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Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do 
nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 
Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że 
Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości 
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do 
jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. 
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby 
rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał 
i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy 
jesteście świadkami tego». (Łk 24, 35 - 48)

Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Ewangelia wg œw. £ukasza
BIULETYN

mDlTw z wTaIeNiTwM
św. józFa

Ojciec św. Franciszek, 8 grudnia zainaugurował Rok św. Józefa, 
w związku z tym zapraszamy do modlitwy za wstawiennictwem 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w każdy 19 dzień miesiąca, a więc 
w najbliższy poniedziałek (19.04.) - na Mszy św. wieczornej oraz w czasie 

nabożeństwa w intencji rodzin naszej parafii. Będziemy w sposób 
szczególny modlili się o świętość małżonków oraz pogłębienie 

i odnowienie relacji małżeńskich.

WiLkNoNyKoCeT- wElIeIe
Zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem z zespołem Holygroove w niedzielę, 

25 kwietnia. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 19.00.



KrĄGIbIjY
Zapraszamy na Krąg Biblijny w środę (21.04) o 18.45 w Domu 

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

KuSAŁŻEŃSk
Kurs Małżeński Alpha to seria ośmiu spotkań stworzonych po to, by pomóc 
każdej parze w pracy nad wzmocnieniem relacji i budowaniem silnego 
małżeństwa. Kurs skierowany jest do par, które chcą wzmocnić swoją 
relację. Niektóre pary biorą udział w Kursie, by świadomie zainwestować 
w swoją relację, inne po prostu szukają konkretnych wyzwań. Tak czy 
inaczej, Kurs oferuje podstawowe narzędzia i praktyczne pomysły, które 
pomagają zbudować związek na całe życie.

Kolejna, piata już edycja kursu w naszej parafii będzie realizowana w formie 
hybrydowej. Jeśli chcecie, możecie przyjść do Domu Parafialnego i niczym 
na prawdziwej randce wziąć udział w kolejnych sesjach, możecie też 
pozostać w domu i uczestniczyć poprzez platformę Zoom. W tej edycji 
przewidujemy także ósme spotkanie dotyczące duchowości małżeńskiej.

Zgłoszenia i informacje Luk i Kasia: 502 623 377 lub mail 
kursmalzenski@jadwiga.poznan.pl 

Pierwsze spotkanie 27 kwietnia o godz. 19.00. Spotkania odbywać się 
będą we wtorki, trwają ok. 2h. Koszt uczestnictwa (podręczniki i koszty 

organizacyjne) 50 zł od pary.

DuZpStRsWo młoZiży
Młodzież zapraszamy na spotkanie w każdy poniedziałek o godz. 19.30 

w Domu Parafialnym. 

SpTkNi dAAm
Wszystkie mamy z małymi dziećmi zapraszamy na spotkanie w Domu Parafialnym, we 

wtorek, 20.04 o godz. 10.00. W czasie ograniczenia zgromadzeń, spotkania 
odbywają się w formie spacerów. Rozpoczynają się przy figurce Matki Bożej przy 

naszym kościele. W przypadku złej pogody spotkania nie odbywają się. 

ZaOwEdIRzDmŁŻEŃSkE
Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć: Zuzanna Maleszewska i Piotr Krzysztof 
Maleszewski, Joanna Lisiak i Dawid Sobania oraz Emilia Plenzler i Tomasz 
Sokołowski. Ktokolwiek znałby przeszkody uniemożliwiające przez ww. osoby 
zawarcie Sakramentu Małżeństwa, proszony jest o powiadomienie duszpasterzy.



Finanse w parafii
Ofiary z ostatniej Niedzieli (11.04.2021): 3 350 zł 
Wpłaty na konto: (12-17.04.2021):  4 047 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 

iWeTyJeWArFi
W ostatnim czasie, mimo trudności udało się dokończyć kilka inwestycji w naszej parafii: 
metalowe schody do salki nad zakrystią, remont salki i zakrystii, podstawa 
pod figurę św. Józefa, odświeżenie elewacji budynku zakrystii, wymiana szaf 
elektrycznych kościoła, dalsza rozbudowa sieci internetowej w kościele 
i domu parafialnym. Dziękujemy wszystkim dzięki, którym te inwestycje udało się 
zrealizować. Jest jeszcze wiele prac, które musimy wykonać w najbliższym czasie, nie 
odbędą się one bez finansowego wsparcia naszych parafian i dobrodziejów. Pozostałe do 
zrealizowania w najbliższym czasie inwestycje: 

ź modernizacja nagłośnienia wewnątrz i na zewnątrz świątyni
ź naprawa dachu kościoła, który przecieka w 3 miejscach (ok. 40 tys. zł),
ź wymiana wszystkich drzwi w kościele,
ź montaż wentylacji w domu parafialnym, 
ź projektor w sali parafialnej (10,5 tys. zł), 
ź nagłośnienie sali parafialnej,
ź zakup i montaż zaplecza kuchennego w sali parafialnej,

Wyrażając wdzięczność wobec wszystkich, którzy wspierają duchowo 
i materialnie nasza parafię, w każdą drugą niedzielę miesiąca odprawiamy Mszę św. 
w Waszej intencji. Tego dnia taca jest przeznaczona na wszelkie inwestycje, spłatę 
wykonanych prac oraz spłatę kredytu parafii. 

ZmRl
W ostatnim czasie odeszli do Pana nasi parafianie i bliscy: śp. Halina Bis, śp. Halina 
Kulczyńska, śp. Michał Zbierski, śp. Jan Szkudlarek, śp. Bogusława Musielak oraz 
śp. Eleonora Łosiewicz l. 111. Polecamy ich miłosierdziu Bożemu, a rodziny 
ogarniamy modlitwą o pokój serca i nadzieję zmartwychwstania.



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
Poniedziałek - 19 kwietnia
8.00 w int. Krzysztofa o dar nawrócenia
18.00 o nawrócenie, żywą wiarę, błog. wypeł- 

nienie woli Bożej i znalezienie pracy dla Jana
18.00 + Janina Piszczór (greg. 16)
18.00 w int. Anny i Patryka z ok. 1. rocz. 

ślubu

Wtorek - 20 kwietnia
8.00 + Janina Piszczór (greg. 17)
12.30 POG + Jan Szkudlarek
18.00 Zofia Jankiewicz
18.00 w int. Krzysztofa z ok. 46. ur. o Boże błog.
18.00 + Albert Janek (od uczest. pogrzebu)
18.00 + Alicja Mikulska (od Justyny 

i Marka z dziećmi)

Środa -  21 kwietnia
8.00 + Danuta Massely (1. rocz. śm.)
12.00 POG + Bogusława Musielak
18.00 + Janina Piszczór (greg. 18)
18.00 w int. Krzysztofa z ok. 46. ur. o Boże błog.

Czwartek - 22 kwietnia
8.00 o nawrócenie, żywą wiarę, błog. wypeł- 

nienie woli Bożej i znalezienie pracy dla Jana
8.00 + Krzysztof Nowakowski (od Agnieszki 

i Gustawa z rodziną)
18.00 + Janina Piszczór (greg. 19)
18.00 o Boże błog. i dary Ducha Świętego 

dla Marka

Piątek - 23 kwietnia
8.00 w int. Zuzanny i Andrzeja Matuszewskich 

z ok. ur. z prośbą o błog. Boże
18.00 + Janina Piszczór (greg. 20)
18.00 o nawrócenie i potrzebne łaski dla 

Mateusza

Sobota - 24 kwietnia
8.00 + Janina Piszczór (greg. 21)
8.00 ++ Roman Urbański i zm. z rodz. 

Urbańskich, Kobielów i Stefiuców
12.00 POG + Eleonora Łosiewicz
18.00 + Marian Wilczek (od rodziny Ogór)
18.00 + Beata Strabel 

Niedziela - 25 kwietnia
8.00 + prof. Stefan Raszeja 

(od rodz. Piaszyków)
8.00 + Piotr Rumiński
9.30 dzięk. z ok. 36. rocz. ur. Renaty i Leona 

z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny
9.30 + ks. Jacek Szymankiewicz i ks. Piotr 

Pawlukiewicz
11.00 + Alicja Malinowska
12.30 w int. parafian
12.30 + Janina Piszczór (greg. 22)
19.00 + Helena Kwiatkowska (od wnuczki 

Karoliny z rodziną)
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