Biuletyn

27/2017 (437)

Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu
XI Niedziela Zwykła 18.06.2017 r.

Ewangelia wg św. Mateusza

J

ezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie
choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan,
Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon
Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus,
dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego
miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.
Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! ( Mt 9, 36- 10,8)

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA
Od piątku 16.06 do czwartku 22.06 trwa oktawa Bożego Ciała. W te dni odprawiamy
procesję eucharystyczną połączoną z nabożeństwem do N S P J
po Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów.
W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała, przynieśmy tego dnia wianki
z ziół i kwiatów które zostaną poświęcone. Na zakończenie niespodzianka dla
wszystkich dziewczynek sypiących kwiaty i dla wszystkich chłopaków z LSO.

Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa
W najbliższy piątek, 23 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, jest to jednocześnie Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Tego
dnia nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00.

GÓRA TABOR
Zapraszamy na wspó lny wyjazd na Gó rę Tabor do Mó rkowa k/Leszna
w dniach 26-29 czerwca. To spotkanie młodzież y z para ii chrystusowcó w.
W tym roku mamy wspaniałych goś ci: Jacek Pulikowski, ks. Jakub Bartczak,
s. Kinga. W programie: konferencje, warsztaty, turniej siatkó wki, Muzyczne
Uwielbienie. Tam Anioły spędzają wakacje. Warto z nimi rozpocząć ten
ś wietny czas. Zgłoszenia u ks. Krzysztofa. Info na: www.goratabor.pl

Spły w Kajakowy dla chłopaków
Spływ odbędzie się w dniach 30 lipca - 4 sierpnia. Uczestnikami mogą być chłopcy,
skoń czona 6 klasa - do 2 kl. liceum (jest moż liwoś ć popłynięcia z ojcami). Płyniemy rzeką
Skrwą Północną, prawym dopływem Wisły, jedną z najbardziej tajemniczych rzek.
Startujemy w okolicach Sierpca. Korzystając z zeszłorocznego doś wiadczenia cały bagaż
zabieramy do kajakó w. Sami przygotowujemy posiłki i rozbijamy namioty. Koszt spływu
to 400 zł. Obejmuje on: transport autobusem do miejsca startu i powró t z miejsca do
któ rego dopłyniemy; zakup ż ywnoś ci, wypoż yczenie i transport kajakó w; ubezpieczenie
oraz noclegi. Grupa liczyć będzie max. 20 osó b. Informacje i zgłoszenia u ks. Proboszcza do
koń ca czerwca. Spotkanie organizacyjne dla rodzicó w i chłopakó w wyjeż dż ających na
spływ kajakowy w niedzielę 25 czerwca po Mszy o godz. 19.00 w salce nad zakrystią.

WAKACJE 2017

1. Góra Tabor spotkanie młodych w Mórkowie: 26-29.06.2017
2. Obóz młodzieżowy w Bieszczadach: 01-09.07.2017
3. Akademicki Tydzień w Chojnie: 17-22. 07. 2017
4. Spły w Kajakowy dla chłopaków: 30.07-4.08. 2017
5. Warszawska Piesza Pielgrzymka: 05-15.08.2017
6. Obóz sportowy JKS: 13 - 19.08.2017
7. Obóz dla Baranków i ministrantów: 21-26.08.2017
8. Obóz studencki: Ukraina (Czarnohora i Świdowiec) 17-23.09.2017
Oary na potrzeby naszej parai oraz budowę domu paraalnego,
można składać na tacę, osobiście, do skarbonek
lub na konto paraalne:
Spółdzielcza Grupa Bankowa:
43 1610 1133 2018 0140 2951 0001
Paraalny Zespół Caritas można wspierać
dokonując wpłat na konto:
mBank: 34 1140 2017 0000 4902 1216 2428

Z życia naszej paraﬁi i archidiecezji
KALENDARIUM LITURGICZNE
21.06, ś roda - ś w. Alojzego Gonzagi
23.06, piątek - Najś więtszego Serca Pana
Jezusa, Swiatowy Dzień Modlitwy
o Uś więcenie Kapłanó w
24.06, sobota - Narodzenie ś w. Jana Chrzciciela
SPOTKANIE PRZED WAKACYJNE
Spotkanie organizacyjne dla rodzicó w
młodzież y wyjeż dż ającej na obó z letni
w Bieszczady w niedzielę 18 czerwca po
Mszy o godz. 12.15.
Spotkanie organizacyjne dla rodzicó w
ministrantó w i Barankó w wyjeż dż ających na
obó z letni do Rzeczki w niedzielę 25 czerwca
po Mszy o godz. 10.45.
Spotkanie organizacyjne dla rodzicó w
i chłopakó w wyjeż dż ających na spływ
kajakowy w niedzielę 25 czerwca po Mszy
o godz. 19.00.

CHRZTY
W ostatnim tygodniu przez sakrament chrztu
ś więtego do naszej wspó lnoty dołączył:
Nikodem Nowicki, Radosław Jan Kossakowski.
Rodzicom i chrzestnym ż yczymy wytrwałoś ci
i odpowiedzialnoś ci w chrześ cijań skim
wychowaniu dzieci.
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Sakrament małż eń stwa pragną zawrzeć :
Piotr Gó rny i Marta Mager, Piotr Mikorzewski
i Anna Sprusiń ska oraz Nela Joanna Sanecka
i Mikołaj Woź niak. Ktokolwiek znałby
przeszkody uniemoż liwiające ww. osobom
zawarcie Sakramentu Małż eń stwa, proszony
jest o powiadomienie duszpasterzy.

ZAKOŃCZENIE ROKU
PRACY DUSZPASTERSKIEJ

Zapraszamy dzieci i młodzież , na Zakoń czenie Roku Pracy Duszpasterskiej: Zespó ł dziecięcy
„Baranki Boże” z osobami prowadzącymi i z rodzicami, dzieci i młodzież z Jadwiżańskiego
Klubu Sportowego z trenerami, rodzicami, Zarządem i Radą Klubu oraz kibicami, chłopcó w
z Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z rodzicami, scholę gimnazjalną wraz z rodzicami,
Zuchy i Harcerzy wraz cała kadrą, scholę akademicką na Mszę ś w. w piątek, 23 czerwca
o godz. 18.00. Po Mszy ś w. zapraszamy wszystkich na grilla.

JADWIŻAŃSKI KLUB SPORTOWY
wychowanie poprzez sport
Naszym celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez rywalizację sportową
w duchu wartości chrześcijańskich. Najbardziej liczną naszą sekcją jest sekcja piłki
nożnej, która liczy około 50-ciu chłopców. Zajęcia treningowe odbywają się minimum
dwa razy w tygodniu i prowadzą je wykwaliﬁkowani trenerzy i instruktorzy piłki nożnej.
Prowadzimy też sekcję tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopców. Zajęcia prowadzi
profesjonalna trenerka p. Renata Gumula, zawodniczka i trenerka ekstraklasy,
wicemistrzyni Polski. Zajęcia odbywają się w sali Wydziału Fizyki UAM
(ul. Umultowska). Zapraszamy młodzież i dzieci. Więcej na www.jadwizanski.pl

Intencje Mszalne
XI Niedziela Zwykła 18.06
8.00 + Teresa Drzewiecka
9.15 + Ewa Rzeźniczak (greg. 18)
9.15 ++ Jakub Marańda (od Katarzyny
i Radosława Abroszczyków)
10.45 + Władysław Chmiel, Jan Fryczkowski
12.15 + Mateusz Kasperski (3. rocz. śm.)
12.15 + Czesława (ona) Wołujewicz
19.00 + Jarosław Malinowski (2. rocz. śm.)
19.00 dziękczynna za 14 lat małzeństwa Anny
i Szymona Czarkowskich oraz 9 ur.
Joachima i 13 ur. Joanny z prośbą o błog.
Boże
Poniedziałek, 19.06
8.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 19)
18.00 + Stefan Kaczmarek - od synowej Marii
Wtorek, 20.06
8.00 za paraﬁan
8.00 w int. wnuczki Zoﬁi o zdrowie i błog. Boże
18.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 20)
18.00 + Zoﬁa Muszyńska
Środa, 21.06
8.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 21)
18.00 + Albert Twaróg (5. rocz. śm.)
18.00 + Alicja Lancmańska
Czwartek, 22.06
8.00 w int. krzysztofa i Ireny
z podziękowaniem za wszelkie łaski z
prośbą o zdrowie i Boże błog.
18.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 22)

18.00 +Władysława (ona) (10. rocz. śm.)
i Wanda
20.00 + Kazimierz Jakubowski

Piątek, 23.06
8.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 23)
18.00 + Leszek Piksa
18.00 + Alicja Jankiewicz (od córki z rodziną)
Sobota, 24.06
8.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 24)
18.00 o błog. Boże dla Jakuba z okazji 18.00
ur.
18.00 + Helena i Eugeniusz Dera i zm. z rodz.
XII Niedziela Zwykła 25.06
8.00 dziękczynna z ok. 90. ur. Klary Budnej
oraz + Henryka Budnego i zm. z rodz. oraz
za Ignacego Wojtkowiaka i zm. z rodz.
9.15 za zmarłych z rodziny i znajomych
Mirosławy i Tadeusza
9.15 ++ Wincenty, Władysława (ona) i Jadwiga
10.45 + Janina Jakubiak i Katarzyna Klepacka
12.15 dziękczynna w 22. ur. Piotra z prośbą o
potrzebne łaski i za Pawła z okazji dnia ojca
o Boże błog.
12.15 z ok. 40. rocz. ślubu Romany i Janusza
Orylów w podziękowaniu za lata
małżeństwa i z prośbą o błog. Boże dla całej
rodziny
19.00 z ok. 21. ur. Jana Bajana
19.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 25)

MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE - ul. Mleczowa 1
Niedziela o godz. 8.00, 9.15, 10.45, 12.15, 19.00 (w wakacje zamiast 19.00 jest Msza o 20.00).
Dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00, Czwartek godz. 20.00 Msza studencka (X-XI, II- VI)
Roraty w Adwencie godz. 6.00, I Piątek (od września do czerwca) o godz. 8.00, 17.30, 19.00.

SPOWIEDŹ
Dni powszednie - przed i po Mszy św., w niedzielę - podczas każdej Mszy św.,
wyjątkowo „na dzwonek" w domu zakonnym, ul. Mleczowa 1.

BIURO PARAFIALNE - ul. Mleczowa 1
W poniedziałek i piątek w godz. 16.30 - 17.30, w środę 19.00 - 20.00,
przy ul. Mleczowej 1, w Domu Zakonnym.
W I piątek miesiąca nieczynne. W sprawach pilnych na telefon.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
Kościół i Biuro ul. Mleczowa 1, 61-680 Poznań, tel. 61 611 81 74;
www.jadwiga.poznan.pl, poznan.jadwiga@gmail.com

