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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

WIELKI POST
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek, 18.30 - 20.00

Drogi Krzyżowe - Piątek 8.30, 17.30 - dla dzieci, 19.00

Gorzkie Żale - Niedziela 18.00

Rekolekcje Wielkopostne
14 - 17 marca ks. Paweł Jasina Schr, Poznań

Niedziela (+ sobota 18.00) - konferencja podczas każdej Mszy św. 
Poniedziałek - środa - Msza św. z konferencją 8.00 i 18.00

Poniedziałek po Mszy wieczornej - nauka dla mężczyzn
Wtorek po Mszy wieczornej - nauka dla młodzieży

Środa po Mszy wieczornej - nauka dla kobiet



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. 
Klasy VII 3 i 10 marca; klasy VIII 2 i 9 marca.

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

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

podzielone na trzy grupy spotkać się będą w trzy kolejne niedziele marca - 
7.03, 14.03 i 21.03. Będzie to katecheza dla rodziców i Msza św. o godz. 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.

1% PODATKU = 100% SERCA
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszych 
parafian, będących podopiecznymi FUNDACJI DZIECIOM "ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ". Aby tego dokonać wystarczy w zeznaniu podatkowym 

PIT , w rubryce dotyczącej przekazania 1% podać numer KRS fundacji.

KRS 0000037904
Następnie w informacjach uzupełniających w rubryce cel szczegółowy 1% wpisać

4790 Skrzypczak Wojciech
4962 Sierszchulska Wiktoria

10914 Kozłowska Maria Małgorzata
20192 Frydrychewicz Mateusz

11663 Anna Maria Wnuk

Fundacja Sedeka KRS 0000338389 - informacje uzupełniające

  11096 Porolniczak Aurelia

KRS 00000 64 892 - informacje uzupełniające

  780/7/18 Michał Mantaj



Finanse w parafii
Ofiary z niedzieli (7.02.2021): 3 250 zł 
Ofiary „kolędowe” na konto parafii (8 - 12.01): 50 zł. 
Wpłaty na konto: (25 - 30.01): 1960 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
17.02, ŚRODA POPIELCOWA
21.02, I Niedziela Wielkiego Postu

ŚRoAOpElOw
W najbliższą środę (17.03) rozpoczynamy w Kościele Katolickim okres 
Wielkiego Postu. Tego dnia zapraszamy na Msze św. z obrzędem posypania 
głów popiołem o godz. 8.00, 12.00, 17.00, 18.00 i 20.00. Spowiedź przed 
każdą Mszą św. Transmitować będziemy Msze św. na parafialnym kanale 
YouTube o godz. 12.00 i 18.00.

wElIeIeZOlGrVe
W najbliższy poniedziałek, 15 lutego, tuż przed Wielkim Postem zapraszamy na 
Wielbienie, które poprowadzi zespół Holygrove o godz. 20.30 w naszym kościele.

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

poniedziałek (15.02) o godz. 19.30. do salki w Domu parafialnym.

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

ministrantów i kandydatów; o godz. 10.00 zapraszamy lektorów.



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 - 14 lutego
8.00 + Stefan (rocz. śm.)
9.30 ++ Waldemar (28 rocz. śm.) 

Eugeniusz, Paweł, Franciszka
9.30 + Bogusław Zienkiewicz
11.00 +Stanisław Biedrowski (od rodz. Zmarzłych)
11.00 + Jadwiga 
12.30 w int. budowniczych i fundatorów 

kościoła i domu parafialnego
12.30 dzięk. za dar życia i wiary z prośbą o 

błog. Boże w dniu 43. ur. Ani Czarkowskiej
19.00 + Ryszard Spychaj (od syna Roberta 

z rodziną) 

Poniedziałek - 15 lutego
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
8.00 + prof. Kazimierza Jurgi (od przyjaciół 

z dawnego zakładu Radiospektroskopii)
18.00 + Stanisław Biedrowski (od Justyny 

i Marka z dziećmi)
18.00 + Kazimierz Jurga (od brata Stefana 

z rodziną)

Wtorek - 16 lutego
8.00 + Kazimierz Jurga (od chrześniaka 

Grzegorza Frasa z rodzicami z Wieruszowa)
8.00 w int. Alfredy z ok. 90 ur. z prośbą 

o błog. Boże
18.00 + Jarosław Porolniczak (od brata 

Sławka z rodziną)
18.00 +Irena Różańska

Środa -  17 lutego
8.00 w int. Katarzyny z ok. ur. 
12.00 w int. Valentiny o powrót do Kościoła Kat.
17.00 + Irena Nałęcz (24. rocz. śm.)
18.00 z ok. 85 ur. Jadwigi, dziękczynna 

z prośbą o błog. Boże opiekę MB 
i wstawiennictwo świętej patronki

20.00 + Marian Woźniak (5. rocz. śm.)

Czwartek - 18 lutego
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
8.00 + Kazimierz Jurga (od Basi i Marka)
18.00 ++Kazimierz, Józef, Wit, Marian
18.00 + Teresa Lisiak (2. rocz. śm.)

Piątek - 19 lutego
8.00 + Kazimierz Jurga (od pracowników 

Zakładu Radiospektroskopii)
18.00 + Stanisław Biedrowski (od ucz. pog.)
18.00 + Jarosław Porolniczak (od rodz. 

Frątczaków z Lubonia)

Sobota - 20 lutego
8.00 w int. Valentiny o powrót do Kościoła Kat.
8.00 ++Janina i Bogusław Rybaccy i zm. z rodz.
18.00 + Czesław Korycki (od szwagierki 

Czesławy z rodziną)
18.00 + Jan (10. rocz. śm.)
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