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Bóg	 posłał	 anioła	 Gabriela	 do	
miasta	 w	 Galilei, 	 zwanego	
N a z a r e t , 	 d o 	 D z i e w i c y	
poślubionej	 mężowi	 imieniem	
Józef,	z	rodu	Dawida;	a	Dziewicy	
było	na	 imię	Maryja.	Wszedłszy	
do	 Niej,	 anioł	 rzekł:	 «Bądź	
pozdrowiona,	 łaski	 pełna,	 Pan	
z	 Tobą,	 błogosławiona	 jesteś	
między	 niewiastami». 	 Ona	
zmieszała	 się	 na	 te	 słowa	
i	rozważała,	co	by	miało	znaczyć	
to	pozdrowienie.	Lecz	anioł	rzekł	
do	 Niej:	 «Nie	 bój	 się,	 Maryjo,	
znalazłaś	bowiem	łaskę	u	Boga.	
Oto	 poczniesz	 i	 porodzisz	 Syna,	
któremu	 nadasz	 imię	 Jezus.	
Będzie	 On	 wielki	 i	 zostanie	
nazwany	 Synem	 Najwyższego,	
a	 Pan	 Bóg	 da	 Mu	 tron	 Jego	
praojca, 	 Dawida. 	 Będzie	
panował	nad	domem	Jakuba	na	
wieki,	 a	 Jego	 panowaniu	 nie	
będzie	 końca».	 Na	 to	 Maryja	
rzekła	 do	 anioła:	 «Jakże	 się	 to	
stanie,	skoro	nie	znam	męża?»

Anioł	Jej	odpowiedział:	«Duch	Święty	
zstąpi	na	Ciebie	i	moc	Najwyższego	
okryje	 Cię	 cieniem.	 Dlatego	 też	
Święte,	 które	 się	 narodzi,	 będzie	
nazwane	 Synem	 Bożym.	 A	 oto	
również	 krewna	 Twoja,	 Elżbieta,	
poczęła	w	swej	starości	syna	i	jest	już	
w	szóstym	miesiącu	ta,	którą	miano	
za	niepłodną.	Dla	Boga	bowiem	nie	
ma	nic	niemożliwego».	Na	to	rzekła	
Maryja:	 «Oto	 ja	 służebnica	Pańska,	
niech	 mi	 się	 stanie	 według	 słowa	
twego».	Wtedy	odszedł	od	Niej	anioł.

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia	wg	św.	Łukasza

ADWeNT

RoAt
W radosnym czasie oczekiwania 
zapraszamy na to szczególne 
nabożeństwo - Mszę św. roratnią, którą 
sp rawu jemy wcześn ie  rano, 
o godz. 6.00. Jej atmosfera, śpiew 
i doświadczenie wspólnoty pomogą 
nam dobrze przeżyć Adwent. 
W czasie Mszy św. zawsze jest okazja do 
spowiedzi O godz. 5.40 śpiewamy 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
NMP. Roraty w tym tygodniu od 
poniedziałku do czwartku.



OkEsBoŻEg nRoZeIa
SpWiDŹ

W niedzielę od 7.30 - do 13.30 i od 18.30 - 20.00
Poniedziałek - Środa 5.30 - 6.30 i od 17.00 do 19.00

Czwartek (24.12) 5.30 - 6.30 i od 8.00 do 10.00
 

MsEśw. wŚwęt bżeOArDzNi
24 XII, czwartek- Wigilia Msza św. Roratnia o godz. 6.00 (nie ma Mszy o godz. 18.00)

Pasterka o godz. 20.00, 21.00, 22.30, 24.00
20 min. przed Pasterką 22.10 i 23.40 wspólne śpiewanie kolęd

25 XII piątek Boże Narodzenie: Msze św. jak w niedzielę
(nie ma Mszy św. o godz. 8.00) 

26 XII sobota Święto św. Szczepana: Msze św. jak w niedzielę
27 XII Niedziela Świętej Rodziny, Msze św. jak w niedzielę

o godz. 12.30 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
28 XII poniedziałek Święto Świętych Młodzianków, Msze św. o 8.00 i 18.00

29 XII, wtorek - Msze św. o 8.00 i 18.00
30 XII, środa 18.00 zmiana Tajemnic Różańcowych 

31 XII, czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo dziękczynno- błagalne 
za miniony rok 2020 i o błogosławieństwo w 2021 roku

1 I piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi: Msze św. jak w niedzielę 
6 I środa Uroczystość Objawienia Pańskiego

10 I Niedziela Chrztu Pańskiego

Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
Zapraszamy wszystkie sakramentalne małżeństwa oraz tych, którzy trwając 
w wierności małżeńskiej z różnych przyczyn pozostają sami do odnowienia 
przyrzeczeń wierności małżeńskiej w Niedzielę Świętej Rodziny, 27 grudnia, 

na Mszy św. o godz. 12.30.



Finanse w parafii
Ofiary z poprzedniej niedzieli (13.12): 3 730 zł
- wpłaty na konto: (14.12 - 19.12): 2 830 zł

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 

pOgAmPoOc dAZiCiZIeEłnSpAwOścą 
W minioną niedzielę w czasie kwesty zebraliśmy 4 120 zł , dokonano 
również wpłat na konto na sumę 1 050 zł. Bardzo dziękujemy za tak 

życzliwe przyjęcie tej inicjatywy. Zgłosiło się też kilka osób do 
wolontariatu.

Ofiary wciąż można wpłacać na konto: 34 1140 2017 0000 4902 1216 2428.

dMśw. bAt aBeTa
Jak co roku w ostatnią niedzielę przed Świętami kwestujemy na rzecz 

Domu Świętego Brata Alberta. Zabrane środki przeznaczamy na 
ogrzewanie domu na terenie naszej parafii, w którym mieszka kilkunastu 
bezdomnych mężczyzn. Środki można też wpłacać na konto parafialne z 

dopiskiem Dom Brata Alberta. 
mBank: 34 1140 2017 0000 4902 1216 2428

kLędIc mSyNi- kNcRt
 W uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - 6 stycznia o godz. 

20.00, studenci przygotowujący się do doświadczenia misyjnego w 
Tanzanii zapraszają na Koncert Kolędników Misyjnych. Usłyszymy 

tradycyjne znane i mniej znane polskie kolędy oraz kolędy w suahili. 

KoĘDa
W tym roku, z racji pandemii kolęda nie odbędzie się w tradycyjnej formie - nie 

będzie odwiedzin w domach. Pragniemy jednak modlić się w Waszych intencjach. 
W dniach 4 - 23 stycznia, w czasie Mszy św. wieczornej (którą będziemy 

transmitowali) o godz. 18.00 modlić się będziemy za mieszkańców 
poszczególnych ulic (grafik podamy niebawem), zachęcając równocześnie by w 
domach w modlić się wspólnie prosząc o błogosławieństwo dla Waszych rodzin.



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. 

 

InEnJeMsAlE
IV Niedziela Adwentu - 20 grudnia
8.00 +za śp. męża Mirosława i synów Jacka 

i Pawła
9.30 + Maria Jarysz (greg. 29)
9.30 + Teresa I Jerzy Koralewscy
11.00 + Zofia Prychitko (r. śm.)
12.30 w int. s. Katarzyny o boże błog. 

i Dary Ducha Świętego
12.30 dziękczynna za dar życia i wiary 

z prośbą o błog. Boże dla Konstancji 
z ok. 3. ur. i Aleksandra z ok. 4. ur.

19.00 + Eberhardt Schultz z bólem serca 
żegnają sąsiedzi prosząc o łaskę zbawienia

Poniedziałek - 21 grudnia
6.00 + Maria Jarysz (greg. 30)
6.00 + Marian Kowalczyk
18.00 + Gertruda Wrzesińska (od syna 

Tadeusza z rodziną)
18.00 + Stanisław Gałdecki

Wtorek - 22 grudnia
6.00 z ok. 10. ur. Wojciecha i 2. ur. Marii 

z prośbą o błog. Boże
6.00 w podziękowaniu za dar życia 

i z prośbą o łaskę zdrowia dla Marcina
18.00 +Czesław Korycki (od córki Darii z rodziną)
18.00 w int. parafian

Środa - 23 grudnia
6.00 dziękczynna za otrzymane łaski
6.00 o zdrowie dla mamy i potrzebne łaski 

i opiekę MB
18.00

Czwartek -24 grudnia
6.00 z ok. 23. ur. Szymona z prośbą o błog. 

z prośbą o błog. Boże
6.00 w int. Grzegorza o mądrość Ducha 

Świętego w rozeznawaniu drogi życia
20.00 + Anna Kurzawska (5. rocz. śm.)
21.00 + Elżbieta
22.30
24.00 w int. rodz. Sierpińskich, Jabłońskich, 

Teichertów, Sobalów, Zbirantów i Pietrzyków
24.00 w int. przyjaciół o potrzebne łaski, 

opiekę MB i dary Ducha Świętego

Piątek - 25 grudnia
9.30 +Leontyna Molska (5. rocz. śm.)
9.30 z ok. 52 rocz. ślubu Marii i Krzysztofa, 

dziękczynna z prośba o błog. Boże
11.00 + z rodz. i znajomi Mirosławy i Tadeusza
12.30 z ok. 26. ur. Anny, dziękczynna 

z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny
12.30 + Jozefa i Roman Włodarczykowie
19.00 + Krzysztof

Sobota - 26 grudnia 
8.00 o boże błog. i potrzebne łaski dla 

Pawła i Doroty z ok. 11. rocz. ślubu
9.30 + Marian Gruszczyński i zm. z rodziny
11.00 + Grzegorz
12.30 w int. Łucji i Bbarbary z ok. ur. 

z prośbą o błog. Boże
19.00 w int. Kai Kosakowskiej z ok. ur. 

z prośbą o błog. Boże
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