Jeśli chodzi o sprawy budowlane to udało nam się spłacić kolejną ratę
za parking i obejście wokół kościoła. Obecnie trwają prace związane
z przygotowaniem witraży na kopułę kościoła.
Za każdy dar serca złożony na budowę składam Wielkie Bóg Zapłać.
Każdego dnia w czasie Mszy Świętej modlimy się za Was.

Szczęść Boże
Wasz Proboszcz
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Słowo redakcji

Drodzy Czytelnicy!!!

Gdy przyroda budzi się do życia, wiemy, że zbliża się miesiąc maj. Czas,
w którym dzieci przygotowują się do przyjęcia po raz pierwszy Komunii
Świętej, a młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Rozpoczyna
się miesiąc, w którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę i zbliża się
Uroczystość Bożego Ciała. Będziemy po raz kolejny rozważać największą
tajemnicę naszej wiary. Oprócz tego w naszej parafii jest to czas festynu.
W tym numerze gazetki „U Boromeusza“ znajdziemy odpowiedź
na pytanie o sens i wartość posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii
Świętej w Kościele. Trwając w Roku Miłosierdzia będziemy mogli wczytać
się w świadectwo pewnej kobiety - opis jej nawrócenia potwierdzający, że
„nasz Bóg jest wielki”. Podczas Uroczystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski, legat papieża Franciszka, kardynał Pietro Parolin przytoczył słowa
młodzieży Ruchu Lednickiego: „Panie Jezu Chryste, Ciebie wybieram jako
mojego Pana i za Apostołem Piotrem powtarzam: Ty jesteś Chrystus, Boga
Syn, Zbawiciel! Tobie oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość
oraz całą moją wieczność. TY jesteś moją Prawdą, TY jesteś moją Drogą,
moim Życiem i moją Miłością. Teraz i na wieki”. Opis niezwykłego
nawrócenia jest obrazem tych słów.
Na radosne przeżywanie X festynu parafialnego i zbliżającego się czasu
życzymy: Szczęść Boże!!!

Wasza Redakcja

Znaczenie posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

W Archidiecezji Poznańskiej funkcja Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św.
sprawowana jest od 1999 roku. Obecnie w całej diecezji funkcjonuje
ok. 1500 szafarzy. Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie
przygotowawczym. Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii św. mogą być
mężczyźni w wieku od 25 lat.
Głównym, zasadniczym i najważniejszym zadaniem tej posługi jest
zanoszenie Najświętszego Sakramentu osobom chorym, starszym,
cierpiącym nie mogącym uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.



W naszej parafii funkcję tę obecnie pełni 6 mężczyzn. W każdą niedzielę
(poza pierwszą – gdzie w sobotę idą księża z Komunią i sakramentem
spowiedzi) i święta jeden z nas „idzie z Panem Jezusem” do tych, którzy
już sami do Niego przyjść nie mogą. Pełnimy tę posługę z radością
ale też z pewną trwogą i zawstydzeniem, gdyż świadomość tego Kogo
przenosimy w naszych rękach jest paraliżująca. Odwiedziny u chorych
są dla nas lekcją pokory, skromności oraz przemijalności. Chorzy i osoby
starsze często z nieskrywanym bólem ale też z godnością i ufnością znoszą
swój codzienny krzyż, dlatego też przebywanie wśród nich motywuje
do ciągłej, permanentnej pracy nad sobą, swoimi słabościami, by stawać
się lepszym człowiekiem i chrześcijaninem.
Wielu „z naszych podopiecznych” przeszło już na drugą stronę życia,
pozostaną po nich serdeczne wspomnienia, jak po pewnej Pani,
która po przekroczeniu jej progu oznajmiała z radością, że była już dzisiaj
w Łagiewnikach, Częstochowie, a w południe będzie w Warszawie.
Pierwszy raz jak spotkała mnie ta radość zawitania do jej mieszkania
pomyślałem sobie - oj niedobrze z kobietą niedobrze - natomiast niewiasta
ta poprzez radio i telewizję uczestniczyła w Mszy św. transmitowanej
lub nadawanej z różnych zakątków Polski przygotowując się w ten sposób
na przyjęcie Eucharystii. Nie zapomnę też przemiłej Pani, która bardzo
elegancko się każdej niedzieli ubierała łącznie z makijażem, bo przecież
przychodzi do niej niezwykły Gość, Pan Jezus. Umarła którejś niedzieli, trzy
godziny po wyjściu szafarza. W takich chwilach choć wiemy,
że nie jesteśmy godni tego zaszczytu, to przekonujemy się, że ta posługa
przynosi w życiu osób, do których idziemy konkretne owoce duchowe
i często umożliwia przyjęcie Najświętszego Sakramentu krótko
przed przejściem na inną stronę życia.
Szafarz też jak już większość z nas mogła zauważyć może rozdzielać
Komunię św. w trakcie Mszy św., jeśli taka jest potrzeba i wola wyrażona
przez ks. Proboszcza.

Szafarz Grzegorz
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„Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą“ Ps 118 –
świadectwo

Jedną z moich ulubionych scen z Pisma Świętego jest ta, w której Jakub
przez całą noc zmaga się z Bogiem. W efekcie Pan nadaje mu imię Izrael,
bo walczył z Bogiem i ludźmi i zwyciężył. Zanim jednak doszło do owego
zmagania, Jakub wstał, wyruszył w drogę, odpowiedział na swego rodzaju
wezwanie.

Jako dziecko byłam bardzo pobożna, wierzyłam w Boga taką prostą,
dziecinną wiarą. Lubiłam chodzić do kościoła, uczestniczyć
w nabożeństwach i Mszach Świętych, podobały mi się wizerunki Matki
Bożej… niestety im bardziej dojrzewałam, tym mniejsze znaczenie zaczęło
mieć dla mnie życie duchowe. Ważniejsze były pierwsze miłostki,
koleżeńskie relacje, słowa Pisma Świętego z kolei stały się nudne
i „przereklamowane”, a Msza nic nieznaczącym rytuałem, spektaklem
jednego scenariusza. Na samo dno własnej niewiary zaprowadził mnie
rozpad rodziny. Ojciec zostawił mamę, odszedł do innej kobiety,
a co gorsza opuścił swoje dzieci – moją siostrę i mnie. Złe rzeczy działy się
w domu. Panowała noc rozpaczy, depresji, myśli samobójczych,
niewzruszonego, zdawało się, milczenia Boga. To była naprawdę
nieprzenikniona noc, w której nijak nie mogłam dostrzec światła,
w której zgubiłam jakiekolwiek poczucie kierunku, co jest dobre, a co złe…

Na przestrzeni lat pojawiły się grzechy - nieczystość, papierosy, alkohol.
A Bóg? Cóż, funkcjonował w mojej głowie jako daleki, może nieistniejący,
w każdym razie obcy. Do głowy by mi nie przyszło, że On w całej tej nocy
ze mną był, że On jak złoto próbował mnie w ogniu, że jak z Jakubem
zmagał się ze mną owym cierpieniem, nocą i grzechem. Pewnego dnia
odkryłam, że woła mnie po imieniu, że mnie zna, że wcale nie jest daleki
i obcy. Z nieczystości wyciągnął mnie sam, wykorzystując moją dumę
i poczucie godności, których nigdy mi nie brakowało. Nie wiedziałam
jednak, że to On. Potem zbliżył się do mnie poprzez mojego przyjaciela,
wielogodzinne rozmowy z nim oraz poprzez doświadczenie wolontariatu
na ziemiach dotkniętych kataklizmem powodzi. Pozornie było to miejsce,
w którym brakowało Boga i Jego miłości. Jednak obecność ludzi niosących
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Dla kochanych Aniołków!
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1. Był nim Chrystus, inaczej Zbawiciel.
2. Naród wybrany.
3. Brat Marii i Marty, Jezus go wskrzesił.
4. Droga, którą przeszedł Jezus przed śmiercią na krzyżu.
5. Miłosierny ...
6. Opoka, uczeń Chrystusa, pierwszy papież.
7. Przeprowadził lud przez Morze Czerwone.
8. Miasto, w którym dorastał Jezus.
9. Oliwny, modlił się w nim Jezus przed swoją Męką.

10. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia ....
11. Żyje w klasztorze.
12. Opiekun Jezusa i Maryji.



„Pan moją mocą i pieśnią, On stał się

moim Zbawcą“ Ps 118 – świadectwo

pomoc i wsparcie oraz codzienne
spotkanie na adoracji powoli
otwierały moje oczy i uszy

na wzywanie mnie do powrotu
do Boga. Długo trwało, zanim
na nie odpowiedziałam, długo
powtarzałam, że Go nie widzę,
że nie mogę Go znaleźć… Jednak
im więcej czasu spędzałam
na kolanach, tym bardziej Go
poznawałam. Zakochałam się
wówczas w Jego obecności, w Jego
obliczu, w Jego miłości. Od tamtej
pory moje życie wcale nie jest
łatwiejsze, daje mi w kość może
nawet bardziej niż kiedyś. Różnica
polega na tym, że mam
świadomość obecności Chrystusa
w swoim życiu. Pozwalam Mu
obmywać swoje rany, pozwalam
Mu wdzierać się w moje serce,
pozwalam Mu ze sobą być.

Ze swojego dzieciństwa wyszłam
pobita, potłuczona, ale wiara, którą
odkryłam później pozwoliła mi stać
się narzędziem w rękach Boga
wykorzystywanym do czynienia
dobra. Bóg mi pobłogosławił,
bo przeszłam przez noc, zmagając
się z Nim, i odpowiedziałam, gdy
zawołał mnie po imieniu.

Katarzyna

Ważne informacje:

Msze św.
Niedziele:
• godz. 8.00

• godz. 9.30

• godz. 11.00 dla dzieci

• godz. 12.15

• godz. 18.00

• godz. 19.30 dla młodzieży i studentów

Dni powszednie:
• godz. 8.00

• godz. 18.00

Spowiedź św.
pół godziny przed każdą Mszą św.

Biuro parafialne jest czynne:
poniedziałek i środa od 16.30 do 17.30

piątek od 8.30 do 10.00.

Kontakt z parafią:
Parafia pw. św. Karola Boromeusza

os. Pod Lipami 100

61-638 Poznań

Tel. 662 589 800

e-mail: biuro@boromeusz.pl

www.boromeusz.pl

7
„U Boromeusza“ - kwiecień/maj 2016

Gazetka powstaje przy współpracy ludzi dobrej woli. Możesz do nich dołączyć.
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt z redakcją:
Parafia pw. św. Karola Boromeusza, os. Pod Lipami 100, 61-638 Poznań.

[cd. ze str. 5]
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PARAFIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE

PSM WINOGRADY - RADA OSIEDLA POD LIPAMI
ZAPRASZAJĄ NA

X RODZINNY FESTYN „U BOROMEUSZA“
FESTYN PRZED KOŚCIOŁEM

NIEDZIELA 22 MAJA
os. Pod Lipami w Poznaniu!!!

od godz. 14.00 do 21.00.
Program:
godz. 14.00 – Rozpoczęcie – FX – Events – śpiew i tańce z dziećmi
godz. 14.30 – Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Mała Wielkopolska“
godz. 14.55 – Zespół Metrum
godz. 15.15 – „Zespół Ludowy Rożnowianie“
godz. 15.45 – Szkoła tańca Hajdasz
godz. 16.00 – konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II
godz. 16.15 – Klub Seniora Przyjaciele
godz. 16.30 – Ad Astra – zespół muzyczny
godz. 17.15 – Parada z orkiestrą
godz. 18.30 – AWF - pokaz
godz. 19.00 – Zumba
godz. 19.15 – FX – Events
od godz. 19.30 do 21.00 – Mariusz Kalaga – coś pod nogę…
Zapraszamy do udziału w loterii!
Pierwsze losowanie około godz. 19.30.
Około godz. 20.30 - losowanie nagród głównych. W tym roku będą to:
samolotowa wycieczka do Rzymu lub Barcelony, laptop, rower, tablet,
wizyta u kosmetyczki, koszyk z niespodzianką, zestaw ogrodowy,
kosiarka do trawy, koszyk jajek ze wsi, worek ziemniaków i wiele innych
atrakcyjnych nagród…
Od godz. 14.00 do godz. 21.00 – dużo pyszności dla ciała: grochówka,
kiełbaska z grilla, karkówka, chleb ze smalcem i ogórkiem, ziemniak
z gzikiem, ciasto, lody, kawa i zimne napoje.
Obok pyszności wiele atrakcji dla dzieci: gry i zabawy, parkowe
przedszkole itd. Zapraszamy na nasze święto.

Ks. Grzegorz Szafraniak - Proboszcz


