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Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali 
i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na 
pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, 
osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się 
tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, 
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające 
pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. (Mk 6, 30 -34)

Ewangelia wg œw. Marka

BIULETYN

mDlTw z wTaIeNiTwMśw. 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 (19.07.) - po Mszy św. wieczornej. Będziemy 

w sposób szczególny modlić się o świętość małżonków oraz pogłębienie 
i odnowienie relacji małżeńskich.

pśwęcNi pJaDów
W niedzielę, 25 lipca po każdej Mszy św. modlić się będziemy za 

wstawiennictwem św. Krzysztofa i wypraszać Boże błogosławieństwo dla 
wszystkich podróżujących oraz będziemy świecili pojazdy.

NoEnAOAtIOŻEjNiUsAjĄCe pMoY
W każdą środę zapraszamy na godz. 18.00 do wspólnej modlitwy Nowenną 

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, by za wstawiennictwem Bożej 
Rodzicielki polecać Bogu nasze codzienne sprawy, bóle i radości. Wszystkie 
intencje, w których chcemy się modlić możemy przez cały tydzień wpisywać 

do Księgi Próśb i Podziękowań wystawionej przed ikoną Matki Bożej.



tBlCaPaIęc k. mRaRuOlA
ArZałk sHr

W niedzielę, 29 sierpnia br. zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca 
ks. mjra Rudolfa Marszałka, chrystusowca, kapelana żołnierzy wyklętych, 
patrona skweru przed naszą świątynią. W dniach 27-29.08 odbędzie się 

premiera słuchowiska poświęconego ks. Marszałkowi, festyn piłkarski, turniej 
piłki nożnej, „obozowisko wyklętych” terenowa gra historyczna, ognisko ze 

śpiewem pieśni partyzanckich z udziałem grup rekonstrukcyjnych.

PLAN DNI KS. RUDOLFA MARSZAŁKA
Piątek (27.08) - g. 19.00 Premiera Słuchowiska „De Profundis clamavi”
Sobota (28.08) g. 9.00 - 10.30 Konkursy i zabawy piłkarskie dla 
najmłodszych (5 - 8 lat) z medalami i nagrodami - Boisko UAM

g. 11.00 - 13.00 Turniej Żaków i Orlików - Boisko UAM
g. 13.00 Mecz piłki nożnej Juniorzy kontra Seniorzy z Umultowa - Boisko UAM

g. 16.00 - 20.00 Obozowisko Wyklętych, Historyczna Gra 
Terenowa - teren za kościołem

Niedziela (29.08) - g. 12.30 Msza św. i odsłonięcie tablicy

wRnSaż wStWyRaAłaLiIaA
Zapraszamy na wernisaż wystawy obrazów Rafała Lisiaka pt  "Wnętrza - 
izolacja", który odbędzie się w przyszłą sobotę 24 lipca o godz. 19:00 

w Galerii VA przy Al.Marcinkowskiego 26 domofon 50. Czas jest piękny, 
sprzyjający spotkaniom i rozmowom w długie, letnie wieczory. Jeśli lato 
nie skusi Was wakacyjnymi wyjazdami i będziecie w Poznaniu, to może 

warto spędzić ten wieczór z artystą i jego obrazami?  Pozwólmy sobie na 
poszukanie w malarskich projekcjach artysty odniesień do naszych 

własnych przeżyć i tęsknot, które odczuwaliśmy w czasie pandemicznego 
osamotnienia. 

Wystawa będzie czynna do 4 września we wtorki, czwartki i piątki 
w godzinach od 12:00-18:00 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu  

tel. 502 564 572, 695 796 556.

Wystawa jest częścią cyklu zaplanowanego w tym roku przez Galerię VA 
pt: "Transcendencja we współczesnej sztuce. Kryzys czy odrodzenie?" 

dofinansowanego ze środków budżetowych miasta Poznania



Finanse w parafii
Ofiary z ostatniej Niedzieli (11.07.2021): 4 873 zł 
Wpłaty na konto: (12 - 117.07.2021):  1580 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
20.07, wtorek - bł. Czesława, prezbitera
21.07, środa - św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła, 

św. Apolinarego, biskupa i męczennika
22.07, czwartek - Święto św. Marii Magdaleny
23.07, piątek - Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
24.07, sobota - św. Kingi, dziewicy

ZaOwEdIRzDmŁŻEŃSkE
Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć, Jagoda Joanna Kozera i Michał 
Łukasz Kozera oraz Kamila Marta Ostrowska i Marcin Dolata. Ktokolwiek 
znałby przeszkody uniemożliwiające zawarcie Sakramentu Małżeństwa 
przez ww. osoby, proszony jest o powiadomienie duszpasterzy.

oózMłoZiżoY bEsCzDaH
Zapraszamy młodzież na obóz w malowniczych i wciąż tajemniczych 
Bieszczadach. Naszą bazą jest maleńka miejscowość - TERKA, skąd mamy 
niedaleko na połoniny. Przez Terkę przepływa Solinka, rzeka która w gorące 
dni daje dużo wytchnienia. Nocujemy w urokliwym gospodarstwie 
agroturystycznym. Sami przygotowujemy posiłki. Zapraszamy. 
8-14 sierpnia. Koszt 800 zł. Zapisy u ks. Michała - 502 288 847.

nEdIeNaMsAśw. wEcOrA
W lipcu i sierpniu Msza św. wieczorna odprawiana jest o godz. 20.00.



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 - 18 lipca
8.00 + Bolesław Mazurek, zm. rodzice 

i rodzeństwo
9.30 w int. Danuty i Ryszarda Żukowskich 

z ok. 34. rocz. ślubu z prośba o błog. dla 
całej rodziny

9.30 + Eleonora Łosiewicz (od Krystyny 
Skoliniec)

11.00 + Maria Marciniak (greg. 18)
12.30 ++ Ludomira i Kazimierz 

Wesołowscy
20.00 + Jan Klusak (w rocz. urodzin)

Poniedziałek - 19 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 19)
18.00 + Genowefa i jan Grabowscy i zm.

 z rodz. Piotrowskich

Wtorek - 20 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 20)
18.00 + Bożena Furmańska (2. rocz. śm., 

od męża  Wiesława z synami) oraz + Jan 
Zenon Świątek (od szwagra Wiesława 
z rodziną)

Środa -  21 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 21)
18.00 z ok. 30. rocz. ślubu Krystyny 

i Leszka, dziękczynna z prośbą 
o błog.

Czwartek, - 22 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 22)
18.00 + Jplanta i Lech oraz Tomasz 

Mikołajczakowie

Piątek - 23 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 23)
18.00 + Stefania Ratajczak
18.00 o błog. Boże dla Anny i Krzysztofa 

Pawlaków z ok. rocz. ślubu
 
Sobota - 24 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 24)
12.00 ŚLUB: Justyna Łodyga i Siergiej 

Pikhota
14.00 chrzest
18.00 + Krystyna Gładyszak

Niedziela - 25 lipca
8.00 + Anna, Elżbieta, Stanisław Klepaccy
9.30 + Maria Marciniak (greg. 25)
11.00 z ok. 1. rocz. ślubu Weroniki 

i Gracjana z prośbą o błog. Boże
12.30 + Cecylia Jarosiewicz (20. rocz. śm.)
20.00 ++ Stanisława i Wiktor Kanchen (od 

syna Wojciecha z rodziną)
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