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Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

38/2017 (448)

Ewangelia wg św. Mateusza

ezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do 

JJerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w 
Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął 

Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy 
Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem 
Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy 
odda każdemu według jego postępowania». ( Mt 16, 21-27)

URODZINY PARAFII
Przeżywamy	kolejne	urodziny	naszej	para�ii.	W	minioną	sobotę	po	raz	kolejny	płynęliśmy	kajakami	po	
Wełnie,	pogoda	wszystkich	nie	wystraszyła.	Za	tydzień		w	niedzielę	(10.09)	zapraszamy	do	wspólnego	
świętowania	przy	ognisku,	dobrej	muzyce	i	w	tańcu.	Zaczniemy	o	godz.	18.00,	o	19.00	Msza	św.	a	po	
niej	zabawa	taneczna	nad	jeziorem	Umultowskim.	Zapraszamy	do	modlitwy	i	zabawy.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Kościół	na	 całym	 świecie	uroczyście	 celebruje	100	 lecie	Objawień	Matki	Bożej	w	Fatimie.	
Matka	Boża	w	czasie	swoich	objawień	prosiła	o	poświęcenie	się	Jej	Niepokalanemu	Sercu.	
Zawierzenia	naszej	Ojczyzny	Niepokalanemu	Sercu	Maryi	po	II	wojnie	światowej	dokonał	po	
raz	pierwszy	Prymas	Polski	August	kardynał	Hlond.	W	ramach	duchowego	przeżywania	100.	
rocznicy	 objawień	Matki	 Bożej	w	 Fatimie	 ponownego	 zawierzenia	 Polski	 Niepokalanemu	
Sercu	Maryi	dokonali	Księża	Biskupi	w	Sanktuarium	Matki	Bożej	Fatimskiej	na	Krzeptówkach.	
Kolejnym	 etapem	 duchowego	 zawierzenia	 będzie	 ponowienie	 tego	 aktu	 we	 wszystkich	
diecezjach	i	para�iach	naszej	Ojczyzny.	Aktu	zawierzenia	dokonamy	w	naszej	para�ii	w	piątek	
(8.09)	na	Mszach	św.	o	godz.	8	.00	i	18.00.



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 

Peregrynacja obrazu św. Józefa 
Oo	kilku	lat	w	naszej	archidiecezji	odbywa	się	peregrynacja	obrazu	św.	Józefa	-	
jest	 to	 kopia	 obrazu	 z	 Bazyliki	 oo.	 karmelitów	 z	 Poznania,	 która	 jest	
jednocześnie	sanktuarium	św.	Józefa.	Poprzez	peregrynację	obrazu	św.	Józefa,	
Patrona	Rodzin,	pragniemy	włączyć	się	w	odnajdywanie	na	nowo	zagubionych	
wartości	zamysłów	Bożych	względem	rodziny.	Celem	peregrynacji	 staje	się	
zatem	ponowne	uświadomienie	małżonkom	znaczenia	 religijnych	wartości	
życia	rodzinnego,	takich	jak	wspólna	modlitwa,	niedzielna	Msza	święta,	częsta	
spowiedź	 i	Komunia	 S�więta	oraz	pogłębianie	 znajomości	Pisma	S�więtego	 i	
Katechizmu	Kościoła	Katolickiego.	W	naszej	para�ii	będziemy	gościli	obraz	św.	
Józefa	w	dniach	28	-	29	września.	

Rodzina Rodzinie - pomoc syryjskim rodzinom
Od	stycznia	do	czerwca	trwała	nasza	pomoc	rodzinom	syryjskim	w	ramach	
programu	Rodzina	-	Rodzinie,	który	organizował	Caritas	Polska.	Nasza	pomoc	
była	skierowana	do	35	rodziny.	W	akcję	zaangażowało	się	ponad	100	rodzin	z	
naszej	 para�ii.	 Przez	 6	miesięcy	 przekazywaliśmy	 kwotę	 prawie	 19	 tyś.	 zł	
miesięcznie	co	w	sumie	daje	kwotę	114	000	zł.	Bardzo	dziękujemy	za	wszelką	
pomoc.	Jeśli	ktoś	chciałby	kontynuować	taką	formę	pomocy	może	to	uczynić	
w e 	 w ł a s n y m 	 z a k r e s i e 	 p o p r z e z 	 s t r o n ę 	 i n t e r n e t o w ą	
www.rodzinarodzinie.caritas.pl

LECTIO
DIVINA

Tych,	którzy	chcieliby	nauczyć	się	modlitwy	słowem	Bożeym	zapraszamy	
na	comiesięczne	spotkania	"Lectio	Divina	-	Boże	czytanie".	W	każdy	drugi	
piątek	 miesiąca	 (8.09)	 o	 godz,	 19.00	 w	 kościele	 w	 czasie	 adoracji.	
Spotkanie	trwa	max	45	min.	(wprowadzenie	i	osobista	modlitwa	Słowem).	
Do	 uczestnictwa	 w	 spotkaniach	 nie	 jest	 wymagane	 szczególne	
przygotowanie	i	większa	znajomość	Pisma	św.	Konieczne	jest	tylko	szczere	
pragnienie	modlitwy	i	egzemplarz	Pisma	św.	(Stary	i	Nowy	Testament).

Chcesz widzieć i wiedzieć jeszcze więcej? Wejdź na:
www.facebook.com/jadwiga.poznan



KALENDARIUM	LITURGICZNE
08.09,	piątek	-	S�więto	Narodzenia	

Najświętszej	Maryi	Panny

LSO
Wspólna	zbiórka	dla	całej	LSO	w	sobotę,	9.09	
o	godz.	9.00	w	kościele.

BARANKI	BOŻE
W	 najbliższa	 sobotę	 (9.09)	 o	 godz.	 9.00	
zapraszamy	 Baranki	 Boże	 na	 pierwszą	
powakacyjną	próbę.

ROZPOCZĘCIE	ROKU	SZKOLNEGO
Msza	 św.	 na	 rozpoczęcie	 Roku	 Szkolnego,	
z	błogosławieństwem	 	 tornistrów	odbędzie	
się	10	września	o	godz.	10.45.	

I	KOMUNIA	ŚWIĘTA
Zapisy	do	I	Komunii	św.	dla	dzieci	z	klas	III	do	
17.09	 u	 ks.	 Krzysztofa.	 W	 zakrystii	 nalezy	
odebrać	deklaracje	udziału	w	przygotowaniu	
do	 I	 Komunii	 św.	 Msza	 św.	 rozpoczynająca	
przygotowanie	w	sobotę,	30.09	o	godz.	11.00.	
Zapraszamy	dzieci	z	rodzicami.

BIERZMOWANIE
Zapisy	 do	 przygotowania	 do	 Sakramentu	
Bierzmowania	 dla	 uczniów	 klas	 7,	 szkoły	
podstawowej	 do	 17.09.	 W	 zakrystii	 nalezy	
odebrać	deklaracje	udziału	w	przygotowaniu	
do	sakramentu	bierzmowania.	Spotkanie	dla	

uczniów	i	rodziców	klas	7.	we	wtorek	19.09	
o	godz.	19.00.	
Msza	św.	i	spotkanie	dla	rodziców	i	uczniów	
kl.	 II	 i	 III	 gimnazjum	 we	 wtorek,	 26.09	
o	godz.	18.00.

WCZESNA	KOMUNIA	ŚWIĘTA
Zapisy	 do	 wczesnej	 komunii	 św.	 dla	 dzieci	
rocznika	 2011	 -	 2012	 do	 końca	 września	
u	ks.	Proboszcza.	

CHRZTY
W	ostatnim	tygodniu	przez	sakrament	chrztu	
świętego	 do	 naszej	 wspólnoty	 dołączyła	
Cecyl ia 	 Maria 	 Licznerska. 	 Rodzicom	
i 	 chrzes tnym	 życzymy 	 wytrwało ś c i	
i	 odpowiedzialności	 w	 chrześcijańskim	
wychowaniu	dzieci.

INFORMACJE	DLA	OSÓB	GOSZCZĄCYCH	
MŁODZIEŻ	Z	UKRAINY

Cieszymy	 się,	 że	 znalazła	 się	 grupa	 osób	
gotowych	 przyjąć	 młodzież	 z	 Ukrainy,	 która	
będzie	 brała	 udział	 w	 rekolekcjach.	 Młodzież	
przyjedzie	 w	 piątek	 (15.09)	 rano	 i	 wyjedzie	
w	 poniedziałek	 (18.09)	 rano.	 W	 piątek	
przewidziane	jest	wspólne	zwiedzanie	Poznania	
w	 sobotę	 i	 niedzielę	 odbywają	 się	 rekolekcje.	
Rodziny	podejmują	się	zapewnić	nocleg	i	posiłki	
(pt:	śniadanie,	obiad	i	kolacja,	sb:		śniadanie,	nd:	
śn iadanie 	 i 	 ko lac ja , 	 pn : 	 śn iadanie) .	
W	 najbliższych	 dniach	 skontaktujemy	 się	 z	
rodzinami,	które	podjęły	się	przyjęcia	młodzieży.

Z życia naszej parafii i archidiecezji 

Budowa Domu Parafialnego
W	czasie	wakacji	udało	się	nam	rozpocząć	kolejny	etap	budowy	domu	para�ialnego.	Położona	
jest	już	posadzka	w	górnych	salkach,	ściany	i	su�ity	są	przygotowane	do	malowania,	pozostały	do	
wykończenia	 schody,	 dolny	 korytarz	 oraz	 łazienki.	 Planujemy	 otwarcie	 tej	 części	 domu	 na	
początku	października.	Salki	te,	służyły	by	Liturgicznej	Służbie	Ołtarza,	duszpasterstwu	dzieci,	
młodzieży	i	studentów	oraz	naszym	zespołom	muzycznym.	 	Potrzebne	są	do	tego	duże	środki	
�inansowe	 byśmy	 mogli	 zapłacić	 za	 materiał	 na	 posadzkę,	 wykonanie	 wszystkich	 prac	
budowlanych	oraz	wyposażenie	sal.	Wykończenie	dużej	sali	na	dole,	która	miałaby	pełnić	funkcję	
niedzielnej	 kawiarenki,	 sali	 koncertowej	 i	 kinowej,	 Klubu	 Seniora	 planujemy	w	 następnym	
etapie,	 który	 rozpoczniemy	 w	 zależności	 od	 zebranych	 środków	 �inansowych.	 Można	 je	
przekazywać	 na	 konto	 para�ialne	 lub	 osobiście.	 Będziemy	 ogromnie	 wdzięczni	 za	 każde	
przekazane	o�iary,	które	pozwolą	nam	na	kontynuowanie	prac	budowlanych.



Intencje Mszalne
XXII Niedziela - 3.09
8.00 ++ Dorota i Aleksander Śledzińscy
8.00 w 1. rocz. urodzin Stanisława Sacha  

dziękczynna z prośbą o Boże błog. 
w rodzinie

9.15 ++ Anna i Franciszek Oseskowie
9.15 + Feliks Cierpiński (greg. 3)
10.45 o Boże błog. dla Julii z okazji 17 rocz. 

urodzin dziękując za otrzymane łaski 
z prośbą o wszelkie dobro dla całej rodziny

12.15 z ok. 45 rocz. ślubu Czesławy i Grzegorza 
z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny

19.00 za Zbigniewa o łaskę nawrócenia

Poniedziałek, 4.09
8.00 za parafian
18.00 + Feliks Cierpiński (greg. 4)
18.00 ++ Bronisław i Stefania Rzeźniczakowie

Wtorek, 5.09
8.00 + Feliks Cierpiński (greg. 5)
18.00 + Jan Jankowiak
18.00 + Włodzimierz Lisiecki

Środa, 6.09
8.00 + Tadeusz Chrobak (od Jolanty i Witolda 

Cabanów z Suchej Beskidzkiej)
18.00 + Feliks Cierpiński (greg. 6)
18.00 + Jerzy Świątkowski (1. rocz. śm.)

Czwartek, 7.09
8.00 + Feliks Cierpiński (greg. 7)
18.00 + Janusz Metelski (14. rocz. śm.) oraz 

zmarli z rodziny
18.00 + Tadeusz Chrobak (od żony, dzieci 

i wnuków)

Piątek, 8.09
8.00 + Feliks Cierpiński (greg. 8)
18.00 + Bernard (od syna z rodziną)
18.00 + Edward Rączka (od rodz. z Grójca)

Sobota, 9.09
8.00 + Feliks Cierpiński (greg. 9)
8.00 + Marian Braszak
11.00 Kongregacja Dekanalna - Msza św. 

koncelebrowana przez kapłanów z dekanatu
14.30 z ok. 25. rocz. ślubu Katarzyny i Luca 

de Bruijn
16.00 ŚLUB: Agata Zapatka i Grzegorz 

Tomkowiak
18.00 + Irena Wawrocka (od męża w 50. rocz. 

ślubu)

XXIII Niedziela - 10.09
8.00 z ok. 80. ur. Tadeusza, dziękczynna 

z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny (od 
córki z mężem)

9.15 + Maria Kłos - Gwizdalska
9.15 + Franciszek Kudłaszyk
10.45 ++ Franciszek i Roman Karolak
12.15 + Mieczysław Mroczek (2. rocz. śm.)
12.15 z ok. 50. rocz. ślubu dziękczynna za 

otrzymane łaski z prośbą o błog. dla 
Aleksandry i Ryszarda Wencelów

19.00 + Feliks Cierpiński (greg. 10)
19.00 z ok. 1. rocz. ślubu Anny i Andrzeja 

z prośbą o błog. Boże

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 
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