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Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice 
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem 
jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w o�ierze parę 
synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch S�więty 
spoczywał na nim. Jemu Duch S�więty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do 
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które 
przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o 
Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: 
«Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i 
na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie 
– aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini 
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od 
swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła 
już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie 
chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa 
Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś 
rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża 
spoczywała na Nim. (Łk 2, 22-40)
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OkEsBoŻEg nRoZeIa

MsEśw. wOkEsEŚwątBożeOArDzNi

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. 16.00 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

zKońcEnEOk
W piątek, ostatniego dnia minionego 2020 roku zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. Za racji ograniczeń związanych z epidemią zapraszamy na Mszę 

św. wraz z nabożeństwem dziękczynno - błagalnym na godz. 16.00.

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. 
Koncert odbędzie się w kościele. 

Prez cały dzień i w trakcie koncertu zbierać będziemy ofiary na potrzeby 
Misji w Buhembie.  



Finanse w parafii
Ofiary z poprzedniej niedzieli (20.12): 3 110 zł
- wpłaty na konto: (21.12 - 26.12): 1 950 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 

dMśw. bAt aBeTa
Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie Domu Św. Brata 

Alberta. Wraz z wpłatami na konto zebraliśmy 4 017,50 zł.

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.

NaOŻEŃStOIĘCi pErSzChSoÓTIeIĄCa
W najbliższą sobotę (2.01) odprawimy nabożeństwo pięciu I sobót miesiąca 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpoczniemy Mszą św. 
o godz. 8.00, następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 

odmówimy część różańca, po której podejmiemy piętnaście minut rozmyślania.

ZmAn tJeNi rÓŻAŃCoYc
W najbliższą środę (30. 12) po Mszy św. wieczornej odbędzie się zmiana 
Tajemnic Różańca. Intencje na styczeń - Intencja ewangelizacyjna: 

Braterstwo ludzkie. Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym 
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie 

wzajemnie, z otwartością na wszystkich; Intencja parafialna: o otwartość 
na siebie nawzajem, o pokój i przebaczenia w rodzinach i w sąsiedztwie. 



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
Niedziela Świętej Rodziny - 27 grudnia
8.00 + Janusz Owczarek (od Anny i Michała 

Sierpińskich z synami)
9.30 ++ Liliana i Tadeusz Skrzypczak (od 

Katarzyny i Pawła Skrzypczaków)
11.00 ++ Eugenia i Michał Berezowscy
12.30 w int. małżonków z naszej parafii
12.30 w int. Rafała z ok. ur. z prośbą o 

błog. Boże i podziękowaniem za 
otrzymane łaski

12.30 w int. Grażyny i Grzegorza Musiałów 
z ok. 40 rocz. zawarcia małżeństwa z 
prośbą o błog. Boże

19.00 + Czesław Korycki (od rodz. 
Gruszczyńskich i Kamińskich

Poniedziałek - 28 grudnia
8.00 
18.00 z ok. 53. ur. Tomasza z prośbą o błog. 

Boże i z dziękczynieniem z otrzymane łaski

Wtorek - 29 grudnia
8.00 dziękczynna z ok. 25. rocz. ślubu Anny 

i Dariusza z prośbą o błog. Boże
18.00 +Czesław Korycki (od syna 

Wojciecha z rodziną 

Środa -  30 grudnia
8.00 o zdrowie dla babci Basi
18.00 Żywy Różaniec

Czwartek -31 grudnia
8.00 
16.00 dziękczynno-błagalna
16.00 + Gertruda Wrzesińska (od rodz. 

Berlińskich
16.00 w int. Towarzystwa Chrystusowego

Piątek - 1 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 1)
9.30 + Henryk Rzeszowski
9.30 o czułą opiekę Matki Bożej dla p. Arlety
11.00 + Mieczysław
12.30 + Roman Maria Przymusiński (od 

uczest. pogrzebu)
19.00 + Ryszard, Piotr Sztanka oraz zm. z 

rodz. Sztanków i Szymańskich

Sobota - 2 stycznia
8.00 wynagradzająca NS NMP
8.00  + Edward Suszek (greg. 2)
18.00 + Stefania (2. rocz. śm.)
18.00 + Czesław Korycki (od brata 

Przemysława z rodziną)

Niedziela - 3 stycznia
8.00 ++ Beata, Bogumiła, Bohdan, Błaszykowie
9.30. + Edward Suszek (greg. 3)
11.00 + Czesław Korycki (od uczest. pog.)
12.30 w int. parafian
19.00 o uzdrowienie małżeństwa i zerwanie 

toksycznych więzów grzechu
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