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Biuletyn 

 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na 
próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» 
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy 
i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam 
to przykazanie. Lecz na początku 
stworzenia Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego 
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym 
ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co 
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: 
«Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem 
niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za 
innego, popełnia cudzołóstwo».Przynosili Mu również dzieci, 
żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do 
nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 

takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie 
wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce 
i błogosławił je.. (Mk 10, 2-16)

pw. św. Jadwigi Królowej
w Poznaniu

Parafii Rzymskokatolickiej 

Bóg stworzył ich
jako mężczyznę i kobietę

Ewangelia wg św. Marka

Nabożeństwa Różańcowe
Zapraszamy na nabożeństwa od poniedziałku do piątku: 

rano o 7.30 i po Mszy św. o godz. 18.00.
W niedziele odmówimy wspólnie po każdej Mszy  św. jedną dziesiątkę różańca.

Dzieci zapraszamy we wtorki i piątki o godz. 17.30.

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 
NA JASNOGÓRSKĄ NOC CZUWANIA W INTENCJI 
POLSKICH EMIGRANTÓW I ICH DUSZPASTERZY 

odbędzie się z piątku na sobotę, 19/20 października br. pod hasłem: "Z dala od 
kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą" (kard. August Hlond). Zachęcamy 
do wspólnego wyjazdu autokarem. W tym roku nasza parafia prowadzi 
nabożeństwo w godz. 2.00-3.00 za rodziny dotknięte rozłąką emigracyjną. 
Zapisy u ks. Krzysztofa z zaliczką 30 zł (do 10.10.)

100-lecie odzyskania Niepodległości
Zapraszamy na pierwsze wydarzenie w naszej parafii związane z 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Bedzie to Harcerskie Ognisko - w niedzielę, 
14.10 po Mszy św. o godz. 19.00 (ok. 20.00). Razem z Harcerzami i Wędrownikami, 
będzie okazja do pośpiewania harcerskich piosenek i posłuchania harcerskich historii.



KURS MAŁŻEŃSKI
Kurs Małżeński to seria siedmiu spotkań stworzonych po to, by pomóc każdej parze 
w pracy nad wzmocnieniem relacji i budowaniem silnego małżeństwa. Kurs ma na celu 
pomóc parom w zbudowaniu silnych fundamentów relacji, nauczyć efektywnej 
komunikacji i pokazać jak najlepiej radzić sobie z różnicami. Kurs Małżeński skierowany 
jest dla par, które chcą wzmocnić swoją relację. Nasz kurs rozpoczynamy 2 października 
o godz. 18.30. Spotkania odbywać się będą w Domu Parafialnym przy ul. Mleczowej 1, 
w dolnej sali. Spotkanie trwa 2,5h. Koszt całego kursu to 90 zł od pary płatne na 
pierwszym spotkaniu (całość przeznaczona na materiały potrzebne do kursu i na 
poczęstunek). Zapisy: mail: zregucki@gmail.com lub tel. ks. Proboszcz: 509 477 763.

MODLITWA MĘŻCZYZN
Zapraszamy na Męskie Wielbienie połączone z katechezą i adoracją oraz MODLITWĄ 
RÓŻAŃCOWĄ w piątek, (12.10) o godz. 20.30. Po modlitwie ognisko lub przy braku 
pogody spotkanie w domu parafialnym Tych, którzy chcieliby włączyć się 
w przygotowanie naszego spotkania zapraszam na modlitwę i robocze rozmowy 
w środę (10.10) o godz. 20.00 do domu zakonnego.

RKCH Odrodzenie
Zapraszamy na spotkanie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” w najbliższy wtorek 
(9.10) po Mszy św. o godz. 18.00. Tematem spotkania będzie: "Św. Jan Paweł II, papież" 
wspomnienia, świadectwo prof. dr hab. Zbigniewa Jacyny - Onyszkiewicza, które 
odbędzie się w Domu Zakonnym przy ul. Mleczowej 1 w Poznaniu. Kontakt: 61 825 78 32.

www.ruch-odrodzenie.org 

Duszpasterstwo 
Akademickie NA BRZEGU

W nowym roku akademickim zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa 
Akademickiego  „Na brzegu”.  Nazwa, wybrana przez studentów 
nawiązuje nie tylko do lokalizacji naszej parafii (brzeg jeziora i brzeg 
Poznania), ale także do brzegu, z którego młody człowiek wypływa 
w dorosłe, odpowiedzialne i samodzielne życie. Wszystkich studentów 
zapraszamy na Mszę św. w czwartek (11.10) o godz. 20.00. Po Mszy św. 
spotkanie formacyjne o godz. 20.45  w  salce nad zakrystią. 
Rozpoczynamy nowy cykl spotkań dotyczących Eucharystii: pierwsze 
spotkanie p.t. "Eucharystia pierwszych chrześcijan" poprowadzi ks. dr Jan 
Hadalski,  chrystusowiec, wykładowca w seminarium naszego 
zgromadzenia oraz na UKSW. Spotkania odbywać się będą regularnie, co 
tydzień. Zapraszamy także do naszej Scholi Akademickie, która swoje 
próby ma w niedziele o godz. 17.30. Najważniejsza jest dla nas niedzielna 
Msza św. o godz. 19.00. Po Mszy zapraszamy na dobrą herbatę.

W sobotę o 19.00 (13.10) OGNISKO na powitanie JESIENI!!!
Więcej na: facebook.com/naBrzegu/



KALENDARIUM LITURGICZNE
13.10, sobota - bł. Honorata Koźmińskiego
14.10, niedziela - DZIEŃ PAPIESKI

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
W sobotę 13.10. zbiórki KANDYDATÓW 
i  M I N I S T R A N T Ó W  o  g o d z .  9 . 0 0 . 
LEKTORÓW zapraszamy na godz. 10.00.

BARANKI BOŻE
W sobotę (13.10) próba zespołu dziecięcego 
o godz. 9.00 w domu parafialnym.

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
W sobotę (13.10) zapraszamy na próbę 
SCHOLI MŁODYCH w Domu Parafialnym.

I KOMUNIA ŚW.
Katecheza dla dzieci z II grupy, w Domu 
Parafialnym, w niedzielę (14.10) po Mszy 
św. o godz. 10.45.

WCZESNA KOMUNIA ŚW.
Rodziców i dzieci przygotowujących się do 
Wczesnej Komunii  św. zapraszamy na 
katechezę i Msze św. w sobotę 13.10 
o godz. 10.45. Dzieci spotykają się w salce 
na górze, a rodzice na dole w Domu 
Parafialnym. W niedzielę 14.10 o godz. 
10.00 katecheza dla dzieci w Domu 
Parafialnym.

BIERZMOWANI
Spotkanie formacyjne kandydatów do 
Bierzmowania kl. VIII odbędzie się we 
wtorek (9.10) o godz. 19.00 w kościele. 
Bierzmowani kl. III gim. - spotkanie 
formacyjne we wtorek (9.10) o godz. 19.00 
w Domu Parafialnym

CHRZTY
W ostatnim tygodniu przez sakrament 
chrztu świętego do naszej wspólnoty 
dołączył  Antoni  Sabura.  Rodzicom 
i  chrzestnym życzymy w ytr wałości 
i odpowiedzialności w chrześcijańskim 
wychowaniu dzieci.

SPOTKANIA DLA MAM
Wszystkie  mamy z  małymi  dziećmi 
zapraszamy na  spotkanie  w Domu 
Parafialnym, we wtorek, 9.10 o godz. 10.00. 
Tym razem będzie połączone z konferencją 
duchową. Nasze cotygodniowe spotkania, to 
czas wspólnej modlitwy, formacji, zabawy, 
rozmowy.

TACA BUDOWLANA
Ofiary zebrane na tacę w najbliższą 
niedzielę (14.10, II Niedziela miesiąca) są 
p r z e z n a c z o n e  n a  b u d o w ę  d o m u 
parafialnego. Bóg zapłać za materialne 
i modlitewne wsparcie naszej inwestycji.

OGRZEJMY DOM ŚW. BRATA ALBERTA
 PARAFIALNA WYPRZEDAŻ GARAŻOWA

Serdecznie zapraszamy w sobotę 13 października, w godz. od 11.00 do 13.00 na 
"wyprzedaż garażową". Będzie to akcja charytatywna na rzecz Schroniska św. Brata 
Alberta. Każdy z nas posiada zbędne przedmioty. Przywieźmy dobre, a już przez nas 
nieużywane przedmioty na plac przed kościołem i sprzedajmy za symboliczne 5, 10 lub 
15 zł., a otrzymane środki przekażmy na zakup węgla. W trakcie wyprzedaży parafialny 
zespół Caritas prowadzić będzie  „Kawiarenkę Pod Kruszonką”, oferującą domowe 
ciasta naszych parafianek, kawę i herbatę, a mieszkańcy Domu zapraszają na ognisko i 
kiełbaski. Cały dochód z akcji przekażemy na ogrzewanie Domu św. Brata Alberta. 

KURS TAŃCA
Od października 2018 roku w Jadwiżańskim Klubie Sportowym wznawiamy kurs 
tańca towarzyskiego dla dorosłych. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki 
o godz. 20.45 w salce domu parafialnego przy ul. Mleczowej 1. Odpłatność 
w wysokości 130 zł od pary za jedne zajęcia tygodniowo płatne za miesiąc z góry. 
Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 607 683 837.



Intencje Mszalne
XXVII Niedziela Zwykła, 7 października
8.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 22)
9.15 za parafian
10.45 + Czesława (ona) i Wacław
12.15 z ok. 30 rocz. ślubu Elżbiety 

i Mirosława z prośbą o błog. Boże
12.15 + Edmund (9. rocz. śm.) i zm. z rodz. 

Lutomskich i Czerwińskich
19.00 + Jarosław Malinowski

Poniedziałek, 8 października
8.00 + Marianna Brzozowska (16. rocz. śm.)
18.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 23)

Wtorek, 9 października
8.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 24)
18.00 + Jerzy Świątkowski (2. rocz. śm.)

Środa, 10 października
8.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 25)
18.00+ Maria i Jan Szymkowiakowie

Czwartek, 11 października
8.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 26)
18.00 + Helena Podgórska (od córki 

Sabiny z rodziną)
20.00 w int. studentów, o wzrost wiary i 

pogłębienie relacji z Chrystusem 
obecnym w Eucharystii

Piątek, 12 października
8.00 ++ Maria i Edward Walkowiakowie
18.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 27)

Sobota, 13 października
8.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 28)
18.00 w int. Grażyny z ok. 50. ur. z prośba 

o błog. Boże dla niej i całej rodziny
18.00 ++ zm. z rodz. Grupa, Klupczyńskich 

i Stadnickich

XXVIII Niedziela Zwykła, 14 
października

8.00 + Leokadia Mączyńska (greg. 29)
9.15 + ++ Marian Ludwiczak i Stanisław 

Świt, Antonina 
9.15 + w int. Joanny, z ok. 16. ur. z prośbą 

o błog. Boże
10.45 + Tekla  (2. rocz. śm.)
12.15 w int. dobrodziejów i budowniczych 

kościoła i parafii
12.15 w int. I Róży Różańcowej, 

Małgorzaty Marii Alacoque
19.00 w int. Marcina, w dniu ur. z prośba 

o wiarę

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, 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 Parafialnym. 
W I piątek miesiąca nieczynne. W sprawach pilnych na telefon. 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.  ŚW.  JADWIGI KRÓLOWEJ
ul. Mleczowa 1, 61-680 Poznań, tel. 61 611 81 74; 

www.jadwiga.poznan.pl,  poznan.jadwiga@gmail.com 
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