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Ewangelia wg św. Mateusza
ezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem 

Jnic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się 
nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, 

a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 
może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez 
woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są 
nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż 
wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się 
i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».( Mt 10, 26- 30)

NABOŻ�ŃSTWA CZ�RWCOW�
Od	czwartku	(1.07)	zapraszamy	do	udziału	w	Nabożeństwach	Czerwcowych	ku	czci	

Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa,	codziennie	o	godz.	18.30	
(po	Mszy	św.	wieczornej,	w	niedzielę	przede	Mszą	św.).

Podsumowanie Festynu
Kolejny	już	XVI	,	festyn	za	nami.	Bardzo	dziękuję	wszystkim	zaangażowanym	
w	to	wydarzenie,	którzy	je	przygotowywali	przez	wiele	tygodni,	prowadzili	
i	 w	 jakikolwiek	 inny	 sposób	 przyczynili	 się	 do	 wspaniałej	 atmosfery	 jaka	
panowała	na	festynie.	Dziękujemy	wszystkim	darczyńcom,	wszystkim	paniom	
i	panom,	którzy	upiekli	wspaniałe	ciasta	i	chleby,	dziękujemy	wszystkim,	tak	
licznie	 przybyłym	 na	 sobotnie	 przygotowanie	 festynu	 oraz	 niedzielne	
sprzątanie.	W	czasie	Festynu	zebraliśmy	prawie	21	tyś.	zł,	co	po	odliczeniu	
kosztów	(7	200	zł)	daje	zysk	13	800	zł.	Poza	tym	zebraliśmy	prawie	1	200	zł	na	
rehabilitację	Kasi	Micnas.	Bogu	niech	będą	dzięki	za	to	wspaniałe	wydarzenie.



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 

PORADNIA	RODZINNA
Rodzina	 jest	 przestrzenią,	 w	 której	 małżonkowie	 troszczą	 się	 wzajemnie	 o	 swój	
rozwój	 i	 do	 tegoż	 samego	 prowadzą	 swoje	 dzieci.	 Odbywa	 się	 to	 we	 wszystkich	
wymiarach:	�izycznym,	emocjonalnym,	intelektualnym	 	i	duchowym.	Każdy	członek	
rodziny	 może	 przeżywać	 trudne	 chwile	 -	 niepowodzenie,	 kon�likt,	 załamanie	
nerwowe,	utratę	zaufania	do	najbliższych,	poczucie	winy,	poczucie	krzywdy,	rozterki	
dotyczące	wiary,	sensu	życia,	które	niewątpliwie	wpływają	na	relacje	w	małżeństwie,	
w	rodzinie	i	pracy.

I	powstaje	pytanie	-	JAK	SOBIE	Z	TYM	PORADZIĆ?
Chcąc	pomóc		Państwu	w	znalezieniu	odpowiedzi	na	powyższe	pytanie,	już	od		

03.07.2017r.	w	Domu	Zakonnym	przy	ul.	Mleczowej	1
Zapraszamy	-	do	Poradni	Rodzinnej

W	poradni:
*	Małżonkowie	 –	mogą	 uzyskać	 pomoc	 w	 sytuacji	 problemowej,	 kon�liktowej	
i	 kryzysowej	w	 związku	 i	 rodzinie	 –	Kryzys	w	małżeństwie	może	być	 punktem	
zwrotnym,	oczekiwanym	przełomem	wiodącym	do	rozwoju.	

*	Narzeczeni	oraz	pary	planujące	rozpocząć	okres	narzeczeństwa	–	mogą	znaleźć	
odpowiedzi	na	nurtujące	pytania,	jeszcze	przed	wejściem	w	kolejny	etap	swojego	
życia.	

*	Rodzice	–	mogą	uzyskać	wsparcie	w	trudnościach	wychowawczych	.	Niełatwo	jest	
zrozumieć	 małe	 dziecko,	 jeszcze	 trudniej	 nastolatka. 	 Jak	 pomóc	 im	
w	stawaniu	się	ludźmi	zdolnymi	do	miłości,	dojrzałymi	i	samodzielnymi?	W	tym	
zadaniu,	 rodzice	 niejednokrotnie	 doświadczają	 bezradności.	 W	 czym	 wspierać	
dziecko?	A	co	zmienić	w	sobie?

Pierwsze	spotkanie	trwa	30	min.,	są	to	tzw.	konsultacje	wstępne	–	małżeństwa,	rodziny,	
narzeczeni	i	pary	zgłaszające	się	do	Poradni	uczestniczą	w	spotkaniu,	którego	celem	jest	
zapoznanie	z	problemami,	jakie	skłoniły	osoby	do	szukania	pomocy:	-	terminy	spotkań,	
to	poniedziałki:	3.07	i	10.07.2017r.	,	godz.:	17:00	–	19:00	 	(o	kolejnych	spotkaniach	
konsultacyjnych	będziemy	informować	na	bieżąco);	na	spotkanie	należy	umówić	się	
telefonicznie,	nr	tel.	504	219	199.		

W	poradni	służyć	pomocą	będzie	p.	Liliana	Kortus	-	doradca	małżeński	i	rodzinny,	
mediator	rodziny,	psychoedukator.



KALENDARIUM	LITURGICZNE
27.06,	wtorek	-	Najświętszej	Maryi	Panny	

Nieustającej	Pomocy
28.06,	środa	-	św.	Ireneusza
29.06,	czwartek	-	S�więtych	Apostołów	Piotra	

i	Pawła

ZMIANA	TAJEMNIC
RÓŻAŃCOWYCH

W	 najbliższą	 środę	 (28.	 06)	 po	 Mszy	 św.	
wieczornej	 odbędzie	 się	 zmiana	 Tajemnic	
Różańca.	 Intencje	 na	 lipiec:	 Intencja	
ewangelizacyjna:	 Aby	 nasi	 bracia,	 którzy	
oddalili	się	od	wiary,	mogli	również	za	sprawą	
nasze j 	 mod l i twy 	 i 	 ewange l i c znego	
świadectwa,	 odkryć	 na	 nowo	 bliskość	
m i ł o s i e r n e go 	 Pana 	 i 	 p i ę kno 	 ż y c i a	
chrześcijańskiego.	 Intencja	 para�ialna:	
O	 szczęśliwy	 wypoczynek	 i	 troskę	 o	 życie	
duchowe	dla	wszystkich	wypoczywających.

CHRZTY
W	 ostatnim	 tygodniu	 przez	 sakrament	 chrztu	
świętego	 do	 naszej	 wspólnoty	 dołączyła:	
Kornelia	 Cieślińska.	 Rodzicom	 i	 chrzestnym	
życzymy	 wytrwałości	 i	 odpowiedzialności	
w	chrześcijańskim	wychowaniu	dzieci.

ZAPOWIEDZI	PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Sakrament	 małżeństwa	 pragną	 zawrzeć:		
Bartosz	 Bielawski	 i	 Aneta	 Matuszak	 oraz		
Nela	 Joanna	 Sanecka	 i	 Mikołaj	 Woźniak.	
K t o k o l w i e k 	 z n a ł b y 	 p r z e s z k o d y	
uniemożliwiające	 ww.	 osobom	 zawarcie	
Sakramentu	 Małżeństwa,	 proszony	 jest	
o	powiadomienie	duszpasterzy.		

ZMARLI
W	minionym	tygodniu	odeszła	do	Pana	nasza	
para � i anka : 	 ś p . 	 S te fan i a 	 Fa lk 	 l . 	 89	
z	ul.	Ametystowej.	Polecamy	ją	miłosierdziu	
Bożemu,	 a	 rodzinę	 ogarniamy	 modlitwą	
o	pokój	serca	 i	nadzieję	zmartwychwstania.	
Pogrzeb	 odbędzie 	 s ię 	 we	 wtorek	 na	
cmentarzu	 Naramowickim	 o	 godz.	 12.00.	
Msza	św.	w	naszym	kościele	o	godz.	11.00.

MSZE	ŚW.	W	CZASIE	WAKACJI
W	czasie	wakacji,	w	lipcu	i	sierpniu	Msza	św.	
wieczorna	 w	 niedzielę	 będzie	 odprawiana	
o	godz.	20.00.

Z życia naszej parafii i archidiecezji 

Spływ Kajakowy dla chłopaków
Spływ	 odbędzie	 się	w	 dniach	 30	 lipca	 -	 4	 sierpnia.	 Uczestnikami	mogą	 być	 chłopcy,	
skończona	6	klasa	-	do	2	kl.	liceum	(jest	możliwość	popłynięcia	z	ojcami).	Płyniemy	rzeką	
Skrwą	 Północną,	 prawym	 dopływem	Wisły,	 jedną	 z	 najbardziej	 tajemniczych	 rzek.	
Startujemy	w	okolicach	Sierpca.	Informacje	i	zgłoszenia	u	ks.	Proboszcza.

Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
Jak	 co	 roku	 chrystusowcy	 poprowadzą	 młodzież	 za	 całej	 Polski	
i	 z	 zagranicy	 na	 Jasną	 Górę	 w	 Akademickiej	 Pieszej	 Pielgrzymce	
Warszawskiej,	 w	 grupie	 17	 "Czarnej".	 Z	 Warszawy	 wyruszamy	
6	 sierpnia,	 na	 Jasną	 Górę	 wchodzimy	 14	 sierpnia.	 Gotowych	 do	
pielgrzymiej	drogi	prosimy	o	kontakt	z	ks.	Krzysztofem.	



Intencje Mszalne
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)

 Poniedziałek, 26.06
8.00 + Grzegorz
18.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 26)
18.00 w 30. rocz. ślubu Hanny i Roberta 

Marciniaków

 Wtorek, 27.06 
8.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 27)
18.00 + Bogumił Stachowiak

Środa, 28.06
8.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 28)
18.00 Żywy Różaniec

Czwartek, 29.06
8.00 za parafian
18.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 29)

Piątek, 30.06
8.00 ++ Katarzyna i Stanisław
8.00 + Ewa Rzeźniczak (greg. 30)
18.00 w intencji Zuzanny z ok. 13. ur. z 

podziękowaniem za otrzymane łaski 
i z prośbą o błog. Boże

Sobota, 1.07
8.00 
13.00 ŚLUB: Zuzanna Pogodzińska i Tomasz 

Rutecki
15.00 ŚLUB: Anna Szawioła i Krzysztof Pawlak
18.00 ++ Agnieszka, Henryk, Zofia, 

Władysława (ona), Stanisław

XIII Niedziela Zwykła 2.07
8.00 ++ Stanisław, Marianna i Kazimiera
9.15 + Maria Kołosińska
10.45 z ok. 3. ur. Natalii z prośbą o błog. Boże
12.15 + zm. z rodz. Sznicer, Dondaj, Gierak, 

Mantaj i Czarneckich
20.00 + zm. z rodz. Tupikowskich i Stróżyków

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 


