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Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na 
górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco 
białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz 
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedziec,́ tak byli 
przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, 
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 
przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając 
tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. (Mk 9, 2-10)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jadwigi Królowej w Poznaniu
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Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek, 18.30 - 20.00

Drogi Krzyżowe - I Piątek 8.30, 18.00 - dla dzieci, 19.30 (po Mszy św.)

Gorzkie Żale - Niedziela 18.00

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

Niedziela - konferencja podczas każdej Mszy św. 
Poniedziałek - środa - Msza św. z konferencją 8.00 i 18.00
Poniedziałek po Mszy wieczornej (19.00)- nauka dla kobiet
Wtorek po Mszy wieczornej (19.00)- nauka dla młodzieży
Środa po Mszy wieczornej (19.00) - nauka dla mężczyzn



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. - wŻNe!
Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy na spotkanie z Firmą VESTIMENTUM 

w dniu 6 marca tj. sobota na godz. 12:30. Firma zaprezentuje alby do I Komunii 
Św. i dokona pomiaru dzieci w celu ich uszycia.Przy podpisaniu umowy na 

wykonanie alb Firma prosi o zapłatę w wysokości 160 zł.

Kontynuujemy również przygotowanie do I Komunii św. według ustalonego 
wcześniej schematu w kolejne niedziele - 7.03, 14.03 i 21.03. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej parafii
www.jadwiga.poznan.pl  lub u ks. Michała - 502 288 847.

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 8.30 i od 16.30 do 20.00. 

Msze św. 8.00, 17.30 i 19.00. 

NaOŻEŃStOIĘCi pErSzChSoÓTIeIĄCa
W najbliższą sobotę (6.03) 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.

kągBiLiNy
Zapraszamy na Krąg Biblijny w środę (3.03) o 19.00 w Domu Parafialnym. 

Zabierz Pismo św. oraz notatnik i długopis. Na kręgu rozważamy 
i pogłębiamy wiedzę o ewangelii z następnej niedzieli.



Finanse w parafii
Ofiary z niedzieli (21.02.2021): 3 055 zł 
Wpłaty na konto: (22 - 27.01):  2 180 zł

ofiary na potrzeby parafii
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
28.02, II Niedziela Wielkiego Postu
4.03, czwartek - Święto św. Kazimierza, królewicza
7.03, III Niedziela Wielkiego Postu

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

poniedziałek (1.03) o godz. 19.30. do salki w Domu parafialnym.

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

ministrantów i kandydatów; o godz. 10.00 zapraszamy lektorów.

rKoEkJeDl mM młyIZićm
Wszystkie mamy pozostające na co dzień w domu ze swoimi dziećmi 

zapraszamy na rekolekcje zorganizowane specjalnie dla nich. Spotkania 
odbywać się będą w kościele. Rekolekcje poprowadzi ks. Paweł Jasina,, 

chrystusowiec, prefekt seminarium duchownego w Poznaniu.

Poniedziałek - 15.03
10.00 – 11.00 konferencja,  Adoracja i spowiedź

Wtorek i Środa - 15-16.03
10.00 – 11.00 – Msza św. z konferencją



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 - 28 lutego
8.00++ Łucja (1.rocz. śm.) i Jan (35. rocz. 

śm.) Wieczorkowie oraz Bolesław Serek 
(6. rocz. śm.)

9.30 + Teofila (ona) Kapustka (20. rocz. śm.)
11.00 + Hieronim Buszka (od rodz. 

Wiśniewskich i Plagów)
11.00 w int. Michała z ok. ur. o błog. Boże
12.30 w int. Parafian
12.30 + Jarosław Porolniczak (od uczest. pog.)
19.00 z ok. 22 ur. Anny i 21. ur. Marii 

z prośbą o błog. Boże

Poniedziałek - 1 marca
8.00 + Kazimierz Jurga (od rodz. 

Dąbrowskich z Mirkowa)
8.00 + Ewa Lisiecka (1. rocz. śm.)
18.00 + Teresa Maćkowiak (greg. 1)
18.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego

Wtorek - 2 marca
8.00 + Teresa Maćkowiak (greg. 2)
8.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego
18.00 + Janina Pieczyńska
18.00 + Kazimierz Jurga (od uczest. pogrzebu)

Środa -  3 marca
8.00 + Teresa Maćkowiak (greg. 3)
8.00 + Irena Różańska
18.00 + Hieronim Buszka (od uczest. pogrzebu)
18.00 za dusze w czyśćcu cierpiące znikąd 

nie mające pomocy

Czwartek - 4 marca
8.00 + Teresa Maćkowiak (greg. 4)
8.00 ++ Kazimiera i Renata
18.00 w int. LSO i  ich rodziców, o święte 

powołania kapłańskie i zakonne oraz za 
powołanych z naszej parafii

18.00 o błog. Boże dla Zbigniewa Pajewskiego

Piątek - 5 marca
8.00 o Boże błog. w rodzinie i zdrowie dla 

Grażyny i Grzegorza
17.30 + Teresa Maćkowiak (greg. 5)
19.00 wynagradzająca NSPJ

Sobota - 6 marca
8.00 wynagradzająca NS NMP
8.00 + Teresa Maćkowiak (greg. 6)
18.00 + Leszek Piksa (8. rocz. śm.)
18.00 w int. Valentiny o powrót do Kościoła
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