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Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się 
człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć 
o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 
dziecḿi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani 
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: 
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas 
gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. (J 1, 1-18)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu
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BIULETYN

oJaIeIePańsIe- tZeHRól
 W uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - w środę, 6 stycznia, 

Msze św. w naszym kościele wg porządku niedzielnego. Tego dnia 
zapraszamy wszystkie dzieci, po odebranie KRÓLEWSKIEJ KORONY. 

Można też będzie zakupić różaniec wykonany w afrykańskich misjach, 
a wieczorem zapraszamy na Koncert Kolędników Misyjnych, o którym 

piszemy na następnej stronie.



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 - 22 stycznia - od poniedziałku do piątku, w czasie Mszy św. 

wieczornej (którą będziemy transmitowali) o godz. 18.00 modlić się będziemy za 
mieszkańców poszczególnych ulic (grafik podamy niebawem), zachęcając 

równocześnie, byście w domach w modlili się wspólnie, prosząc 
o błogosławieństwo dla Waszych rodzin.

pAnMoLiWAOsCzGólEOdIn

4 stycznia - Umultowska

5 stycznia - Bożydara, Cytrynowa, Daktylowa, Figowa, Kokosowa, 
Mandarynkowa, Migdałowa, Pomarańczowa, Rubież

7 stycznia - Jarowa, Jasne Błonia, Kopcowa, Kresowa, Łagodna, Poręba, 
Radłowa, Spokojna, Urocza 

8 stycznia - Agatowa, Ametystowa, Berylowa, Granatowa, Jaspisowa, 
Kwarcowa, Opalowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Topazowa, Malachitowa

11 stycznia - Bursztynowa, Cyrkoniowa, Dolna, Kryształowa, Nefrytowa

12 stycznia - Miętowa, Nadwarciańska, Skrzypowa, Szałwiowa, Tymiankowa

13 stycznia - Koprowa, Maków Polnych, Naramowicka, Szczawiowa, 

14 stycznia - Bazyliowa, Borówkowa, Dziurawcowa, Gorczycowa, 
Jemiołowa, Kocankowa, Tatarakowa

15 stycznia - Jaśkowiaka, Krwawnikowa, Lebiodowa, Łopianowa, 
Mirtowa, Rdestowa, Wiesiołkowa

18 stycznia - Gryczana, Lubczykowa, Melisowa, Rzewieniowa, 
Świetlikowa, Złocieniowa

19 stycznia - Anyżowa, Cynamonowa, Czekoladowa, Huby Moraskie, Karmelowa, 
Mariampolska, Mleczowa, Rumiankowa, Słonecznikowa, Ślazowa, Wrotyczowa

20 stycznia - Bylicowa, Bronisława, Dzięgielowa, Krygowskiego, 
Laurowa, Widłakowa, Zagajnikowa, Żywokostowa

21 stycznia - Detloffa, Drewsa, Grochmalickiego, Jezierskiego, 
Kozłowskiego, Paczoskiego, Pollaka, Rungego, Strażewicza, Szweykowskiego

22 stycznia - Ajdukiewicza, Ballenstaedta, pl. Degi, Lisowskiego, 
Maciejewskiego, Skałkowskiego, Vrtela-Wierczyńskiego



Finanse w parafii
Ofiary z niedzieli i świąt Bożego Narodzenia (25 i 27.12): 8 100 zł 
św. Szczepana - na uczelnie katolickie (26.12) - 2 925 zł
- wpłaty na konto: (28.12 - 02.01): 4 820 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 

mDlTw z wTaIeNiTwMśw. jDwGi
Każdego 8 dnia miesiąca (czwartek, 8.01) zapraszamy do szczególnej 
modlitwy za wstawiennictwem św. Jadwigi Królowej, patronki naszej 
parafii. Przez comiesięczne nabożeństwo, po Mszy św. wieczornej, 

chcemy ożywić kult naszej świętej patronki, która może być orędowniczką 
w tak wielu naszych sprawach, a równocześnie przykładem wytrwałości 

w wierze i zaufania Bożej Opatrzności. 

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. Przez cały dzień i w trakcie koncertu 

zbierać będziemy ofiary na potrzeby Misji w Buhembie.  

kągBiLiNy
Zapraszamy na Krąg Biblijny w środę (13.01) o 19.00 w Domu 

Parafialnym. Zabierz Pismo św. oraz notatnik i długopis.



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 - 3 stycznia
8.00 ++ Beata, Bogumiła, Bohdan, 

Błaszykowie
9.30. + Edward Suszek (greg. 3)
11.00 + Czesław Korycki (od uczest. pog.)
11.00 + Zofia Maćkowska (od rodz. Żukowskich)
12.30 w int. parafian
19.00 o uzdrowienie małżeństwa i zerwanie 

toksycznych więzów grzechu

Poniedziałek - 4 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 4)
8.00 + Czesław Korycki  (od Joanny i Anny 

z rodziną)
18.00 w int. rodzin parafii
18.00 z ok. 18. ur. Tymoteusza z prośbą o 

błog. Boże

Wtorek - 5 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 5)
8.00 + Stanisław Święs
18.00 w int. rodzin parafii
18.00 + Zofia Płusajska

Środa, Objawienie Pańskie -  6 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 6)
9.30
11.00 + Czesłąw Korycki (od syna Macieja 

z rodziną)
12.30 w int. parafian
19.00 + Zbigniew Bakaluz (od syna 

Szymona z rodziną)

Czwartek - 7 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 7)
8.00
18.00 w int. rodzin parafii
18.00 + Wiktor Laskowski

Piątek - 8 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 8)
8.00
18.00 w int. rodzin parafii
18.00 w int. Anny Sierpińskiej - 

przebłagalna za grzechy

Sobota - 9 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 9)
8.00
18.00 ++ Jolanta i Lech Mikołajczak 

(od Władysława Pietrzyka z rodziną)

Niedziela - 10 stycznia
8.00  + Edward Suszek (greg. 10)
9.30 + Irek Żak (20. rocz.  śm.)
11.00 + Roman Pastwa (od syna 

Tymoteusza z rodziną)
11.00 + Jerzy Grajewski (od siostrzeńca 

Macieja z rodziną)
12.30 w int. budowniczych i dobrodziejów 

naszej parafii
12.30 + Jan Koc
19.00
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