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Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus 
przynaglił uczniów, żeby wsiedli do 
łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, 
zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, 
wyszedł sam jeden na górę, aby się 
modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam 
przebywał. Łódź zaś była już o wiele 
stadiów oddalona od brzegu, miotana 
falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz 
o czwartej straży nocnej przyszedł do 
nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, 
zobaczywszy Go kroczącego po 
jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, 
i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz 
przemówił do nich: «Odwagi! To Ja 

jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał 
się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi 
przyjść do siebie po wodzie!» A On 
rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi 
i krocząc po wodzie, podszedł do 
Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru 
uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 
«Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast 
wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: 
«Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej 
wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się 
uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli 
przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś 
Synem Bożym». (Mt 14, 22-33)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. œw. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia wg św. Mateusza
BIULETYN

KoCeTyOrAnWe
W sobotę 15 sierpnia gościć bedzie w naszej parafii pan Eugeniusz Wawrzyniak – 
polski organista mieszkający od  ponad 30 lat w Belgii. Dokonał on w ubiegłym roku  
nagrania płyty CD w towarzystwie dwóch artystów o międzynarodowej sławie – Yossif 
IVANOV – skrzypce oraz Marc GRAUWELS – flet. Eugeniusz Wawrzyniak zaprezentuje 
przed i po  każdej Mszy św. kilka utworów - m. in. J. S. Bacha, F. Haendla z tego 
wyjątkowego nagrania. Podwójna płyta CD – ponad 110 min. muzyki  w cenie 40 PLN -  
bedzie do nabycia po każdej Mszy św. Serdecznie zapraszamy.

 pMo dAIeZkŃCÓWEjUt 
ks. Abp Stanisłąw Gądecki zwraca się z gorącym apelem, aby niedziela, 

16 sierpnia br. stała się Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Prosi, aby 
we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej dodać 
wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Prosi również, aby tego dnia, przed 

wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych 
zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas 

Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych. 



IvUrDzNoYOdInYPły kJaOw
We wrześniu nasza parafia obchodzi swoje urodziny. To właśnie wtedy, 
w 1997 roku został wydany dekret erygujący naszą parafię. Z tej okazji 

zapraszamy na IV Urodzinowy Rodzinny Spływ Kajakowy rzeką Wełną, który 
odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia.

Spływ odbędzie się na odcinku z Młyna Ruda do Młyna w Jaraczu. Auta 
zostawiamy na starcie. Na zakończenie zapraszamy na ognisko w Rudej.  
Ostateczną liczbę uczestników trzeba podać ok 2 tyg przez terminem. 

Wiec zapisy i wpłaty do 15 sierpnia. Koszt  50 zł za osobę. Dostawka do 
kajaka dla dziecka to 20 zł. Zapisy Bogusia Bestyńska tel. 695520078 

i Mariola Wadzyńska tel. 606944406.

NoEnAOAtIOŻEj
NiUsAjĄCe pMoY

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.

AdRaJaNaŚWiĘTsEg sKrMeTu
W każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 trwa w naszym 
kościele adoracja najświętszego sakramentu do godz. 20.00. W czasie 

adoracji jest okazja do spowiedzi św. 

Znajdź czas dla siebie na chwilę modlitwy.

pżeNaIeS. bAt
Decyzją przełożonych s. Beata Ciszewska została skierowana do pracy 
duszpasterskiej wśród Polonii na Islandii. W minionych latach Siostra 
w naszej parafii przygotowywała dzieci do I Komunii św. oraz była 

katechetką w Szkole Podstawowej nr 93. Wszystkich, którzy chcieliby 
wyrazić s. Beacie wdzięczność oraz ofiarować w jej intencji modlitwę 

zapraszamy w niedzielę, 16 sierpnia na Msze św. o godz. 12.30.

uOcYsOść wIeOwIęcAMp
W najbliższą sobotę, 15 sierpnia obchodzić będziemy uroczystość Wniebowzięcia 

NMP. Msze św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Msza św. wieczorna 
o godz. 20.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół. Zebrane przy tej 

okazji ofiary są przeznaczone na kwiaty do naszego kościoła.



oIaYAOtZeYArFi
Bardzo dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości oraz troskę 

o materialne potrzeby parai. Dzięki Waszej oarności nie tylko możemy 

zaspokajać bieżące potrzeby i opłaty, ale też ze spokojem myśleć o przyszłości 

oraz wspierać potrzebujących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

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 

Finanse w parafii
Ofiary z poprzedniej niedzieli (2.08): 3 765 zł
- wpłaty na konto: (3 - 7.08): 850 zł

KaEnArUmLiUrIcNe
10.08, poniedziałek - św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
11.08, wtorek - św. Klary, dziewicy
12.08, środa - św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
14.08, piątek - św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
15.08, sobota - WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

cRzY
W ostatnim tygodniu przez sakrament chrztu świętego do naszej wspólnoty 

dołączył Tadeusz Jerzy Dulczewski. Rodzicom i chrzestnym życzymy wytrwałości 
i odpowiedzialności w chrześcijańskim wychowaniu dzieci.

NaIeZeIeObAz 
MaKiBoŻEjCzĘStChWsIe

W związku z pandemią i związanymi z nią ograniczeniami została 
wstrzymana peregrynacja Jasnogórskiego obrazu. Zostanie ona 

wznowiona 1 września. Do naszej parafii obraz zawita w niedzielę, 
15 listopada br. Niebawem podamy więcej szczegółów związanych 

z przygotowaniem naszej wspólnoty parafialnej do tego ważnego 
wydarzenia.



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
do odwołania: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 19.00 (VII i VIII godz. 20.00)

Dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00

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. 

 

Intencje Mszalne
XIX Niedziela Zwykła - 9 sierpnia
8.00 dziękcz. z ok. 65. rocz. ślubu Mirosławy 

i Jerzego z prośbą o błog. Boże
9.30 + Stanisław Grzegorczyk
11.00 + Maria Grębowicz (6. rocz. śm.)
12.30 w int. dobrodziejów parafii
20.00 w int. Marcina Orlickiego z ok. 50. ur. 

z prośbą o błog. Boże

Poniedziałek - 10 sierpnia
8.00 + Marian Pilarczyk – od rodz. 

Grzebyszaków i Wiśniewskich
18.00 + Marian Gruszczyński – od siostry 

Marzeny z rodziną

Wtorek - 11 sierpnia
8.00 dziękczynna za dar życia Wiktorii 

Marii, z prośbą o błog. Boże dla rodziny
18.00 + Stanisława Osesiak – od uczestn. 

pogrzebu

Środa - 12 sierpnia
8.00 + Marian Pilarczyk – od rodziny Kliber
18.00 + Dorota Bartkowiak – od uczestn. 

pogrzebu

Czwartek - 13 sierpnia
8.00 w 53. roczn. ślubu Janiny i Stanisława 

Brzozowskich, dziękczynna, z prośbą 
o dalsze błog. Boże dla Nich

18.00 + Jacek Marczyński

Piątek - 14 sierpnia
8.00 + Marian Pilarczyk – od sąsiadów 

z ul. Dolnej 14
18.00 w 11. roczn. ślubu Barbary i Artura, 

dziękczynna, z prośbą o błog. Boże 
w rodzinie

Sobota -15 sierpnia
8.00 w 55. ur. Zbyszka, dziękczynna, 

z prośbą o błog. Boże dla Niego i rodziny
09.30 ++ Maria i Zygmunt Fedorowscy
11.00 ++ Maria i Władysław w roczn. 

100. urodzin o dar życia wiecznego
12.30 w 5 r. ślubu Agnieszki i Jakuba, 

dziękczynna, z prośbą o blog. Boże dla 
nich i dzieci i Ignasia w dniu chrztu

14.30 ŚLUB: Julia Żukowska i Patryk Karolak
20.00 ++ Dorota i Aleksander Średzińscy

XX Niedziela Zwykła - 16 sierpnia
8.00 + Marian Czesław Pilarczyk – od 

uczestn. pogrzebu
09.30 + + Helena i Eugeniusz Dera, 

Helena i Stanisław Wenc i zm. z rodziny
11.00+ Piotr Westfald (w 40. roczn. śm.)
12.30 + Wojciech Wróż – w 34. roczn. śm.
20.00 ks. + Marian Gruszczyński – od 

siostry Wiesławy z mężem
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