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Adwent - czas oczekiwania...

W komunii
z Bogiem

Słowo redakcji

13.11. Ks. Wikariusz wraz z parafianami
wybrał się na pielgrzymkę do Lichenia, gdzie
polecano
wszystkie
nasze
intencje,
a w szczególności dzieło rozwoju naszej
parafii.

Gdy kończy się rok liturgiczny, liturgia
nastraja nas eschatologicznie – ku rzeczom
ostatecznym i ta refleksja potęgowana przez
jesienną aurę pomaga się nam zatrzymać
na życiu wiecznym. Dziś rozpoczynając
Adwent pragniemy wzbudzić w sobie
radosne oczekiwanie na przyjście Pana.
Powtórne na końcu świata i nowe w Bożym
Narodzeniu. Warto, aby to oczekiwanie
pełne nadziei i modlitwy nadawało kształt
nadchodzącym dniom, byśmy potrafili
znaleźć to, co piękne i niezwykłe, a nie tylko
zatrzymać się na choince, porządkach
i karpiu. Jako redakcja życzymy pięknego
przeżywania
Adwentu!
Zapraszamy
do lektury naszej gazetki, szczególnie relacji
z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Dowiemy się,
co tam nasi pielgrzymi z ks. Proboszczem
widzieli.
Redakcja

17.11. W naszej parafii to dzień świąteczny,
bowiem nasz ks. Proboszcz obchodzi dzień
swych imienin. Solenizantowi życzymy wielu
łask Bożych i radości na każdy dzień.

Wspólnie przeżyliśmy...
W dniach 18.10. - 28.10. odbyła się
parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej,
o której można więcej poczytać na stronie
4 i 5.
24.10. Naszą parafię odwiedzili klerycy,
którzy modlili się z nami o nowe powołania
i zbierali ofiary na utrzymanie seminarium.
4.11. W naszej wspólnocie parafialnej
odbyło
się
wyjątkowe
wydarzenie.
Ks.
Arcybiskup
Stanisław
Gądecki
przewodniczył uroczystościom odpustowym,
a także po zakończonej liturgii wmurował
Kamień Węgielny pod budowę naszego
kościoła.
7.11. W naszej kawiarence wspominaliśmy
osobę Jana Pawła II i nasze, związane z Nim,
przeżycia.
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W niedzielę 21.11. odbyło się uroczyste
przyjęcie dzieci i młodzieży do Eucharystycznego Ruchu Młodych, a do grona
ministrantów został przyjęty Nikodem Perła.
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SŁOWO PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie i Sympatycy!!!
Pierwsze dni listopadowe każdego roku koncentrują się wokół
tajemnicy Wszystkich Świętych i dnia wiernych zmarłych. W tym
okresie szczególnie odwiedzamy groby naszych bliskich, składamy
wiązanki kwiatów, zapalamy znicz, przyjmujemy Komunię Świętą
w intencji zmarłych i zapewne wielu również ofiarowuje odpust
zupełny. Są to chwile zadumy, wspomnień, ale także refleksji nad
naszym życiem.
W te pierwsze dni listopadowe wpisuje się również radosna uroczystość odpustowa ku czci
naszego patrona św. Karola Boromeusza. Tegoroczny odpust był historyczny dlatego,
że uroczystościom przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, który po Mszy Świętej
poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę naszego kościoła, oraz poświęcił nasze
salki parafialne.
W parafii mamy nowego kapłana, który będzie pomagał nam w posłudze duszpasterskiej
w niedziele, a także podczas kolędy. Jest nim ks. Krzysztof - pallotyn.
Przed nami czas Adwentu – czas oczekiwania. Zachęcam wszystkich: dzieci, młodzież
i starszych do uczestnictwa w Roratach, które będą od poniedziałku do piątku
dla młodzieży i starszych o godz. 6.30, w sobotę o godz. 8.00, a dla dzieci od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00. W sposób szczególny chciałbym Was Moi Kochani zaprosić
na rekolekcje adwentowe, które będziemy przeżywać w naszej parafii od 12. do 15.12. Nauki
będą głoszone przez Proboszcza z Wierzenicy – ks. Przemysława Kompfa. Nauki rekolekcyjne
będą w niedzielę na wszystkich Mszach Świętych oraz od poniedziałku do środy
o godz. 10.00 i 18.00.
Na czas adwentowego radosnego oczekiwania życzę otwarcia i z serca błogosławię.
Wasz Proboszcz
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Gorące wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej.
[część pierwsza]

„Pod Twoją obronę…”. Z tymi słowami na ustach wyruszyliśmy 19.X. o godz. 2.00
autokarem do Warszawy, by stamtąd odlecieć samolotem do Ziemi Świętej, ziemi, którą
przemierzał Chrystus. W drodze towarzyszyła nam wiara, że pielgrzymka poprowadzi nas
Jego śladami. Pielgrzymowaliśmy 48 osobową grupą parafian pod opieką ks. Proboszcza
Grzegorza Szafraniaka i O. Adriana Galbasa. Rano, na lotnisku czekała nas ścisła odprawa
celno – paszportowa, często nawet z przeglądaniem bagażu. Odetchnęliśmy z ulgą, gdy
mogliśmy w końcu udać się do kaplicy na Okęciu, by rozpocząć naszą pielgrzymkę Mszą św.
Po prawie 4 godzinach lotu wysiedliśmy w Tel Awiwie, i tutaj szok – temperatura powyżej
300C. Marzyliśmy o zdjęciu naszych ciepłych ubrań. Z radością wsiedliśmy do klimatyzowanego autokaru, którym udaliśmy się w kierunku hotelu do Jerozolimy - naszego pierwszego
przystanku podróży. Po drodze jednak O. Adrian zatrzymał nas przy kościele „Pater Noster”
– świątyni, w której Pan Jezus po raz pierwszy przekazał uczniom wzór modlitwy do Boga
Ojca, a także przy Kaplicy Wniebowstąpienia - wg tradycji tutaj miało miejsce
wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Jeszcze krótki przejazd przez miasto i nareszcie
mogliśmy po kolacji udać się na wyczekiwany spoczynek. Hotel położony był na szczycie
Góry Oliwnej, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę Jerozolimy, nad którą
góruje lśniąca w słońcu złota kopuła meczetu, zbudowanego na miejscu dawnej świątyni
Jerozolimskiej. Tutaj znajduje się też Ściana Płaczu, miejsce do którego pielgrzymują Żydzi
z całego świata, miejsce po którym mogliśmy też stąpać i którego dotknąć. O świcie budził
nas „śpiew” muezzina, wzywający wiernych do modlitwy, z wieży minaretu. Trzeba było
wcześnie zrywać się z łóżek. To konieczne, bo przed nami pozostało jeszcze tylko 9 dni –
a tak wiele do zwiedzenia. Ziemia Święta, to dla nas katolików – kraina niezwykła, która
porusza głęboko i wyzwala mocne wzruszenia. To tutaj nie tylko przeżywamy pobyt ale
wracamy często do źródeł naszej cywilizacji, kultury wiary. Zapewne wiele się zmieniło na tej
ziemi od czasów Chrystusa. Ruiny dawnych budowli, nowe zabudowania i drogi – to już
inny świat. Jednak tutaj, gdzie „przechodził Jezus” powstały piękne świątynie
dla upamiętnienia obecności Bożego Syna. Przez cały czas tak wiele nas zaskakiwało.
Zdumiewał barwny pod względem strojów, języków i karnacji tłum, który przez cały dzień
przetaczał się we wszystkich miejscach, które nawiedzaliśmy. Niekiedy trzeba było długo
stać w kolejce, by dotrzeć do miejsc świętych – zadziwiała wytrwałość i upór pielgrzymów.
Nawiedzaliśmy wspaniałe świątynie. Były ich na trasie dziesiątki. Nie sposób wszystkie
wymienić na łamach tej gazetki. W nich oddawaliśmy się modlitwie i rozważaniom –
co prawda – zbyt krótkim – ale ogromnie intensywnie. Nasz przewodnik O. Adrian
wprowadzał nas nie tylko w historię, klimat Ziemi Świętej ale przede wszystkim w tajemnice
życia i nauki Jezusa Chrystusa. Wspaniale słuchało się czytań i rozpamiętywało Ewangelię
w tych miejscach, w których niegdyś ją tworzył i głosił sam Chrystus. Niezwykłe widoki
korespondowały z naukami płynącymi z ust O. Adriana. Były to prawdziwe „rekolekcje
w drodze”. Senne często oczy otwierały się natychmiast na kolejny głos przewodnika,
którego homilii, nauk, opowiadań można było słuchać bez końca – one urozmaicały dłuższe
przejazdy autokarem. Chłonęliśmy je nie tylko wyobraźnią wiary ale przede wszystkim
sercem. Podczas pielgrzymowania prześledziliśmy dzieje Jezusa z Nazaretu do końca Jego
drogi – przemierzyliśmy szlak całego Różańca świętego – wszystkich jego tajemnic.
Przeżyliśmy odnowienie sakramentu Chrztu św. w Jordanie. Ks. Proboszcz, który dokonywał
tego aktu, nie żałował wody. Solidnie polewał nasze głowy. Misternie ułożone fryzury pań
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trochę zmieniły swój wygląd – ale cóż to znaczyło wobec przeżycia? W Kanie Galilejskiej –
sanktuarium pierwszego cudu - pary małżeńskie, które z nami podróżowały, odnowiły w
uroczysty sposób sakrament małżeństwa a wieczorem, po kolacji świętowaliśmy w hotelu
„wesele młodych małżonków” smakując prawdziwe wino z Kany Galilejskiej. W Jerozolimie
spotkaliśmy Chrystusa w Wieczerniku – miejscu ustanowienia sakramentu Eucharystii
i kapłaństwa. To tutaj, za przyczyną O. Adriana ks. Proboszcz przeżył odnowienie ślubów
kapłańskich a my byliśmy prawdziwymi świadkami tego wydarzenia. Ks. Grzegorz nie krył
wzruszenia a i nam oczy zawilgotniały. Wiele wzruszeń dostarczyły nam Msze św.
sprawowane w niezwykłych miejscach. Nie zapomnimy tej w samym sercu Galilei,
na zboczu Góry Ośmiu Błogosławieństw, gdzie zza ołtarza przebijał błękit wód Jeziora
Genezaret, Mszy św. w Ogrodzie Oliwnym – Getsemani, Mszy św. na Górze Nebo, górze
z której Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną i na której zmarł.
Uczestnicy pielgrzymki
[Część druga wspomnień opublikowana zostanie w następnym numerze gazetki]
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Odkrywać Jana Pawła II
7 listopada br. w naszej parafialnej kawiarence odbyło się spotkanie - wspomnienie o Janie Pawle II.
Parafianie przynieśli zdjęcia, błogosławieństwa i wtedy ożyły wspomnienia i pojawiało się wiele
wzruszeń oraz pięknych myśli. P. Stanisław zaprezentował nam fragment kolekcji znaczków z Janem
Pawłem II (kolekcję tę prezentujemy także w naszej gazetce). P. Maria przyniosła transparent
z pielgrzymki. Wiele osób przyniosło piękne pamiątki, które pieczołowicie przechowują.
Każdy mógł podzielić się swoim niezwykłym przeżyciem ze spotkania z Ojcem Świętym.
Ważna była wtedy nawet obecność w wielotysięcznym tłumie. Ubogacała i napełniała nas entuzjazmem
wiary.
Również po latach słowa, jakie do nas kierował, wspomnienie dotyku Jego dłoni, uśmiechu wywołuje
wielkie emocje.
Na spotkaniu padało wiele pięknych i ciepłych słów o naszych przeżyciach i osobistych wzruszeniach.
Następne takie spotkanie odbędzie się 12.12.

Niezwykłe fascynacje naszych parafian
Dzisiaj prezentujemy kolejny znaczek z kolekcji - Papież w pelerynie czerwonej. Ten sam wizerunek
pojawił się na znaczkach Chile, Brazylii, Tanzanii, Dominikany, Centralnej Afryki, Mauritiusa, Wenezueli
oraz Zairu – gdzie wykorzystano bloczek z 1980 roku z I pielgrzymki Jana Pawła II w tym kraju
i przedrukowano na II pielgrzymkę w roku 1985.
[14]

[Udostępniono z kolekcji Stanisława Kandulskiego]
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Ważne informacje:

Katecheza dla II klasy szkoły podstawowej
(2 czwartek miesiąca)

M sze św. w kap licy
Nied ziele:

spotkanie 9.12. o godz. 17.20.

•
•
•
•
•
•

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

8.00
9.30
11.00 dla dzieci
12.15
18.00
19.30 dla młodzieży i studentów

5.12. w niedzielę na Mszy św. o godz. 16.00
poświęcenie medalików.
8.12. Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.
Msze św. będą w tym dniu o godz. 6.30, 10.00 i
18.00.

D ni p o w s z e d n i e :
• godz. 8.00
• godz. 18.00

Eucharystyczny Ruch Młodych spotyka się
w piątki o 17.00.

Sp owiedź św.
pół godziny przed każdą Mszą św.

B iuro par af ialn e jest czyn n e:

Spotkanie „Wspomnienie o Janie Pawle II“
odbędzie się w kawiarence parafialnej 12.12
o godz. 16.00. Tematem będą aktualne problemy
współczesnego człowieka w świetle słów Jana
Pawła II.

poniedziałek i środa od 16.30 do 17.30
piątek od 8.30 do 10.00.

K o nt a k t z p a r a f i ą :
Parafia pw. św. Karola Boromeusza
os. Pod Lipami 100
61-638 Poznań
Tel. 662 589 800
e-mail: biuro@boromeusz.pl

Spotkanie formacyjne dla młodzieży gimnazjalnej
i licealnej na animatorów w poniedziałek o godz.
19.00.

www.boromeusz.pl

Modlitwa Wspólnoty Taize odbywa się co wtorek
o godz. 19.00.

W najbliższym czasie...

Wspólnota Krwi Chrystusa spotyka się w każdy
wtorek po Mszy św. wieczornej, a modlitwa
do Krwi Chrystusa jest w czwartek o godz. 17.30.

Dla dorosłych i młodzieży Roraty od poniedziałku
do piątku o godz. 6.30, a w sobotę o godz. 8.00.
Dla dzieci Roraty od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego prowadzi
koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek
o godz. 17.30 i w niedzielę o godz. 9.10.

Katecheza dla I klasy szkoły podstawowej
(2 wtorek miesiąca)

Spotkania Grupy Biblijnej w środy o godz. 19.00
(grupa spotyka się w II i IV środę miesiąca).

spotkanie 14.12. o godz. 17.20.

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,
biuro parafialne - ks. Szczepan, www.boromeusz.pl lub szczepan555@interia.pl
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Dla naszych kochanych

Czy wiecie, że już jest Adwent???

A ni o łkó w

Naprawdę Adwent!!! No i czas na RORATY!
Mamy
nadzieję,
że
lampiony
już
przygotowane do codziennego zapalania ich
o godz. 18.00 w naszej kaplicy. Oj, oj będzie
się dużo działo na Roratach.

i nie tylko....

Wiemy, że lubicie losowania, nagrody, naklejki i cieszycie się, gdy uda Wam
się wylosować figurkę Matki Bożej. Będzie dużo radości, bo Roraty,
to radosne spotkanie z Panem Jezusem i Matką Bożą. My, to znaczy dzieci
z ERM-u jesteśmy już gotowe do startu na Roraty.
Pytacie co to jest ERM? To Eucharystyczny Ruch Młodych. Chcemy podzielić się z Wami
radością, że w uroczystość Chrystusa Króla zostaliśmy przyjęci do ERM-u. Tworzymy
30 osobową grupę dzieci i młodzieży pragnącą stać się prawdziwymi przyjaciółmi Pana
Jezusa, takimi współczesnymi Apostołami. A chyba wiecie, kim byli Apostołowie… to
najbliżsi przyjaciele Pana Jezusa, którzy nie odstępowali go nawet na krok. My też tak chcemy
być blisko Pana Jezusa jak oni, dlatego staramy się pięknie uczestniczyć we Mszy św.
śpiewać psalmy i czytać Słowo Boże. Poznacie nas po żółtych chustach, to nasz znak ;).
Pewnie niektórzy z Was już nas widzieli ;). Jeśli Ty też pragniesz zaprzyjaźnić się z Panem
Jezusem i stać się 13-stym Apostołem, to przyjdź do nas, a my przyjmiemy Cię z wielką
radością i będziesz miał 30-stu nowych przyjaciół ;).
Czekamy na Ciebie w piątek o godz. 17.00 albo w niedzielę o godz. 11.00 w naszej kaplicy.
A oto my:

Radosnego Adwentu i do zobaczenia na Roratach!
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