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Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jadwigi Królowej w Poznaniu

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po 
dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich:«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście 
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam 
was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i 
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw 
mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz 
pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, 
jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 
Przybliżyło się do was królestwo Boże». «Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a 
nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego 
miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest 
królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu 
miastu». Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez 
wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: 
«Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę 
stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 
zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie 
się, że wasze imiona zapisane są w niebie». (Łk 10, 1-12. 17-20)

Ewangelia wg św. ŁUKASZA

BIULETYN
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Od 1 lipca bieżącego roku, posługę proboszcza w naszej parafii rozpoczął 

ks. Jarosław Staszewski SChr. 
 Ks. Jarosław Staszewski SChr (po ojcu - poznaniak, po mamie - wilniuk), urodził 
się w 1966 r. w Lesznie, a wychował w Głogowie. W 1985 r. zdał maturę i wstąpił do 
Towarzystwa Chrystusowego. W 1991 r. złożył śluby wieczyste, a rok później 
przyjął świecenia kapłańskie z rak abpa Jerzego Stroby. Przez dwa lata pracował 
jako wikariusz w Goleniowie, a w 1994 r. rozpoczął specjalistyczne studia z 
zakresu sztuki sakralnej zwieńczone doktoratem obronionym na Uniwersytecie 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po studiach pełnił funkcje dyrektora 
Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego i przez prawie dwadzieścia lat prowadził 
zajęcia z historii sztuki i konserwacji zabytków w WSD Towarzystwa 
Chrystusowego. Był proboszczem w parafii Świętego Józefa w Stargardzie (2002-
2013) i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie (2013-2022). W 
szczecińskiej kurii metropolitalnej pełnił funkcje dyrektora Wydziału Życia 
Konsekrowanego (2016-2022), a z ramienia Konsulty Wyższych Przełożonych 
Zakonów Męskich był delegatem w Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. 
Odznaczony „złotym gryfem” za zasługi dla województwa zachodnio-
pomorskiego i wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
odznaką „za opiekę nad zabytkami”.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jadwigi
W najbliższy piątek (08.07) jak każdego miesiąca, zapraszamy do wspólnej 
modlitwy za wstawiennictwem naszej patronki św. Jadwigi Królowej. Po Mszy 
Świętej wieczornej (około 18:30) będziemy wypraszać potrzebne łaski dla naszej 
parafii, naszych rodzin i nas samych.   
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Zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, w grupie „Czarnej”, 
którą prowadzą CHRYSTUSOWCY, w dniach 6-14 sierpnia. Wyruszamy 
z Warszawy. Informacje i zapisy u ks. Zbigniewa Reguckiego. 
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W lipcu i sierpniu Msze św wieczorne w niedziele będą odprawiane o godz. 20.00



Finanse w parafii
Ofiary z ostatniej niedzieli (26.06.2022) 4 940 zł

OFIARY NA POTRZEBY PARAFII
Bardzo dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości oraz troskę 

o materialne potrzeby parai. Konto paraalne:

BNP Paribas: 63 1600 1462 1868 7084 9000 0001

Paraalny Zespół Caritas można wspierać dokonując wpłat 

na konto BNP Paribas: 52 1600 1462 1868 7084 9000 0005 

KALENDARIUM LITURGICZNE
04.07, poniedziałek -  św. Elżbiety Portugalskiej
05.07, wtorek -św. Antoniego Marii Zaccarii,  św. Marii Goretti, 
06.07, środa - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
08.07, czwartek -  św. Jana z Dukli
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Na początku czerwca rozpoczął się remont dachu naszej świątyni. Prace rozpoczęły się 
nad baptysterium. Zostały wykonane dwa pierwsze etapy: uszczelnienie dachu oraz 
poprawa odpływu wody deszczowej wokół murów baptysterium. Naprawy wymaga 
jeszcze świetlik nad prezbiterium - zostanie on całkowicie wymieniony oraz naprawa 
wieżyczki na środku dachu, przez którą woda dostaje się do środka. Szacowany koszt 
naprawy wynosi ok. 70 tyś. zł. Pragniemy zwrócić się do wszystkich parafian o pomoc w 
sfinansowaniu tej inwestycji. Wpłat można dokonywać osobiście lub na konto parafii 
(poniżej) z dopiskiem DACH. Dla wszystkich darczyńców mamy pamiątki z napisem 
„Znam się z KRÓLOWĄ” 

DO 01.07. ZEBRALIŚMY: 27 760 zł

zapowiedzi przedmałżeńskie
Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć: Piotr Kałużny i Magdalena Rzepa, Piotr 
Szymański i Patrycja Szymańska oraz Marta Tyrakowska i Patryk Serwa. 
Ktokolwiek znałby przeszkody uniemożliwiające przez ww. osoby zawarcie 
Sakramentu Małżeństwa, proszony jest o powiadomienie duszpasterzy.



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
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. 

 

INTENCJE MSZALNE
Niedziela - 3 lipca
8.00 + Dariusz Składzień (od rodz. 

Wojtczaków)
9.30 + Stanisław Lisiak (greg. 3)
11.00 + Krystyna Zalewska (od Aliny 

i Wojciecha Łuczaków)
12.30 + Jack Kalka (1. rocz. śm.)
20.00 + Dariusz Składzień (od szefów, 

współpracowników z formy EKOS 
Poznań

Poniedziałek - 4 lipca
8.00 + Stanisław Lisiak (greg. 4)
18.00 + Marian Pilarczyk (2r. śm.)

Wtorek - 5 lipca
8.00 za parafian
18.00 + Stanisław Lisiak (greg. 5)

Środa - 6 lipca
8.00 + Stanisław Lisiak (greg. 6)
18.00 ++ Wiesława (ona - 20 r. śm.), 

Eugeniusz (2 r. śm.) Kowalczykowie

Czwartek - 7 lipca
8.00 + Stanisław Lisiak (greg. 7)
18.00 o powołania i w int. LSO

Piątek - 8 lipca
8.00 + Jolanta Kopczyńska
18.00 + Stanisław Lisiak (greg. 8)

Sobota - 9 lipca
8.00 + Stanisław Lisiak (greg. )
15.30 ŚLUB: Marta Tyrakowska i Patryk 

Serwa
18.00 ++ Ludwika (ona), Tadeusz, 

Eugeniusz i Elżbieta Irzyk

Niedziela - 10 lipca
8.00 ++ Janina Kaczmarek i Stanisław 

Cegielski (21 r.śm)
9.30 + Stanisław Lisiak (greg. 10)
11.00 z okazji 8 ur. Natalii z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i 
prośbą o Boże bł.

12.30 W int. dobrodziejów i budowniczych 
kościoła i Domu Parafialnego

20.00 + Bogdan Buszka (37r. śm.)
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