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Jezus opowiedział swoim uczniom 
następującą przypowieść: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do gospodarza, 
który wyszedł wczesnym rankiem, aby 
nająć robotników do swej winnicy. 
Umówił się z robotnikami o denara za 
dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł 
około godziny trzeciej, zobaczył innych, 
stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do 
nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co 
będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. 
Wyszedłszy ponownie około godziny 
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy 
wyszedł około godziny jedenastej, spotkał 
innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu 
stoicie  cały  dzień  bezczynnie?” 
Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. 
Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy 
nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy 

do swego rządcy: „Zwołaj robotników 
i wypłać im należność, począwszy od 
ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci 
około jedenastej godziny i otrzymali po 
denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po 
denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną 
godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 
którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. 
Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, 
nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara 
umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, 
i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać 
tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno 
uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym 
okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak 
ostatni będą pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi». (Mt 20, 1-16a)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. œw. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia wg św. Mateusza
BIULETYN

pZyOtWaIeDoNaIeZeIaObAz 
MaKiBoŻEjCzĘStChWsIe

Kopia jasnogórskiej ikony Matki Bożej dotrze do naszej parafii 15 listopada 
br. Rozpoczęliśmy nasze duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. 

W niedzielę 27.09 w czasie Mszy św. rozpoczniemy nasze przygotowania do 
osobistego ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, które 
poprzedzone będzie 33 dniowymi rekolekcjami, przeżywanymi przez 
każdego indywidualnie. Osobistego Ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie 
będziemy mogli dokonać w czasie nawiedzenia obrazu jasnogórskiego. 

Kolejnym etapem będą parafialne rekolekcje, które poprowadzi ks. Robert 
Grzybowski ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Drohiczynie. Rekolekcje pod 
hasłem: „Maryjo, ukaż nam Tajemnicę” odbędą się w dniach 8-11 listopada.



ZbórISo
W najbliższą sobotę (26.09) zapraszamy na zbiórki, które odbędą się 

w domu parafialnym: ministranci i kandydaci godz. 9.00, lektorzy godz. 10.00.

wPoNiNi lTuGiZn św. o. pO
W najbliższą środę (23.09) wspominamy w liturgii Kościoła św. o. Pio 

z Pietralciny, którego relikwie znajdują się w naszej świątyni. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy za jego wstawiennictwem na porannej 

i wieczornej Mszy św..

bRaKiBoże
W najbliższą sobotę (26.09) zapraszamy na próbę zespołu Baranki Boże, 

która odbędzie się w domu parafialnym o godz. 9.00.

dSzAsErTw młoZiży
Zapraszamy młodzież na spotkanie DM „Ku Górze” w najbliższy 

poniedziałek (21.09) o godz. 19.30. do salki w Domu parafialnym.

SpTkNi dAAm
Wszystkie mamy z małymi dziećmi zapraszamy na spotkanie, we wtorek, 

22.09 o godz. 10.00. w Domu Parafialnym. Nasze cotygodniowe spotkania, 
to czas wspólnej modlitwy, zabawy, rozmowy, a także zdobywania konkretnej 

wiedzy przydatnej w realizacji powołania do macierzyństwa i małżeństwa.

ZmAn tJeNi rÓŻAŃCoYc
W najbliższą środę (23. 09) po Mszy św. wieczornej odbędzie się zmiana 
Tajemnic Różańca. Intencje na październik: Intencja ewangelizacyjna 

- Misja świeckich w Kościele. Módlmy się, aby wierni świeccy, 
a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani 
w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół. Intencja parafialna - 
O siły do przebaczenia i gotowość do pogłębienia relacji małżeńskich 

i rodzicielskich w rodzinach naszej parafii.

KrĄGIbIjY
Wracamy w nowym roku duszpasterskim do Kręgów Biblijnych, który 

poprowadzi ks. dr Paweł Melczewski SChr. Spotkania odbywać się będa 
raz w miesiącu. Najbliższe spotkanie - we wtorek, 22 września o godz. 

19.00 w Domu Zakonnym (ul. Mleczowa 1) dotyczyć będzie Księgi 
Psalmów. Na spotkanie nalezy przynieść Pismo Święte oraz notatnik. 



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 (6.09): 5 027 zł
- wpłaty na konto: (14-18.09): 900 zł

KaEnArUmLiUrIcNe
21.09, poniedziałek - Święto ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
23.09, środa - św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
26.09, sobota - świętych męczenników Kosmy i Damiana

wZeNaKoUnAśw.
Rodziców, którzy pragną przygotować dzieci do Wczesnej Komunii św. 

z roczników 2014, 2015 prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do ks. Proboszcza.
Pierwsze spotkanie w niedzielę (4.10) o godz. 10.15 w Domu Parafialnym.

pZyOtWaIeDoBiRzOwNi
Wszystkich uczniów klas siódmych prosimy o zapisy w zakrystii do 
przygotowania do sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie do 
bierzmowania trwa dwa lata i rozpoczyna się w klasie siódmej. 

Zachęcamy też osoby ze starszych roczników, które nie przyjęły jeszcze 
tego sakramentu o zgłaszanie się do ks. Piotra, by rozpocząć 

przygotowanie do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Pierwsze spotkania: wtorek (6.10) godz. 19.00 - klasy VIII

środa (7.10) godz. 19.00 - klasy VII

IOmNi św.
Prosimy o zapisywanie w zakrystii lub biurze parafialnym dzieci, z  kl. III, 

które przystąpią do komunii św. w roku 2021.
Pierwsze spotkanie dla rodziców i dzieci w sobotę, 26 września 

o godz. 11.00 w Domu Parafialnym.



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
XXV Niedziela Zwykła - 20 września
8.00 w intencji parafian
9.30 +Helena Dobak
11.00 + Mieczysław Kurzawski
11.00 w int. Katarzyny, Jakuba i Bartosza 

z prośbą o błog. Boże oraz w int. Sylwii 
i Remigiusza z okazji 15. roczn. ślubu

12.30 z okazji 30. roczn. ślubu Beaty i 
Grzegorza z prośbą o błog. Boże dla 
całej rodziny

19.00 w int. Pauliny i Łukasza z okazji 
11. roczn. ślubu z prośbą o błog. Boże

Poniedziałek - 21 września
8.00 + ks. Antoni Bury SChr
18.00 + Marian Pilarczyk – od Eugeniusza 

Salaka z rodziną
18.00 z okazji ur. Mirosławy o błog. Boże 

na kolejne lata życia

Wtorek - 22 września
8.00
8.00
18.00 ++ Marianna, Bronisław, Mieczysław 

i rodziny Tomaszewskich i Kopciów
18.00 + Stanisława Osesiak (od wnuczek 

Katarzyny i Alicji z rodzinami

Środa - 23 września
8.00 
8.00
18.00 w 43. ur. Marka – dziękcz. z prośbą 

o błog. Boże dla Niego, żony i dzieci 
18.00 z okazji 50. ur. Izabeli o potrzebne łaski

Czwartek - 24 września
8.00
18.00 +Justyna Gaba oraz zm. z rodz. 

Mucha i Admaskich
18.00 +Kazimierz Wesołowski

Piątek - 25 września
8.00 z okazji 70. ur. Mieczysława z prośbą 

o błog. Boże
18.00+ Mieczysław Majewski – od córki 

Justyny z rodziną
18.00 + Józef Koga

Sobota - 26 września
8.00 + Grzegorz
8.00++ Janina i Bogusław Rybaccy
18.00 o zdrowie dla Michasia
18.00 +Teresa Zajfert (od córki Wandy z rodziną)

XXVI Niedziela Zwykła - 27 września
8.00 ++ Urszula, Jan, Janusz
9.30 + Adam Pyrka (Greg. 1)
11.00 w int. Elżbiety i Stanisława Aszyków 

z okazji 45. roczn. ślubu
12.00 + Zenon Słomiński
12.30 w int. Alicji Szelugi z ok. ur. z prośbą 

o błog. Boże
19.00 + Dorota Bartkowiak (od córki i syna 

z rodzinami)

mailto:poznan.jadwiga@gmail.com

	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

