
IV Niedziela Zwykła 31.01.2021, nr 5 (625)

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się 
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołac:́ «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubic.́ Wiem, kto jesteś: S�więty Boga». Lecz Jezus rozkazał 
mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim 
miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść 
o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1, 21-28)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia	wg	św.	Marka

BIULETYN

NaOŻEŃStOIĘCi pErSzChSoÓTIeIĄCa
W najbliższą sobotę (6.02) 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.

WsólEIeBiNi
W pierwszy piątek miesiąca (5.02) spotkajmy się przy Sercu Jezusa na 

wspólnej modlitwie. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 19.00.

OfArWaIePaŃSkE- dIe ŻYcAOnEkOwNeO
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana 
Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, 

które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych 
zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Papież ustanowił 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej 
refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka 
Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, 

Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, 
z siebie samych z miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane.



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. o ogodz. 14.00. 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 (1.02) o godz. 19.30. do salki w Domu parafialnym.



Finanse w parafii
Ofiary z niedzieli (24.01.2021): 2 800 zł 
Ofiary „kolędowe” na konto parafii (25 - 30.01): 2 250 zł. 
Wpłaty na konto: (25 - 30.01): 1 910 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 

kLeDaIu lTuGiZn
2.02, wtorek - Święto Ofiarowania Pańskiego
  DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
3.02, środa - św. Błażeja, biskupa i męczennika oraz  św. Oskara, biskupa
5.02, piątek - św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6.02, sobota - św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

kągBiLiNy
Zapraszamy na Krąg Biblijny w środę (3.02) o 19.00 w Domu Parafialnym. 

Zabierz Pismo św. oraz notatnik i długopis.

PiRwZyCzArEk
Chcemy w sposób szczególny w tym dniu modlić się o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne oraz za powołanych z naszej parafii. Jest to też 

szczególny dzień modlitwy w intencji ministrantów, lektorów 
i kandydatów do LSO, dlatego też serdecznie zapraszamy na wieczorną 

Mszę św. o godz. 18.00 całą LSO i ich rodziców.

PiRwZyPiĄTe - sOwEdź 
Okazja do spowiedzi św. od 7.45 do 7.00 i od 16.30 do 20.00. 

Msze św. 8.00, 17.30 i 19.00. 



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 - 31 stycznia
8.00 w int. parafian
8.00 o zdrowie i odzyskanie wiary dla Jerzego
9.30 z ok. 2. ur. Helenki z podziękowaniem 

za dar życia i prośbą o błog. Boże
9.30 o zdrowie dla Ani
11.00 + Władysław Stawiński (16. rocz. śm.)
11.00 + Stanisław Biodrowski (od żony 

i syna Rafała)
12.30 + Barbara Rauszer
19.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość

Poniedziałek - 1 lutego
8.00 o zdrowie dla Ani
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
18.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość
18.00 ++Marta, Antoni, Stefan, Ratajczak

Wtorek - 2 lutego
8.00 + Julianna Nowak
8.00 o zdrowie dla Ani
18.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość
18.00 + Zofia Kosakowska (od sąsiadów 

Wojtczaków i Stanisławy Kawczyńskiej)

Środa -  3 lutego
8.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość

18.00 w int. Aleksa z ok. ur. oraz w int. 
Denisy, Izy, Ignacego i Adama z prośbą 
o błog. Boże

18.00 Czesław Korycki (od siostry Marzeny 
z rodziną)

Czwartek - 4 lutego
8.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość 
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
18.00 w int. LSO i ich rodziców oraz 

o powołania kapłańskie i zakonne 
i za powołanych z naszej parafii

18.00 + Eugenia Tecław (10. rocz. śm.)

Piątek - 5 lutego
8.00 + prof. Kazimierz Jurga (od 

współpracowników Zakładu Fizyki 
Wysokich ciśnień UAM)

17.30 + Ryszard Spychaj (od córki Pauliny 
z mężem i dziećmi)

19.00 wynagradzająca NSPJ
19.00 w int. Stanisława o otwarcie na łaskę 

Bożą, pragnienie wiary i pracowitość

Sobota - 6 lutego
8.00 wynagradzająca NS NMP
8.00 o całkowite uzdrowienie dla Michała
8.00 dziękczynna z ok. 56. rocz. ślubu 

Małgorzaty i Antoniego
18.00 o wszelkie potrzebne łaski dla Doroty
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