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Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. 
Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy 
chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. 
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy 
i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie 
kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. 
Wiedział bowiem, co ma czynic.́ Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście 
denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę 
otrzymac»́. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do 
Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych 
i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie 
ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc 
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął 
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie 
uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do 
uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc 
i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po 
spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, 
jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który 
ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, 
aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. (J 6, 1-15)

Ewangelia wg œw. Jana

BIULETYN

ZmAn tJeNi rÓŻAŃCoYc
W najbliższą środę (28.07) po Mszy św. wieczornej odbędzie się zmiana 
Tajemnic Różańca. Intencje na sierpień. Intencja ewangelizacyjna: 

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę 
i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. Intencja Parafialna: 

Módlmy się za młodych ludzi, o czystość w myślach i działaniu oraz 
o wolność od alkoholu i innych używek.



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, pokazy ułanów - teren za kościołem

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

wRnSaż wStWyRaAłaLiIaA
Zapraszamy na wystawę obrazów Rafała Lisiaka pt  "Wnętrza - izolacja", 
w Galerii VA przy Al.Marcinkowskiego 26 domofon 50. 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

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

ChZt
W ostatnim czasie przez sakrament chrztu świętego do naszej wspólnoty dołączyli: 
Henryk Andrianus Maria de Grot, Olivia Theresa Baud, Zofia Świtalska, Jan Antoni 
Stępień, Antoni Józef i Natalia Wiktoria Poździk, Bronisława Wanda Skowrońska, 
Pola Michalska, Amelia Woźniak oraz Aleksander Jeliński. Rodzicom i chrzestnym 
życzymy wytrwałości i odpowiedzialności w chrześcijańskim wychowaniu dzieci.



Finanse w parafii
Ofiary z ostatniej Niedzieli (18.07.2021): 4 620 zł 
Wpłaty na konto: (19 - 24.07.2021):  250 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
26.07, poniedziałek - św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
28.07, środa - św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
29.07, czwartek - św. Marty, Marii i Łazarza
30.07, piątek - św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
31.07, sobota - św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

ZaOwEdIRzDmŁŻEŃSkE
Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć, Anna Magdalena Zys i Marcin Nowak, 
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.

ZmRl
W minionym czasie odeszli do Pana nasi parafianie i bliscy: śp. Wiktor Kanchen 
l. 92, śp. Edward Ozimek l. 82. Polecamy ich miłosierdziu Bożemu, a rodziny 

ogarniamy modlitwą o pokój serca i nadzieję zmartwychwstania.

SaRaEn mŁŻEŃStA
W mijającym miesiącu sakrament małżeństwa zawarli nasi parafianie: Zuzanna 
Agnieszka Ryś i Patryk Swat, Zuzanna Sylwia Wytykowska i Dominik Stanisław 

Kostka, Zuzanna Zyta Maleszewska z d. Domagała i Piotr Krzysztof Maleszewski, 
Alicja Maria Janowska i Adam Stanisław Sławiński oraz Justyna Łodyga i Serhii 

Pikhota. Nowożeńcom życzymy Bożego błogosławieństwa i polecamy ich 
modlitwie wszystkich parafian.



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 - 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)

Poniedziałek - 26 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 26)
18.00 + Edmund Łodyga

Wtorek - 27 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 27)
18.00 w int. parafian

Środa -  28 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 28)
18.00 Żywy Różaniec

Czwartek, - 29 lipca
8.00 + Maria Marciniak (greg. 29)
18.00 + Adam Walkowiak (od wspólnika 

i pracowników)

Piątek - 30 lipca
8.00 + Zenon Zakrzewski (od Ewy z rodziną)
18.00 + Maria Marciniak (greg. 30)

 
Sobota - 31 lipca
8.00 z ok. 45. rocz. ślubu Barbary 

i Jarosława, dziękczynna z prośbą o błog. 
Boże dla całej rodziny

13.00 chrzest
15.00 ŚLUB: Jagoda Joanna i Michał 

Łukasz Kozera
18.00 + Kazimierz Ziółkowski (7. rocz. śm.) 

oraz zm. z rodz. Ziółkowskich

Niedziela - 1 sierpnia
8.00 + Ignacy i zm. z rodz.
9.30 + Jan (13. rocz. śm.)
11.00 + Stanisław Miszczuk (greg. 1)
11.00 + Andrzej Dolata 
12.30 z ok. 18. rocz. ślubu Beaty 

i Krzysztofa Ławickich, z prośbą o błog. 
Boże dla całej rodziny

20.00 + Wojciech Wróż (35. rocz. 
tragicznej śmierci na K2)
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