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49/2017 (459)

Ewangelia wg św. Mateusza
ezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest 

Jz królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, 
przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, 

drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który 
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który 
dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł 
i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych 
sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. 
Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć 
talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, 
który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa 
talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który 
otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz 
tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem 
i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły 
i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. 
Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem 
odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć 
talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 
kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – 
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».( Mt 25, 14-30)

Światowy Tydzień Ubogich
W niedzielę, przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 19 listopada 2017 r., 

z inicjatywy papieża Franciszka rozpocznie się Światowy Tydzień Ubogich. Zapraszamy 

w środę na Mszę św. o godz. 18.00 do wspólnej modlitwy z mieszkańcami Domu Brata 

Alberta, a po Mszy na spotkanie braterskie w domu zakonnym. 



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 

Budowa Domu Parafialnego
Dwie	 górne	 salki	 zostały	 prawie	 skończone.	 Pozostały	 do	
wykończenia	schody	oraz	toalety.	Salki	służyć	będą	Liturgicznej	Służbie	
Ołtarza,	duszpasterstwu	dzieci,	młodzieży	i	studentów,	naszym	zespołom	
muzycznym	oraz	wszelkim	innym	pomysłom	na	spotkania.	

Bardzo	potrzebujemy	Waszego	wsparcia,	byśmy	mogli	
spłacić	wszystkie	prace	budowlane.

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.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Jadwiżański	Klub	Sportowy,	działający	przy	naszej	para�ii	oraz	Rada	Osiedla	
Umultowo	 zapraszają	 chłopców	 i	 dziewczęta	 na	Mikołajkowy	Turniej	 Piłki	
Nożnej,	który	odbędzie	się	2	grudnia,	w	godz.	9.00	-	14.00,	na	Hali	Sportowej	
Uniwersytetu	 Adama	 Mickiewicza.	 Turniej	 rozgrywany	 będzie	 w	 dwóch	
kategoriach	 wiekowych:	 2007-2008	 oraz	 2009-2010	 i	 młodsi.	 W	 turnieju	
mogą	brać	udział	także	dziewczynki	(roczniki	2005	i	młodsze).	Drużyny	mogą	
liczyć	max.	8	zawodników,	drużyny	grają	w	składzie	5+1(bramkarz),	mogą	być	
to	 drużyny	 mieszane	 (dziewczęta	 i	 chłopcy).	 Zgłoszenia	 można	 składać	
indywidualnie	lub	zespołowo.	Przy	zgłoszeniu	całej	drużyny	potrzebny	jest	
opiekun.	Zgłoszenia	można	składać	do	ks.	Krzysztofa	lub	ks.	Proboszcza.
Każdy	uczestnik	turnieju	otrzyma	pamiątkowy	medal,	zostaną	przyznane	
liczne	nagrody	najlepszym	zawodnikom	oraz	nagroda	główna	-	oryginalna	
koszulka	 reprezentacji	 Polski	 -	 rozlosowana	 pomiędzy	 wszystkimi	
uczestnikami	turnieju.



KALENDARIUM	LITURGICZNE
20.11,	poniedziałek	-	św.	Rafała	

Kalinowskiego
21.11,	wtorek	-	O�iarowanie	NMP
22.11,	środa	-	św.	Cecylii
24.11,	piątek	-	S�więtych	Męczenników	

Wietnamskich
25.11,	sobota	+	św.	Katarzyny	Aleksandryjskiej
26.11,	niedziela	-	Jezusa	Chrystusa	Króla	

Wszechświata	-	S�więto	Patronalne	
Towarzystwa	Chrystusowego

SCHOLA	MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy	gimnazjalistów	 i	 licealistów	do	
scholi	młodzieżowej,	 która	 swoje	próby	ma	
w	soboty	o	godz.	11.00.

WCZESNA	KOMUNIA	ŚWIĘTA
Rodziców	 i	 dzieci,	 które	 przygotowują	 się	 do	
Wczesnej	Komunii	św.	zapraszamy	na	katechezę	
w	niedzielę	(26.11)	o	godz.	10.00.

BIERZMOWANIE
Kl.	III	-	spotkanie	w	kościele	-	wtorek	g.	19.00
kl.	 II	 -	 spotkania	 formacyjne	 w	 grupach	 -	
wtorek	g.	19.00
Kl.	VII	-	spotkanie	formacyjne	gr.	II	-	środa	g.	19.00

SCHOLA	AKADEMICKA
Zapraszamy	 maturzystów	 i	 studentów	 do	

wstąpienia	 w	 szeregi	 scholi	 akademickiej,	
która	 swoje	 próby	 ma	 w	 niedziele	 o	 godz.	
17.45	w	salce	nad	zakrystią.

CHRZTY
W	ostatnim	tygodniu	przez	sakrament	chrztu	
świętego	 do	 naszej	 wspólnoty	 dołączyli	
Ignacy	 Franciszek	Wolniewicz	 i	 Aleksandra	
Anna	 Nowaczyk	 .	 Rodzicom	 i	 chrzestnym	
życzymy	 wytrwałości	 i	 odpowiedzialności	
w	chrześcijańskim	wychowaniu	dzieci.

ZAPOWIEDZI	PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Sakrament	 małżeństwa	 pragną	 zawrzeć:	
Alicja	Magdalena	Wojtczak	 i	 Michał	 Leszek	
Cwojdziński.	Ktokolwiek	znałby	przeszkody	
uniemożliwiające	przez	ww.	osoby	zawarcie	
Sakramentu	 Małżeństwa,	 proszony	 jest	 o	
powiadomienie	duszpasterzy.

ZIMOWISKO	DLA	MŁODZIEŻY
W	 dn. 	 11-17.02. 	 2017	 organizujemy	
zimowisko	 dla	 młodzieży	 (od	 gimnazjum	
wzywż).	 Zapisy	 u	 ks.	 Krzysztofa	 do	 15	
grudnia.

MĘSKIE	WIELBIENIE
Już	 dziś	 zapowiadamy	 kolejne	 Męskie	
Wielbienie	połączone	z	katechezą	i	adoracją	
w	piątek,	8	grudnia	o	godz.	20.00.

Z życia naszej parafii i archidiecezji 

Karnawałowy Bal Para�alny
Bal Karnawałowy w przyszły roku odbędzie się 20 stycznia o godz. 20.00. Tym razem 
bawić się będziemy pod hasłem "SWING". Bal odbędzie się w parku rekreacyjno-
sportowym FAIRPLAYCE przy ul. Bożydara 10. Już dziś zapraszamy do wspólnej zabawy.

DA „NA BRZEGU”
Wszystkich	 studentów	 zapraszamy	 na	 cotygodniowe	 spotkanie	 w	 czwartek.	
Msza	 w	 o	 godz.	 20.00	 i	 spotkanie	 formacyjne.	 W	 tym	 tygodniu	 spotkanie	 z	 nowej	 serii:	
ZADZIWIENIA,	 których	 tytuł	 nawiązuje	 do	 słów	 Jana	 Pawła	 II:	 "Bez	zadziwienia	 człowiek	
popadł	by	w	rutynę,	przestałby	się	rozwijać	i	stopniowo	stałby	się	niezdolny	do	życia	naprawdę	
osobowego."	Fides	et	ratio"	4.	Temat:	Cud	płodności	i	cud	nowego	życia.	Spotkanie	poprowadzi	
Paulina	 Michalska	 -	 żona,	 mama,	 Instruktor	 The	 Creighton	 Model	 FertilityCare™	 System	
(CrMS),	�izyk	medyczny,	dr	kulturoznawstwa,	Diecezjalna	Doradczyni	Z�ycia	Rodzinnego.



Intencje Mszalne
XXXIII Niedziela - 19.10
8.00 + Czesław Włodarczyk
9.15 + Zbigniew Przybylski (greg. 19)
9.15 + Jan Sobiech
10.45 ++ Zofia, Hanna, Edmund i Zbigniew 

Berezowscy
12.15 + Maria Mania i zm. z rodz. Maniów i 

Kaczmarczyków
12.15 za parafian
19.00 + Anna Barbara Kozłowska - Goździk (od 

chrześniaczki Anny Gocl

Poniedziałek, 20.11
8.00 + Michalina
8.00 + Zbigniew Przybylski (greg. 20)
18.00 + Helena Such

Wtorek, 21.11
8.00 + Michalina
8.00 + Zbigniew Przybylski (greg. 21)
18.00 o Boże błog. dla Weroniki i jej dzieci
18.00 + Aleksandra Szumow

Środa, 22.11
8.00 + Zbigniew Przybylski (greg. 22)
18.00 + Zenon Musiał (1. rocz. śm.) od rodz, 

Stachowskich
18.00 ++ S. Trojana Szymańska, Krzysztof 

Bartosz

Czwartek, 23.11
8.00 ++ Zenon i Jan, Zofia i Alfons (rodzice) i 

zm. z rodziny
18.00 + Zbigniew Przybylski (greg. 23)
18.00 ++ Cecylia, Stanisław i Roger
20.00 z o. 40 rocz. ślubu Małgorzaty i 

Krzysztofa z prośbą o błog.  Boże dla całej 
rodziny

Piątek, 24.11
8.00 + Zbigniew Przybylski (greg. 24)
18.00 + Mieczysław Kurzawski
18.00 + Jan

Sobota, 25.11
8.00 + Zbigniew Przybylski (greg. 25)
1800 + Marian Woźniak (greg. 1.) 
18.00 + Mikołaj Symbora (1. rocz. śm.)

XXXIV Niedziela - 26.10
8.00 + Alicja Lancmańska 
9.15 + Zbigniew Przybylski (greg. 26)
9.15 ++ Elżbieta i Henryk Berezowscy
10.45 + Grzegorz
10.45 w int. rodziny Kurzawskich o Boże błog.
12.15 + Marian Woźniak (greg. 2.)
12.15 w int. Towarzystwa Chrystusowego
19.00 ++ Ludgarda i Henryk Wize i zm. z rodz.  

Wize

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


