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Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na 
próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane 
w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował 
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrze 
odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się 
usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim 
bliźnim?»Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien 
człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce 
zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali 
i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem 

przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, 
minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł 
również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się 
głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je 
oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł 
do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 
dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim 
staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 
wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim 
tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: 
«Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, 
i ty czyń podobnie!»  (Łk 10, 25-37)
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 trwa w naszym 

kościele adoracja najświętszego sakramentu. W czasie adoracji jest okazja 
do spowiedzi św. 

Znajdź	czas	dla	siebie	na	chwilę	adoracji.	
Zachęcamy też do codziennego udziału	w	Eucharystii, która najbardziej 

i najtrwalej kształtuje nasze chrześcijańskie życie i umacnia wiarę. W naszym 
kościele Msze św. są odprawiane w dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00.

ZMIANA GODZINY MSZY ŚW. WIECZORNEJ
W lipcu i sierpniu Msza św. wieczorna w niedzielę odprawiana 

będzie o godz. 20.00.



WAKACJE DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY I STUDENTÓW

ź 14-20.07.2019 – dla młodzieży (od kl. VII) – obóz w Międzyzdrojach 
(z wycieczką do Szczecina, Berlina, Wolina) - zgłoszenia u ks. Krzysztofa

ź 29.07-03.08.2019 – dla Baranków i ministrantów – obóz letni 
w ZAWOI - zgłoszenia u ks. Krzysztofa

ź 29.07-02.08.2019 – dla chłopaków (od kl. VII) – spływ kajakowy – 
zgłoszenia u ks. Proboszcza, spotkanie organizacyjne 16.06, godz. 13.30. 

ź 06-14.08.2019 – Warszawska Piesza Pielgrzymka na Janą Górę w grupie 
prowadzonej przez chrystusowców - zgłoszenia u ks. Krzysztofa

ź 17-24.08.2019 – Obóz rekreacyjno - sportowy JKS-u – zgłoszenia 
i informacje:  www.jadwizanski.pl

ź 25-31.08.2019 Studencki Obóz w Beskidzie Niskim - zgł. u ks. Proboszcza
ź 04-26.09.2019 – wyjazd studentów na MISJĘ do TANZANII

PIESZA PIELGRZYMKA 
z chrystusowcami NA JASNĄ GÓRĘ

Zbliżamy się do kolejnej Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
Hasło tegorocznej wędrówki brzmi "Duch daje życie". Co roku, 6 sierpnia, 
wyruszamy z Warszawy... Dziewięć dni w drodze. Ze wspaniałymi ludźmi 
i w cudownym klimacie rozmodlonych Bożych szaleńców. Idziemy 
w Grupie Czarnej, prowadzonej przez księży chrystusowców. Wędrujemy 
w dniach 6-14 sierpnia.- „Czekamy na ciebie, dołącz się do Grupy Czarnej... 
i przeżyj coś, co będzie owocowało przez całe Twoje życie.  Mobilizujcie 
siebie, mobilizujcie waszych znajomych i do zobaczenia w Warszawie 
5 sierpnia. Informacje i zgłoszenia u ks. Krzysztofa.

SPŁYW KAJAKOWY DLA CHŁOPAKÓW
Zapraszamy na spływ kajakowy dla chłopaków w wieku 14-18 lat. Termin: 
28 lipca - 2 sierpnia (wyjazd w niedzielę około południa, powrót w piątek 
wieczorem), 5 dni w kajaku, gotowanie na ognisku, noclegi w namiotach, 
codzienna kąpiel w rzece i w jeziorach. W tym roku spłyniemy Parsętą. 
Koszt: 400 zł + ubezpieczenie. Wliczone w koszty są: transport z Poznania 
oraz powrót do Poznania pociągiem, wypożyczenie i transport kajaków, 
wyżywienie. Zapisy do wyczerpania miejsc (12 kajaków – 24 osoby). 
Zapraszamy na spływ także ojców z synami. 



KALENDARIUM	LITURGICZNE
15.07, poniedziałek - św.	Bonawentury
16.07, wtorek - NMP	z	Góry	Karmel

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 

wakacyjna propozycja dla studentów
Wyjazd w Beskid Niski - jedne z najpiękniejszych miejsc w Polsce :) góry nie 
za wysokie, ale mają wiele uroczych widoków, niesamowitych historii, 
starych wiosek, cerkwi i spokoju, najmniej uczęszczane miejsca w naszych 
górach. Termin: 25 sierpnia (wyjazd wieczorem) - 1.09 (powrót rankiem). 
Koszt: ok. 300zł (noclegi, posiłki i transport) - wpłacamy na konto 
ks. Zbyszka Reguckiego (91 1140 2004 0000 3902 3464 1187), co jest 
potwierdzeniem udziału :)

Misja Tanzania
Czyli wyjazd misyjny, we wrześniu br. do niewielkiej wioski na północy 

Tanzanii - Buhemby. Niewielkiej wioski o wielkich potrzebach. W trakcie 
wyjazdu wolontariusze będą:

ź Prowadzić zajęcia angielskiego oraz półkolonie dla dzieci zarówno 
w Buhembie, jak i sąsiednich wioskach.

ź Pomagać w podstawowych pracach budowlanych na terenie szkoły 
i ośrodka w którym dzieciaki mogą się rozwijać.

ź Wspierać pozostałe działania na rzecz lokalnych społeczności, zależne 
od zastanych na miejscu potrzeb.

Przez cały roku przygotowywaliśmy się do tego dzieła. Dziękujemy za 
wszelkie wsparcie.

Jeśli chciałbyś jeszcze nas wesprzeć można to uczynić przez portal 
zrzutka.pl. Odpowiedni link znajdziesz też stronie parafii i na stronie: 

misjatanzania.nabrzegu.pozna.pl
Zbieramy fundusze, które chcielibyśmy zostawić w misji w Buhembie, by 

wesprzeć ich duszpasterskie działania.



Intencje Mszalne
XV Niedziela, 14 lipca
8.00 + Krystyna (od chrześniaczki 

z rodziną)
9.15 + Teresa Lisiak (greg. 14)
10.45 w int. Katarzyny i Janusza 

Kurzawskich z ok. 12. rocz. ślubu
12.15 za parafian, dobrodziejów 

i budowniczych kościoła i parafii
20.00 + Henryk Hudzik

Poniedziałek, 15 lipca
8.00 + Teresa Lisiak (greg. 15)
18.00 + Wioletta i Grzegorz Ostrowscy, 

Maria Łącka  

Wtorek, 16 lipca
8.00 + Teresa Lisiak (greg. 16)
18.00 + Maria Łącka (od rodz. 

Wojciechowskich)

Środa, 17 lipca
8.00 + Antoni Motyka
18.00 + Teresa Lisiak (greg. 17)

Czwartek, 18 lipca
8.00 + Teresa Lisiak (greg. 18)
18.00 + Weronika Dzierla (7. rocz. śm.)

Piątek, 19 lipca
8.00 + Teresa Lisiak (greg. 19)
18.00  + Konstanty Merlak

Sobota, 20 lipca
8.00 + Teresa Lisiak (greg. 20)
18.00 z ok. ur. Anny Pawlak z prośbą 

o Boże błog. dla całej rodziny
18.00 ++ Helena i Eugeniusz Dera, Helena 

i Stanisław Wenc

XVI Niedziela, 21 lipca
8.00 + Bolesław Mazurek, zm. rodzice 

i rodzeństwo
9.15 z ok. 50 ur. Eweliny z prośba o Boże 

błog. i opiekę MB
10.45 w intencji Anny i Bartosza z ok. 

19. rocz. ślubu z prośbą o błog. dla 
całej rodziny

12.15 + Teresa Lisiak (greg. 21)
12.15 z ok. im. Krzysztofa Sałaja z prośbą 

o błog. dla całej rodziny
20.00 ++ Jadwiga, Marianna, Jan

i Edmund Kowalewscy

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. 
W czasie Kolędy: poniedziałek, środa, sobota godz. 10.00 - 11.00

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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