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Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił 
Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, 
wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». 
Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał 
i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale 
idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie o�iarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele 
opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie 
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie 
zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1, 40-45)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia	wg	św.	Marka

BIULETYN

MiJaTaZaIa
Nasza ostatnia misja w Tanzanii była czymś wspaniałym, ale jeszcze ciągle 
potrzeba mnóstwo pomocy dla dzieci z Buhemby, dlatego zdecydowaliśmy 
się jechać tam ponownie we wrześniu tego roku. Rozpoczęliśmy już nasze 
przygotowania. Odbyły się webinary z lekarzem chorób tropikalnych, 
poznaliśmy specyfikę pracy na misji. Czekają nas kolejne warsztaty. Oprócz 
tego staramy się gromadzić środki potrzebne do przygotowania,  wyjazdu 
i pobytu w Buhembie. Oczywiście myślimy też o kolejnym koncercie 
w naszym kościele. Chcemy także - tak jak poprzednio - zaangażować się 
w wolontariat tutaj na miejscu i przeprowadzić zajęcia z ceramiki 
w domu L`Arche. 
Dziś proponujemy Wam pyszną kawę i wspaniałe ciastka (także 
bezglutenowe z „WOLNA MARKET” oraz z piekarni Państwa Grobelskich 
i z naszych własnych wypieków) po Mszach św. o 9.30, 11.00 i 12.30. 
Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli chcesz nam pomóc poczęstuj 
się naszą kawą. Całość zebranych środków przeznaczamy na organizację 
naszego wyjazdu. Można nas też wesprzeć dokonując wpłaty na konto 
parafialne nr: 90 1140 2004 0000 3502 7603 2562.



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 (8.02) o godz. 19.30. do salki w Domu parafialnym.



Finanse w parafii
Ofiary z niedzieli (31.01.2021): 3 250 zł 
Ofiary „kolędowe” na konto parafii (1 - 6.01): 400 zł. 
Wpłaty na konto: (25 - 30.01): 1 550 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
8.02, poniedziałek - św. Hieronima Emilianiego, św. Józefiny Bakhita
10.02, środa - św. Scholastyki, dziewicy
11.02, czwartek - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

kągBiLiNy
Zapraszamy na Krąg Biblijny w środę (10.02) o 19.00 w Domu 

Parafialnym. Zabierz Pismo św. oraz notatnik i długopis.

mDlTw z wTaIeNiTwMśw. jDwGi
Każdego 8 dnia miesiąca poniedziałek, 8.02) 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. 

RkHDrDzNi
Zapraszamy na spotkanie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” 

w najbliższy wtorek (9.02, drugi wtorek miesiąca). O godz. 18.00 
Eucharystia, po Mszy św, wspólna modlitwa w kościele. Kontakt: 61 825 

78 32, www.ruch-odrodzenie.org



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 - 7 lutego
8.00 + Ryszard Kowalski
8.00 + Ryszard Spychaj (od żony)
9.30 +Zofia Kossakowska (od uczest. pogrzebu)
11.00 w int. Valentiny o powrót do Kościoła 

Rzymskokatolickiego
11.00 + Stanisław Kaczmarek (od Marioli 

z mężem i dziećmi
12.30 + Irena Kowalska  (od wnuczka 

Bartka z rodziną)
14.00 Przyg. do I Komunii św. (w int. parafian)
19.00 + Sabina Kiwior

Poniedziałek - 8 lutego
8.00 o zdrowie i błog. dla Macieja z ok. 60. ur. 
8.00 w int. Marii z okazji ur. o Boże błog. 

i potrzebne łaski
18.00 + Stanisław Biedrowski (od sąsiadów 

z ul. Dolnej)
18.00 + Jarosław Porolniczak (od sąsiadów 

z ul. Poręba)

Wtorek - 9 lutego
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
8.00 + prof. Kazimierz Jurga (od Anety 

z rodziną)
18.00 RKCH Odrodzenie
18.00 + Leon Borowiak (7. rocz. śm.) 

i zm. z rodziny

Środa -  10 lutego
8.00 + prof. Kazimierz Jurga (od rodziny 

Musielaków i Nawrotów)
8.00 + Wojciech Wolarski 
18.00 + Stanisław Biedrowski (od sąsiadów 

z ul. Łagodnej)
18.00 + Henryk Ulkowski (od rodz. Suszek)

Czwartek - 11 lutego
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
18.00 + Stanisław Biedrowski (od rodz. 

Sperzyńskich)
18.00 o zdrowie, potrzebne siły i łaski dla 

Gabrieli za wst. NMP z Lourdes

Piątek - 12 lutego
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
18.00 z ok. 15. ur. Łucji z dziękczynieniem 

za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże
18.00 + Andrzej Wnuk (4. rocz. śm.)

Sobota - 13 lutego
8.00 z ok. 43. ur. Artura i 8. ur. Tadeusza 

dziękczynna z prośbą o błog. Boże
18.00 + Zofia Kossakowska (od dzieci, 

wnuków i prawnuków)
18.00 + prof. Kazimierz Jurga (od Doroty 

Nowak-Chudoba)
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