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Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył 
przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się 
i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni 
powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie 
mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc 
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około 
godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana 
i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 
najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to 
znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, 
wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty 
będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr. (J 1, 35-42)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia	wg	św.	Jana

BIULETYN

kągBiLiNy
Zapraszamy na Krąg Biblijny w środę (20.01) o 19.00 w Domu 

Parafialnym. Zabierz Pismo św. oraz notatnik i długopis.

mDlTw z wTaIeNiTwM
św. józFa

Ojciec św. Franciszek, 8 grudnia zainaugurował Rok św. Józefa, 
w związku z tym zapraszamy do modlitwy za wstawiennictwem 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w każdy 19 dzień miesiąca, a więc 
w najbliższy wtorek na Mszy św. wieczornej oraz w czasie nabożeństwa 

w intencji rodzin naszej parafii. Będziemy w sposób szczególny modlili się 
o świętość małżonków oraz pogłębienie i odnowienie relacji małżeńskich.



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 (10.01.2021): 2 785 zł 
Ofiary „kolędowe”(10 - 16.01): 3 085 zł. 
Wpłaty na konto: (10 - 16.01): 3 900 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 

AdRaJaNaŚWiĘTsEg sKrMeTu
W każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 

trwa w naszym kościele adoracja najświętszego sakramentu. 
W czasie adoracji jest okazja do spowiedzi św. 
Znajdź czas dla siebie na chwilę adoracji. 

Zachęcamy też do codziennego udziału w Eucharystii, która najbardziej 
i najtrwalej kształtuje nasze chrześcijańskie życie i umacnia wiarę. 

W naszym kościele Msze św. są odprawiane w dni powszednie 
o godz. 8.00 i 18.00.

IOmNi św.
Wznawiamy przygotowanie do I Komunii św. w naszej parafii. Dzieci 

zostaną podzielone na trzy grupy - podział grup niebawem opublikujemy 
na stronie internetowej parafii - www.jadwiga.poznan.pl. Spotkania 

odbywać się będą w trzy kolejne niedziele - 31.01, 7.02 i 14.02. Będzie to 
katecheza dla rodziców i Msza św. Katechezy będą transmitowane na 

parafialnym kanale YouTube. Jedna grupa uczestniczyć będzie 
w katechezie w kościele, dwie pozostałe on-line. 

Więcej informacji można będzie niebawem znaleźć na stronie 
internetowej lub u ks. Michała - 502 288 847.



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 - 17 stycznia
8.00  + Edward Suszek (greg. 17)
9.30 o zdrowie dla Tadeusza
9.30 z ok. ur. Damiana o dar wiary i Boże błog.
11.00 z ok. 45. rocz. ślubu Wandy 

i Mieczysława z prośbą o błog. Boże
11.00 + Wojciech Jaszkowski
12.30 w int. parafian
12.30 przebłagalna za grzechy
19.00 w int. Katarzyny z prośbą o łaskę zdrowia

Poniedziałek - 18 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 18)
18.00 w intencji rodzin parafii
18.00 + Anna
18.00 + Lech Plackowski

Wtorek - 19 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 19)
8.00 + Jan Staszczak
18.00 w int. rodzin parafii
18.00 + Jolanta i Lech Mikołajczakowie

Środa -  20 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 20)
8.00 + Zofia (21. rocz. śm.) i Władysław
18.00 w int. rodzin parafii
18.00 w int. Ryszarda z ok. ur. z prośbą 

o błog. Boże

Czwartek - 21 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 21)
8.00 + Edmund Migas (6. rocz. śm.)

18.00 w int. rodzin parafii
18.00 + Jerzy Sułkowski (od rodz. Wojtczaków)

Piątek - 22 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 22)
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego (1)
18.00 w int. rodzin parafii
18.00 + Czesław Korycki (od siostry Jadwigi)

Sobota - 23 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 23)
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego (2)
18.00 + Władysław Jarosiewicz (55. rocz. śm.)
18.00 + Roman Mikulski i zm. z rodziny

Niedziela - 24 stycznia
8.00  + Edward Suszek (greg. 24)
8.00 + Stanisław (29. rocz. śm.) i zm. 

rodzice z obojga stron
9.30 + Zbigniew Noszkowicz (od Magdy 

Kramer oraz pracowników Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego

11.00 zw int. Mateusza i Franciszka z ok. 
ur. z prośbą o błog. Boże

12.30 + Stanisław Kowalski (od rodzin 
Żukowskich i Jędraszaków)

12.30 przebłagalna za grzechy rodziny
19.00 + Jadwiga Rafalik (od brata 

Grzegorza z rodziną)
19.00 w int. Aleksandry Tadeuszewskiej z ok. 

86 ur. dziękczynna za prośbą o Boże błog.
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