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Ewangelia wg św. Jana
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł:
"Oto Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś,
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni
powiedzieli do Niego: "Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?" Odpowiedział
im: "Chodźcie, a zobaczycie". Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali
u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i
poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł
do niego: "Znaleźliśmy Mesjasza" - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: "Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz
nazywał się Kefas" – to znaczy: Piotr. (J 1, 35-42)
Orędzie papieża Franciszka
na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 r.
(fragmenty )

Drodzy Bracia i Siostry!
„Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie
samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34). […]
Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem,
utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43). Pan
powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej
ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na
każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca. To
wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej
woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację
z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości. W tym
kontekście pragnę potwierdzić, że „nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech
czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”. […]
Zgodnie ze swoją tradycją duszpasterską, Kościół jest gotów aktywnie zaangażować się w realizację
wszystkich proponowanych powyżej inicjatyw, ale aby uzyskać pożądane rezultaty niezbędny jest
wkład wspólnoty politycznej oraz społeczeństwa obywatelskiego, każde zgodnie z właściwą im
odpowiedzialnością.

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. Wpisowe
niezmienne: 120 zł/os. Zapisy: Marta Kaźmierska tel. 603 777 145,
laurowa34@gmail.com, Alina Pokojska 606 272 899,
alapok@poczta.onet.pl . Stroje balowe nawiązujące do czasów
SWINGA. Bal poprowadzi wodzirej Kazimierz Hojna.

Wpisowe można wpłacać na konto Caritas:
mBank: 34 1140 2017 0000 4902 1216 2428

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Niech nas to nie ominie!!!

Dziecięcy Bal Karnawałowy
Jak co roku zapraszamy wszystkie dzieci na
Bal Karnawałowy, który odbędzie się po raz pierwszy
w naszym nowym Domu Paraﬁalnym przy ul. Mleczowej 1.
Bal karnawałowy dla Dzieci odbędzie się

w niedzielę, 28 stycznia w godz. 16.00 - 18.00.
Udział w Balu jest bezpłatny.

Wszystkich uczestników obowiązuje
Karnawałowy Kostium.
Zapisy u ks. Krzysztofa.

Będzie się działo!!!

KOLĘDY W NASZYM KOŚCIELE
Zapraszamy do wspólnego kolędowania w naszym kościele
14 stycznia, niedziela , godz. 10.45 - zespół dziewczęcy SKOWRONECZKI

21 styczni, niedziela, godz. 20.00 - zespół KLANGOR

Z życia naszej paraﬁi i archidiecezji
LSO
W najbliższym tygodniu nie ma zbiórek LSO.
WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA
Zapraszamy rodziców i dzieci
przygotowujące się do Wczesnej Komunii
św. na katechezę w niedzielę (14.02)
o godz. 10.00. Katecheza odbędzie się
w nowym Domu Paraﬁalnym.
I KOMUNIA ŚWIĘTA
W sobotę (20.01) zapraszamy wszystkich
rodziców i dzieci na katechezę i Mszę św. o
godz. 11.00. W niedzielę (21.01) po Mszy
św. o godz. 10.45, w salce nad zakrystią,
katecheza dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. gr. 1.
BIERZMOWANIE kl. II
Zapraszamy wszystkie grupy klas drugich
gimnazjum, do nowego Domu
Paraﬁalnego na spotkanie formacyjne we
wtorek 16 stycznia o godz. 19.00.

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć:
Agnieszka Lis oraz Michał Wojciech Rychlik.
Ktokolwiek znałby przeszkody
u n i e m oż l i w i a j ą c e p r ze z w w. o s o by
z aw a r c i e S a k r a m e n t u M a ł że ń s t w a ,
proszony jest o powiadomienie
duszpasterzy.
CHRZTY
W ostatnim tygodniu przez sakrament
chrztu świętego do naszej wspólnoty
dołączył Michał Kornel Mantaj. Rodzicom
i c h r ze s t ny m ż y c z y my w y t r w a ł o ś c i
i odpowiedzialności w chrześcijańskim
wychowaniu dzieci.
STUDENCKI WYJAZD W TATRY
Po sesji zapraszamy w góry. Na narty
i połazić. 18-24 lutego. Koszt 350 zł. W
cenie: nocleg, śniadanie, obiad, transport.
Będziemy spać w Zakopanem na
Krzeptówkach. Jedziemy busem i w razie
potrzeby samochodami osobowymi.

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
Kolędę rozpoczęliśmy 3 stycznia i potrwa ona do 25 stycznia. Tak jak w minionych latach
kolędować będziemy od poniedziałku do piątku - rozpoczynamy o godz. 16.00 oraz w soboty od
godz. 13.00. Zależy nam bardzo, by spotkać się ze wszystkimi. Jest to dobra okazja do wspólnej
modlitwy w Waszych osobistych intencjach i w intencji paraﬁi. To spotkanie daje nam także
szansę na rozmowę o naszej paraﬁalnej wspólnocie, o planach i pomysłach na jej
funkcjonowanie, o tym co nas cieszy, a także co niepokoi. Już dziś jesteśmy bardzo wdzięczni za
każde spotkanie, za otwartość i życzliwość, które są tak bardzo potrzebne w tym czasie, kiedy
w społeczeństwie doświadczamy tak wielu podziałów. Źródłem naszej jedności jest Kościół,
którego głową jest Chrystus.
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

Intencje Mszalne
Niedziela, dnia 14 stycznia
8.00 + Jan
8.00 + Kamil Metler - od uczestników pogrzebu
9.15 + Stanisław Witajewski (greg.14)
9.15 + Tadeusz Chrobak
10.45 + Grzegorz Koszyk
12.15 za paraﬁan
12.15 o zdrowie dla mamy
19.00 + Michał Rzepa
Poniedziałek, 15 stycznia
8.00 + Stanisław Witajewski (greg.15)
8:00 +Halina Gałka
8:00 +Grzegorz Koszyk
Wtorek, dnia 16 stycznia
8:00 o pomyślny przebieg sprawy zgodny
z wolą Bożą
8:00 +Grzegorz Koszyk
8.00 + Stanisław Witajewski (greg.16)
Środa, dnia 17 stycznia
8.00 + Stanisław Witajewski (greg.17)
8:00 +Grzegorz Koszyk
10:00 POGRZEB +Joanna – Jowita

Czwartek, dnia 18 stycznia
8.00 + Stanisław Witajewski (greg.18)
8:00 +Zoﬁa Wójcik (18 r. śm.), Władysław,
Ryszard, Jadwiga
8:00 +Grzegorz Koszyk
Piątek, dnia 19 stycznia
8.00 + Stanisław Witajewski (greg.19)
8.00 + Grzegorz Koszyk
Sobota, dnia 20 stycznia
8.00 + Stanisław Witajewski (greg.20)
8:00 +Urszula Plewska-Szmyt
11.00 Przygotowanie do I Komunii Świętej
18:00 +Anna Buszka (od rodz. Czech)
Niedziela, dnia 21 stycznia
8:00 +Kazimierz, Helena Nowaczyk (od syna
Andrzeja)
8:00 +Anna
9:15 + Stanisław Witajewski (greg.21)
9:15 +Genowefa i Antoni Kozieł
10:45 +Irena Wawrocka (1 r. śm.)
10:45 z okazji 9 ur. Szymona Kacperczaka
12:15 za paraﬁan
19:00 +Henryk Woźniak

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

