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Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok 
Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami 
ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco 
dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też 
byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy 
ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za 
Nim. (Mk 1, 14-20)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia	wg	św.	Marka

BIULETYN

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.

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
„Więź między Pismem Świętym a wiarą ludzi jest głęboka. Ponieważ wiara 

rodzi się ze słuchania, a słuchanie jest skoncentrowane na słowie 
Chrystusa (por. Rz 10, 17), zaproszenie, które rodzi się w tej relacji, staje 
się pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie 

Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie oraz 
refleksji osobistej.” - papież Franciszek



pZyOtWaIeDoBiRzOwNi
Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania formacyjne dla kandydatów 

do bierzmowania. Odbywać się będą zgodnie z rozporządzeniami 
sanitarno – epidemiologicznymi. W naszym kościele może przebywać 

równocześnie 38 osób. Spotkania odbędą się w dwóch grupach zarówno 
dla klas VII i VIII.

Klasy VII – środa godz. 19.00
3 lutego – osoby z nazwiskami od A do N

10 lutego – osoby z nazwiskami od M. do Ż

Klasy VIII – wtorek godz. 19.00
2 lutego – osoby z nazwiskami od A do K
9 lutego – osoby z nazwiskami od L do Z

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z ks. Mateiem
 – tel. 577 620 388 lub mail: mathaeus78@yahoo.com

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 znaleźć na stronie internetowej parafii
www.jadwiga.poznan.pl

 lub u ks. Michała - 502 288 847.

lTuGiZn służb ołtRz
W najbliższą sobotę zapraszamy zbiórki dla LSO: o godz. 9.00 

zapraszamy ministrantów i kandydatów; o godz. 10.00 zapraszamy 
lektorów. Zbiórki odbywają się w małych grupach.

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

poniedziałek (25.01) o godz. 19.30. do salki w Domu parafialnym.



Finanse w parafii
Ofiary z niedzieli (17.01.2021): 3 180 zł 
Ofiary „kolędowe”(18 - 23.01): 6 210 zł. 
Wpłaty na konto: (10 - 16.01): 3 980 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 

terminal płatniczy
W biurze parafialnym oraz w zakrystii istnieje możliwość wpłaty ofiar na konto 
parafii korzystając z kart płatniczych lub telefonu poprzez terminal płatniczy.

ZmAn tJeNi rÓŻAŃCoYc
W najbliższą środę (27. 01) po Mszy św. wieczornej odbędzie się zmiana 
Tajemnic Różańca. Intencje na luty: Intencja powszechna - Przemoc 
w stosunku do kobiet. Módlmy się w intencji kobiet, ofiar przemocy, aby 
były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane 

i wysłuchiwane. Intencja parafialna - W intencji mężczyzn 
o moc ducha i gotowość do podejmowania odpowiedzialności za życie 

swoje i innych oraz o dar modlitwy. 

kLeDaIu lTuGiZn
25.01, poniedziałek - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26.01, wtorek - Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
27.01, środa - wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy
28.01, czwartek - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera 

i doktora Kościoła



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 - 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 nr 7)

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. dzięk. za prośbą o Boże błog.

Poniedziałek - 25 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 25)
8.00 o łaskę zdrowia dla Ani
18.00 w int. Pawła o siłę przezwyciężenia 

nałogów i potrzebne łaski
18.00 + Marek Lisiecki (5. rocz. śm) 

i zm. z rodz. Lisieckich
18.00 + Jarosław Porolniczak (w dniu ur.)

Wtorek - 26 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 26)
8.00 o łaskę zdrowia dla Ani
18.00 w int. Agaty o jej nawrócenie 

i zbliżenie do Boga

18.00 + Zofia Kossakowska (od Zofii 
Ziarkowskiej z Krakowa)

Środa -  27 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 27)
8.00 o łaskę zdrowia dla Ani
18.00 Żywy Różaniec
18.00 z ok. ur. Grzegorza z prośbą o błog. 

Boże i potrzebne łaski

Czwartek - 28 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 28)
8.00 o łaskę zdrowia dla Ani
18.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość 
18.00 + Stanisław Biodrowski (od rodz. Kozerów)

Piątek - 29 stycznia
8.00 + Edward Suszek (greg. 29)
8.00 o łaskę zdrowia dla Ani
18.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość
18.00 w int. parafian

Sobota - 30 stycznia
88.00 + Edward Suszek (greg. 30)
8.00 o łaskę zdrowia dla Ani
18.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość
18.00 + Stanisław Biodrowski (od sąsiadów 

z ul. Poręba)
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