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Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię 
i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest 
mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się 
to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać 
ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz 
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie 

podzielonych w jednym domu: troje stanie 
przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 
ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; 
matka przeciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw synowej, a synowa 
przeciw teściowej». (Łk 12, 49-53)
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pożegnanie ks. Krzysztofa
Decyzją przełożonych zakonnych ks. Krzysztof Wąchała, po czterech 

latach owocnej posługi w naszej parafii, został mianowany proboszczem 
parafii św. Józefa w Stargardzie. Pożegnanie ks. Krzysztofa odbędzie się 

w niedzielę, 25 sierpnia na Mszy św. o godz. 12.15. Tego samego dnia 
przywitamy w naszej parafii nowych wikariuszy: ks. Piotra 

Wróblewskiego i ks. Przemysława Marka.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W każdą środę zapraszamy na godz. 18.00 do wspólnej modlitwy Nowenną do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, by za wstawiennictwem Bożej Rodzicielki 
polecać Bogu nasze codzienne sprawy, bóle i radości. Wszystkie intencje, 
w których chcemy się modlić możemy przez cały tydzień wpisywać do Księgi 
Próśb i Podziękowań wystawionej przed obrazem Matki Bożej.



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.

KALENDARIUM LITURGICZNE
20.08, wtorek - św. Bernarda
21.08, środa - św. Piusa X
22.08, czwartek - NMP Królowej
24.08, piątek - św. Bartłomieja Apostoła

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

odprawiana będzie  o godz. 20.00.

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.



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 

Aktualna liturgia słowa wraz z komentarzem dostępna na Twoim tablecie lub smartfonie, 
również w trybie ofine. Przydatne modlitwy, możliwość tworzeni notatek i zapamiętywania 
ulubionych tekstów z Biblii to tylko niektóre możliwości darmowej aplikacji „Słowo 
Boże” dostępnej na najpopularniejsze platformy Android oraz iOS.  Aplikacja jest darem 
dla wszystkich od chrystusowców.  

SŁOWO BOŻE w Twoim smartfonie

Propozycja pielgrzymki do Armenii
Data: 26.08 - 01.09. 2019

ostatnie dwa miejsca
Koszt: 4150 zł

Kontakt: Zbigniew Sierzputowski 502 020 920

PRACA W SZKOLE
Nasza szkoła - ZSP nr 9, przy ul. Umultowskiej -  potrzebuje 

pracowników: osób do sprzątania
Kontakt z sekretariatem szkoły: 61 102 13 74

ZMARLI
W minionym tygodniu odeszli do Pana nasz parafianin śp. Jan Rembacz, l. 
57, z ul. Uroczej. Polecamy go miłosierdziu Bożemu, a rodzinę ogarniamy 
modlitwą o pokój serca i nadzieję zmartwychwstania.



Intencje Mszalne

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 

XX Niedziela, 18 sierpnia
8.00 z ok. 27. rocz. ślubu Elżbiety 

i Marcina Rybackich z prośbą o błog. 
Boże

9.15 w int. Agaty i Marcina z ok. 1. rocz. 
ślubu z prośbą o błog. Boże

10.45 ++ Stanisław Cegielski, Janina 
Kaczmarek i zm. z rodz. 

12.15 ++ Leokadia i Mieczysław Wójcik 
(od wnuczki  Moniki z rodziną)

20.00 + Barbara Jaskuła

Poniedziałek, 19 sierpnia
8.00 + Barbara Bajer
14.00 + Jan Rembacz POGRZEB
18.00 + Zdzisław Popiel (od opiekunów 

i mieszkańców Domu św. br. Alberta)

Wtorek, 20 sierpnia
8.00 + Waldemar Klonn (od żony, dzieci, 

wnukówi prawnuczki)
18.00 w int. Ewy, z ok. 70. ur. z prośbą 

o błog. Boże

Środa, 21 sierpnia
8.00 o Boże błog. dla naszego dobrodzieja 

ofiarującego nam zboże
18.00 z ok. 48. rocz. ślubu Aliny i Romana, 

dziękczynna z prośbą o błog. Boże

Czwartek, 22 sierpnia
8.00 + Józef Bułat (od żony)
18.00 + Maciejka

Piątek, 23 sierpnia
8.00 + Piotr Sztanka (od siostry Elżbiety 

z córką)
18.00 + Irena Kowalewska (od Renaty 

z rodziną)

Sobota, 24 sierpnia
8.00 + Józef Bułat (od córki z rodziną)
18.00 ++ Maria i Władysław Jazikowscy

XXI Niedziela, 25 sierpnia
8.00 w dniu ur. ks. Tomasza i alumna Jana 

o Boże błog. i wszelkie łaski w życiu 
kapłańskim

9.15 w int. Klary z ok. ur.
9.15 w int. Katarzyny i Pawła z ok. 26. 

rocz. ślubu z prośbą o błog. Boże dla 
synów Piotra i Wojciecha

10.45 w int. Ewy i Kazimierza z ok. 50. 
rocz. ślubu z prośbą o błog. Boże dla 
całej rodziny

12.15 w int. Alicji i Zbigniewa z ok. 35. 
rocz. ślubu z prośbą o błog. Boże dla 
całej rodziny

20.00 + Romania Skrzypek (od Teresy 
Głowni)
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