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Ewangelia wg św. Mateusza
iotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 

Pzawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że 
aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest 

królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się 
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. 
Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym 
jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: 
„Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił 
go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu 
był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego 
współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie 
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, 
widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co 
zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 
dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać 
go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, 
jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».( Mt 18, 15-20)

Peregrynacja obrazu św. Józefa 
Od	kilku	lat	w	naszej	archidiecezji	odbywa	się	peregrynacja	obrazu	św.	Józefa	-	jest	to	kopia	
obrazu	 z	 Bazyliki	 oo.	 karmelitów	 z	 Poznania.	 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.	W	czwartek	
o	godz.	18.00	przywitanie	obrazu,	o	godz.	18.30	Msza	św.	W	piątek	Msza	św.	o	godz.	8.00,	
o	11.00	Msza	dla	chorych,	o	godz.	17.30	pożegnanie	obrazu.



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 

WARSZTATY	"KOCHAJ	I	WYMAGAJ	-	
BĄDŹ	ZAANGAŻOWANYM	I	SPEŁNIONYM	RODZICEM"
Po	sukcesie	pierwszej	edycji	warsztatów	rozpoczynamy	zapisy	na	kolejną.
Jeśli	czujesz	że	marzenia	i	wyobrażenia	na	temat	bycia	Rodzicem	boleśnie	zderzają	się	
z	 rzeczywistością.	 Częściej	 niż	 radość	 i	 uniesienie	 odczuwasz	 bezradność,	 frustrację	
i	 zmęczenie	 Temat	 wychowania	 bez	 przemocy,	 budowania	 relacji	 z	 miłością	
i	zrozumieniem	jest	dla	Ciebie	Ważny.	ZAPRASZAM	NA	WARSZTATY.	Więcej	informacji	
znajdziesz	na	naszej	stronie	para�ialnej:	www.jadwiga.poznan.pl	

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.

IMIENINY	KS.	ARCYBISKUPA	STANISŁAWA	GĄDECKIEGO
W	poniedziałek	18	września	br.	Ksiądz	Arcybiskup	Metropolita	Stanisław	Gądecki	
będzie	świętował	swoje	Imieniny.	Tego	dnia	Czcigodny	Solenizant	w	Katedrze	o	godz.	
10.00	 przewodniczył	 będzie	 uroczystej	 Mszy	 świętej.	 Do	 udziału	 serdecznie	
zapraszamy	 Czcigodnych	 Księży,	 osoby	 życia	 konsekrowanego	 i	mieszkańców	
Poznania.	Po	Mszy	świętej	w	Arcybiskupim	Seminarium	Duchownym,	będzie	można	
złożyć	Księdzu	Arcybiskupowi	życzenia	imieninowe	osobiście.

Jasnogórska Noc Czuwania
Jak	co	roku	zapraszamy	serdecznie	do	wspólnego	autokarowego	wyjazdu	na	Jasnogórską	Noc	
czuwania	 w	 intencji	 naszych	 Rodaków	 przebywających	 poza	 granicami	 Ojczyzny	 w	 nocy	
z	20/21	października	2017r.	W	tym	roku	będą	nam	towarzyszyły	słowa	o.	Ignacego	Posadzego	
wypowiedziane	 w	 bazylice	 gnieźnieńskiej	 15.04.1966	 "Płyną	 z	 rąk	 Matki	 Bożej	
Częstochowskiej	strumienie	łask	przez	ziemię	polską	i	tam,	gdzie	biją	polskie	serca".	Zapisy	
w	zakrystii	lub	w	biurze	para�ialnym.



KALENDARIUM	LITURGICZNE
18.09,	poniedziałek	-	św.	Stanisława	Kostki,	

patrona	Polski
20.09,	środa	-	S�więtych	Męczenników	

Koreańskich
21.09,	czwartek	-	św.	Mateusza,	Apostoła	

i	Ewangelisty
23.09,	sobota	-	św.	o.	Pio	z	Pietrelciny

KANDYDACI	LSO
Zapraszamy	 wszystkich	 chłopców,	 którzy	
chcieliby	dołaczyć	do	grona	ministrantów	na	
zbiórkę	w	sobotę	o	godz.	9.00

LSO
Zbiórka	dla	LSO	w	sobotę:	ministranci	godz.	
9.00,	lektorzy	godz.	10.00.

BARANKI	BOŻE
W	najbliższa	sobotę	o	godz.	9.00	zapraszamy	
Baranki	Boże	na	próbę.

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.

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

BIERZMOWANIE
Zapisy	 na	 przygotowanie	 do	 Sakramentu	
Bierzmowania	 dla	 uczniów	 klas	 7,	 szkoły	
podstawowej	 do	 17.09.	 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.

CHRZTY
W	ostatnim	tygodniu	przez	sakrament	chrztu	
świętego	 do	 naszej	 wspólnoty	 dołączyli	
Wojciech	 Tomasz	 Lachowski,	 Leon	 Horst,	
Tymon	Peksa,	Skye	Helena	Rees	oraz	Nina	Alicja	
Jurga-Stopa.	 Rodzicom	 i	 chrzestnym	 życzymy	
wy t rwa ł o ś c i 	 i 	 o d p ow i e d z i a l n o ś c i	
w	chrześcijańskim	wychowaniu	dzieci.	

Z życia naszej parafii i archidiecezji 

Spotkanie Scholi Akademickiej
Po	wakacyjnej	przerwie	zapraszamy	na	Spotkanie	Scholi	Akademickiej,	w	niedzielny	wieczór	na	
Mszy	 S�w.	 (19:00),	 a	 po	 niej	 na	 plebanii	 przy	 kawce,	 herbatce,	 wspomnieniach	 z	 wakacji,	
rozmowie,	grach	i	muzyce.	Zapraszamy	dotychczas	śpiewających,	jak	i	tych,	którzy	chętnie	do	nas	
dołączą.	Na	Mszy,	tym	razem	nie	śpiewamy,	zaczniemy	tydzień	później	(1.10).

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	 40-ciu	 chłopców.	 Prowadzimy	 też	 sekcję	 tenisa	 stołowego	 dla	 dziewcząt	
i	 chłopców.	 	 Zajęcia	odbywają	 się	w	 sali	Wydziału	Fizyki	UAM	(ul.	Umultowska).	 Zapraszamy	
młodzież	i	dzieci	(roczniki	2007	do	2013).	Więcej	na	www.jadwizanski.pl

Duszpasterstwo Młodzieży "Ku Górze"
Licealistów	zapraszamy	na	spotkanie	DM	"Ku	Górze",	w	piątek	o	godz.	19.00	do	sali	
nad	zakrystią.	Film,	modlitwa,	rozmowa,	trudne	tematy	-	coś	dla	Ciebie!

spotkanie dla klas I liceum
Zapraszamy	młodzież,	która	w	tym	roku	przyjęła	Sakrament	Bierzmowania	na	spotkanie	

w	piątek	o	godzinie	19.00	w	sali	nad	zakrystia.



Intencje Mszalne
XXIV Niedziela - 17.09
8.00 o pełnienie woli Bożej w myślach, słowach 

i czynach Nikodema i Witolda
9.15 + Marian Grzybczyński (27. rocz. śm.)
9.15 + Witold Bieglecki (1. rocz. śm.)
10.45 + Teofil i zm. z rodziny
10.45 w int. Urszuli i Przemysława Siwków 

z ok. 15. rocz. ślubu z prośbą o błog. Boże 
dla całej rodziny

12.15 + Feliks Cierpiński (greg. 17 )
12.15 z ok. 84. ur. Liliany Marii z prośbą o błog. 

Boże
19.00 z ok. 18. ur. Wojciecha Gierszala, 

dziękczynna z prośba o błog. Boże dla całej 
rodziny

Poniedziałek, 18.09
8.00 + Feliks Cierpiński (greg. 18)
18.00 + Bernard (od córki Lidli z rodziną)
18:00  w int. o uzdrowienie i uwolnienie Piotra 

Wtorek, 19.09
8.00 za parafian 
8:00 + Janusz
18.00 + Feliks Cierpiński (greg. 19)
18:00 + Tadeusz Chrobak (od rodz. 
Łukasiewiczów i Karskich)

Środa, 20.09
8.00 + Feliks Cierpiński (greg. 20)
18.00 dziękczynna z ok. ur. Celiny Sochy oraz 

w 30 r. ślubu Przemysława i Celiny

18:00 w 40 r. ur. Mirosławy, dziękczynna 
z prośbą o błog. Boże

Czwartek, 21.09
8.00 + Tadeusz Chrobak (od siostry Anny 

z rodziną)
18.00 + Feliks Cierpiński (greg. 21)
18:00 ++ Stefania, Marianna, ks. Piotr i zm. 

z rodziny

Piątek, 22.09
8.00 + Feliks Cierpiński (greg. 22)
18:00 + Tadeusz Chrobak (od r. Pamułów 

z Bielska Białej)

Sobota, 23.09
8.00 z okazji 23 ur. Piotra Bajana
18.00 + Feliks Cierpiński (greg. 23)
18:00 + Edward Rączka (od rodz. z Kóz)

XXV Niedziela - 24.09
8:00 ++ Rozalia, Antoni, Wojciech, Roman, 

Marian Wiśniewscy (od Tadeusza z rodziną)
9:15 ++ Kazimierz (od żony), Zbigniew 

Chrzanowski (od rodz. Głowniów)
9:15 + Feliks Cierpiński (greg. 24)
10:45 ++ Małgorzata, Irena
12:15 + Helena Sporakowska
19:00 + Joanna
19:00 dziękczynna w 25 r. ślubu Aldony 

i Włodzimierza

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 

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


