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Jan zobaczył podchodzącego ku 
niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To 
jest Ten, o którym powiedziałem: 
„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej  ode mnie”. Ja Go 
przedtem  nie  znałem,  a le 
przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan  dał  takie  świadectwo: 

«Ujrzałem Ducha, który zstępował 
z nieba jak gołębica i spoczął na 
Nim. Ja Go przedtem nie znałem, 
ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: 
„Ten, nad którym ujrzysz Ducha 
zstępującego i spoczywającego na 
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym”. Ja to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On jest Synem 
Bożym». (J 1, 29-34)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. œw. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia wg św. Jana

Biuletyn

XArFiLn bLAsOw
Już dziś zapraszamy na kolejny Pal Parafialny, który odbędzie się 
15 lutego, tak jak ostatnio w Parku Rekreacyjno Sportowym "fairPlayce" przy 
ul. Bożydara 10. Tym razem będzie to Bal Maskowy. Koszt 130 zł/os. Już dziś warto 
zarezerwować ten termin. Szykuje się świetna zabawa. Zapisy: Marta Kaźmierska 
tel. 603 777 145, laurowa34@gmail.com, Alina Pokojska 606 272 899, 
alapok@poczta.onet.pl. Wpisowe można wpłacać na konto Caritas: 
mBank: 34 1140 2017 0000 4902 1216 2428

SpTkNi dAAm
Wszystkie mamy z małymi dziećmi zapraszamy na spotkanie, we wtorek, 
21.01 o godz. 10.00. Nasze cotygodniowe spotkania, to czas wspólnej 
modlitwy, zabawy, rozmowy, a także zdobywania konkretnej wiedzy przydatnej 
w realizacji powołania do macierzyństwa i małżeństwa. Na najbliższym 
spotkaniu będzie okazja do lektury i rozmowy nad kolejnym rozdziałem ksiązki 
Jane Nelsen „Pozytywna dyscyplina”.



oWiDzNyDuZpStRsIe- kLęd
Jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia wyruszymy z kolędą, by odwiedzić 
wszystkie rodziny naszej parafii. Jest to dla nas, duszpasterzy bardzo ważny 
czas. Pragniemy z każdym się spotkać, porozmawiać, a przede wszystkim 
pomodlić. Jest to bardzo często jedyna okazja do tak bliskiego spotkania, 
dlatego bardzo nam na tym zależy. Najważniejsze jest w tym jednak Boże 
błogosławieństwo, które przynosimy dla Was, dla waszych rodzin, dzieci, 
starszych i chorych. W czasie kolędy zwyczajowo zbieramy ofiary, które 
przeznaczone są jak co roku w części na seminarium duchowne naszego 
zgromadzenia oraz na pokrycie kosztów budowy (nie wszystkie prace 
wykonane w domu zostały jeszcze spłacone) i utrzymanie naszego Domu 
Parafialnego, który służy już tak wielu grupom i inicjatywom parafialnym. 
W tym roku odwiedziny kolędowe rozpoczniemy 4 stycznia. Kolędować 
będziemy od poniedziałku do soboty do 24 stycznia. Plan kolędy dostępny 
w kruchcie kościoła oraz na stronie internetowej parafii. Kolęda 
uzupełniająca odbędzie się 27 stycznia.

ObÓZArIaSk - mŁOdIeŻ
Zapraszamy młodzież (od kl. VII) na obóz zimowy w dniach 3 – 8.02. 2020 
w Majerczykówce. W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi w pokojach 
z łazienkami (z pościelą), wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja), a przede wszystkim 
jazda na nartach – wypożyczenie sprzętu i karnety na stoki narciarskie w BIAŁCE 
TATRZAŃSKIEJ, JURGOWIE, CZARNEJ GÓRZE, KLUSZKOWCACH, nocny kulig 
z pochodniami, ognisko w zimowej scenerii z pieczeniem kiełbasek. Wrocław: 
Aquapark i Stary Rynek. Koszt wyjazdu 900 zł. Wszystkie informacje i zapisy z zaliczką 
100 zł, do 25 grudnia u ks. Piotra tel. 512-671-365.

KuSAŁŻEŃSk - EdCj
Zapraszamy do udziału w IV edycji Kursu Małżeńskiego. To seria siedmiu spotkań 
stworzonych po to, by pomóc każdej parze w pracy nad wzmocnieniem relacji 
i budowaniem silnego małżeństwa. Nasz kurs rozpoczynamy 20 lutego o godz. 
18.30. Spotkania odbywać się będą w czwartki o godz. 18.30, w Domu 
Parafialnym przy ul. Mleczowej 1, w dolnej sali. Spotkanie trwa 2h. Koszt całego 
kursu to 90 zł od pary. Niebawem więcej informacji o zapisach.



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 

KALENDARIUM LITURGICZNE
21.01, wtorek - św. Agnieszki, dziewicy 

i męczennicy;
24.01, piątek - św. Franciszka Salezego, 

biskupa i doktora Kościoła;

WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA
Za tydzień, 26 stycznia, nie ma katechezy.

I KOMUNIA ŚWIĘTA gr. 1
Za tydzień, 26 stycznia, nie ma katechezy.

BIURO PARAFIALNE I GODZINY MSZY 
ŚW. W CZASIE KOLĘDY

W styczniu, ze względu na kolędę Biuro 
Parafialne czynne jest w poniedziałek, środę 
i sobotę w godz. 10.00 - 11.30. 
Nie ma Mszy św. wieczornych o godz. 18.00 
w dniach od poniedziałku do piątku.

1% PODATKU = 100% SERCA
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszych 

parafian, będących podopiecznymi FUNDACJI DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z 
POMOCĄ". Aby tego dokonać wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT , 

w rubryce dotyczącej przekazania 1% podać numer KRS fundacji.

KRS 0000037904
Następnie w informacjach uzupełniających w rubryce cel szczegółowy 1% wpisać

4790 Skrzypczak Wojciech
4962 Sierszchulska Wiktoria

10914 Kozłowska Maria Małgorzata
20192 Frydrychewicz Mateusz

11663 Anna Maria Wnuk

oraz Fundacja Sedeka KRS 0000338389 - informacje uzupełniające

  11096 Porolniczak Aurelia 

Finanse w parafii
Taca z poprzedniej niedzieli (12.01.2020) - 5 765 zł



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

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
W poniedziałek i piątek w godz. 16.30 - 17.30, w środę 19.00 - 20.00, 

przy ul. Mleczowej 1, w Domu Para�ialnym. 
W I piątek miesiąca nieczynne. W sprawach pilnych na telefon. 

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

 

Intencje Mszalne
Niedziela - 19 stycznia
8.00 + Henryka Grzebyszak ( od Tadeusza 

i Mirosławy Wiśniewskich)
9.15 + Henryk Radke i Helena Kintzi 
9.15 ++ Henryk, Wojciech, Marlena i zm. 

z rodziny Jędraszaków i Walasiaków
10.45 w intencji Karoliny i Macieja oraz ich 

dzieci o błog. Boże i opiekę św. Rodziny
12.15 w int. Alicji z ok. 18. ur. z prośbą 

o błog. Boże
12.15+ Irena Wawrocka (3 roczn. śm.)
19.00 w int. Jędrzeja z ok. 20. ur. o błog. Boże
19.00 w int. Jakuba z ok. 18. ur. o błog. Boże 

Poniedziałek – 20 stycznia
8.00 +Barbara Wojciechowska  
8.00 +Marion Dubiel (greg. 1)
8.00

Wtorek - 21 stycznia
8.00 +Marion Dubiel (greg. 2)
8.00 + Regina Skrodzka (2. rocz. śm.)

Środa - 22 stycznia
8.00 +Marion Dubiel (greg. 3)
8.00 + Kazimiera 
8.00 w intencji parafian

 

Czwartek - 23 stycznia
8.00 + Marion Dubiel (greg. 4)
8.00 + Czesława Sobczyk
8.00 + Ewa 

Piątek - 24 stycznia
8.00 +Marion Dubiel (greg. 5)
8.00 + Edmund (w 4. rocz. śm.)
18.00 w int. Eleonory z ok. 110 ur. o błog. 

Boże

Sobota - 25 stycznia
8.00 +Marion Dubiel (greg. 6)
8.00 ++Stanisław Zamiar i Adrian Cebulski
18.00 o błog. Boże, dar zdrowia i opiekę 

Matki dla Doroty z ok. 80-tych urodzin

Niedziela - 26 stycznia
8.00 +Zofia Orlik – od Wojtczaków
9.15 + Marion Dubiel (greg. 7)
9.15 + Zofia Orlik – od syna Piotra z żoną
10.45 z okazji 14-tych ur. Mateusza i 3. ur. 

Franka ??? z prośbą o błog. Boże
12.15 z okazji 11-tych ur. Szymona 

Kasperczaka z prośbą o błog. Boże
12.15 z ok. 1. ur. Jaśminy z prośbą o błog. Boże 
19.00 w int. Aleksandry z ok. ur. z prośbą 

o błog. Boże
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