
  Zawierzenie się św. Józefowi 
  (Sanktuarium św. Józefa, poznan.karmelicibosi.pl)

  Św. Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, 
  Opiekunie rodzin, oddaję się pod Twoją szczególną 
  opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich
  obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw 
  duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. 
  Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpie-
  nia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę 
  miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście
  doczesne i wieczne. Amen

Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

  Papież Franciszek ogłosił poświęcenie roku 2021 św. Józefowi. Podkreślił, 
  że Józef jest „ojcem w przyjmowaniu", ponieważ „przyjmuje Maryję bez 
  uprzednich warunków", co jest ważnym gestem także dzisiaj „w tym świe-
  cie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec 
  kobiet". Ale Oblubieniec Maryi jest również tym, który ufając Panu, przyj-
   muje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawia
  jąc na boku swoje dociekania i godząc się z własną historią. Poprzez św. Jó-
  zefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!", ponieważ „wiara nadaje 
  sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu" i uświadamia nam, 
  że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty". Józef nig-
  dy „nie szuka dróg na skróty", ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi 
  oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność".

  Być może niektórzy z Was już wiedzą, że 20 maja 2021 rozpoczniemy ofi-
  cjalnie obchody Roku Ignacjańskiego. Św. Ignacy Loyola (1491-1556) zo-

                 stał ranny w bitwie o Pampelunę  20 maja 1521 roku. To wydarzenie zapo-
  czątkowało proces jego przemiany duchowej, który z próżnego rycerza prze-
  mienił go w pokornego żołnierza Chrystusa. Wspominając to „spotkanie” 
  Ignacego z kulą armatnią, która strzaskała mu nogę, jako jezuici i osoby 

      świeckie chcemy upamiętnić tę rocznicę w formie Roku Ignacjańskiego. 
  Centralnym dniem uroczystych obchodów będzie na świecie dzień 12 marca 
  2022 roku (w Polsce 13 marca z obchodami w Świątyni Opatrzności Bożej w
  Warszawie). W tym w dniu, 400 lat temu (12 marca 1622), papież Grzegorz 
  XV kanonizował Ignacego. Rok Ignacego Loyoli zakończy się w dzień litur-
  gicznego wspomnienia Świętego, czyli 31 lipca 2022 roku. Chodzi przede- 
  wszystkim o upamiętnienie nawrócenia św. Ignacego w sposób, który do-
  tknąłby osobiście nas samych, a przez nas nasze środowiska.

  Życzę Wam błogosławionego Nowego 2021 Roku!
  Z modlitwą,
  o. Dariusz Michalski SJ
  Kustosz Sanktuarium

Msze święte: 
W niedziele i święta obowiązujące: 
9:30, 11:00, 18:00. W dni 
powszednie: 15:00 (z koronką do 
miłosierdzia Bożego), 18:00.

W trzeci poniedziałek miesiąca o 
18:00 Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

W trzecią środę miesiąca o 15:00 
Msza św. w intencji dobroczyńców 
Sanktuarium i Domu Zakonnego. 

W trzeci czwartek miesiąca o 18:00 
w intencji kobiet oczekujących 
poczęcia o łaskę potomstwa (woda 
św. Ignacego Loyoli).

W ostatnią niedzielę miesiąca o 
11:00 wspólnotowa Msza św. 
WŻCh.

Sakrament pojednania podczas 
Eucharystii w niedziele i święta 
obowiązujące. 

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w piątki od 16:45 do 
18:00. W tym czasie także okazja do 
spowiedzi w Kaplicy Matki Bożej 
Różańcowej.

Różaniec, w intencji pokoju, 
w poniedziałki po wieczornej Mszy 
św., prowadzony przez wspólnotę 
Żywego Różańca.

Intencje przyjmujemy wyłącznie 
telefonicznie od pon. do pt. w godz. 
10:00-12:00, tel. 797 764 612, lub 
mailowo: sekretariat@poznan-
jezuici.pl 

Nr konta: 35 1140 2017 0000 4502 
1306 8683, ul. Szewska 18, 61-760 
Poznań
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Do skarbony przy żłóbku zbieramy ofiary na utrzyma-
nie klasztoru Sióstr Karmelitanek w Łasinie na Po-
morzu.  Sytuacja  finansowa Sióstr  jest  bardzo  trudna.
Siostry  przygotowały  okolicznościowe  kalendarze  za
dowolną ofiarę. Za wszelkie wsparcie materialne skła-
damy serdeczne Bóg zapłać!

***
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie
naszego kościoła. Można je składać poprzez przelew na

konto bankowe Sanktuarium:

35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 

i Matki Bożej Pocieszenia
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej (Jezuici)

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań

Od stycznia 2021 można przekazywać 1% na utrzyma-
nie naszego kościoła i sanktuarium za pośrednictwem
Jezuickiej Fundacji Magis KRS: 0000231822 z dopi-
skiem: „Jezuici-Poznań”.
Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej w zakładce „Wspieram” oraz na ulot-
kach wyłożonych przy tablicy ogłoszeń i na stoliku w
kościele. 
Darowiznę "na cele kultu religijnego" można również
odpisać  w rozliczeniu  PIT  podając  wyżej  wskazany
numer konta Sanktuarium. 
W  ubiegłym roku  za  pośrednictwem 1% zebraliśmy
kwotę 3307,70 zł, dzięki której przeprowadziliśmy mo-
dernizację monitoringu dla naszego wspólnego bezpie-
czeństwa.

***
Intencje mszalne na rok 2020/2021 przyjmujemy wy-
łącznie telefonicznie, tel. 797 764 612, od poniedziałku
do  piątku  w  godz.  10:00-12:00  lub  mailowo:
sekretariat@poznan-jezuici.pl Ofiary za zamówione in-
tencje można przekazywać na w/w konto Sanktuarium.

***
W związku z trwającą pandemią prosimy o zachowanie
koniecznych środków ostrożności w naszym kościele:
dezynfekowanie rąk po wejściu do kościoła, zakry-
wanie ust i nosa, zachowywanie bezpiecznych 
odległości, spryskanie płynem dezynfekującym folii na 
kratce konfesjonału, w przypadku spowiedzi, za-
chowanie porządku w przyjmowaniu Komunii św.
Niech będzie to wyraz naszej wzajemnej miłości i
troski! Dziękujemy za stosowanie się do tych zasad.

Próby czasowo zawieszone z racji pandemii.

Modlimy się w stałej intencji: za kapłanów archidie-
cezji  poznańskiej  oraz  w  Papieskich  Intencjach Apo-
stolstwa Modlitwy na 2021 rok. W każdy poniedziałek
po  wieczornej  Mszy  św.  odmawiamy  różaniec  przed
Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju, którego
prowadzenie wstrzymaliśmy w obecnej sytuacji. Zapra-
szamy do łączenia się w modlitwie różańcowej, także o
ustanie pandemii. 

Papieska intencja ewangelizacyjna w styczniu: Módl-
my się, aby Pan dał nam łaskę życia w pełnym brater-
stwie  z  braćmi  i  siostrami  innych religii,  modląc  się
wzajemnie za siebie, z otwartością na wszystkich.

Theotokos: Nowy Rok 2021

Kościół, czcząc w pierwszy dzień roku kalenda-
rzowego  Świętą  Bożą  Rodzicielkę  Maryję,  zawierza
Matce Najświętszej wszystko, co przyniosą nowe dni.
Uciekając się do Jej Bożego Rodzicielstwa, niejako kie-
ruje nas ku pierwszej tajemnicy radosnej, byśmy nad-
chodzące dni ugruntowali w ufności, że jak „Na począt-
ku było Słowo, (…) A Słowo stało się ciałem (…), tak
od  początku  naszego  kolejnego  roku  życia,  Słowo
wcielone będzie z nami we wszystkim, co jest naszym
udziałem. 

Uroczystość  Świętej  Bożej  Rodzicielki  Maryi,
najstarsze święto maryjne, do liturgii Kościoła wprowa-
dził w 1931 roku papież Pius XI i wyznaczył na 11 paź-
dziernika, dla uczczenia 1500. rocznicy soboru w Efe-
zie (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym rodzi-
cielstwie  Maryi.  Od 1969 roku podniesione  do  rangi
uroczystości nakazanych, obchodzone jest 1 stycznia.

W trudnym obecnie czasie, lęku o zdrowie i ży-
cie,  obaw przed wpływem pandemii  na gospodarkę i
życie społeczne, pozostaje głęboko ufać opatrznościo-
wej mądrości Kościoła. W pierwszym dniu roku zosta-
jemy oddani nie tylko w ramiona Świętej Bożej Rodzi-
cielki,  ale  w  nowy  rok  wprowadzeni  także  poprzez
Światowy  Dzień  Modlitw  o  Pokój,  ustanowiony  w
1967 roku przez św. Pawła VI. W naszej wspólnocie ró-
żańcowej, od szeregu lat, modląc się o pokój podczas
poniedziałkowych nabożeństw, teraz trwamy na osobi-
stych modlitwach. Wyczekujemy powrotu, by jak daw-
niej, móc je zanosić każdego tygodnia przed Najświęt-
szym Sakramentem w naszym Sanktuarium.    

Zapraszamy do Żywego Różańca. W czasie pandemii
skromne zobowiązanie do codziennego odmawiania 
jednej dziesiątki różańca może stać się najlepszym kro-
kiem w najbezpieczniejszym kierunku! Dołącz do nas, 
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dzwoniąc: 61 852 50 76 oraz 604 937 102, albo po-
przez formularz na stronie: 
www.poznan-jezuici.pl/roza-rozancowa
Pamiętajcie  w Waszych modlitwach o  Eli  z  naszej
wspólnoty, unieruchomionej w domu po złamaniu krę-
gosłupa. 

Grażyna Filipiak
 

Z  powodu  obowiązujących  obostrzeń sanitarnych,  w
Galerii u Jezuitów zostały zawieszone, aż do odwoła-
nia,  wszelkie  działania  performatywne.  Zaplanowana
na styczeń 2021 r. wystawa malarstwa Piotra Drozdo-
wicza jest przeniesiona na czas późniejszy a nowy jej
termin będzie podany w odpowiednim czasie. 

Nie odbędzie się doroczny styczniowy koncert kolęd w
wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Pianistycz-
nej Beaty Dziurli.

Styczeń w Pracowni Działań Twórczych to czas finali-
zowania semestralnych zajęć warsztatowych. W mijają-
cym semestrze,  w nowej  formule  zostały  przeprowa-
dzone dwie serie warsztatów ikonopisania - dla począt-
kujących i dla zaawansowanych. Nowością były zajęcia
zdalne.  Prowadzący  przygotowywali  cotygodniowe
materiały instruktażowe w wersji wideo, które rozsyłali
uczestnikom drogą elektroniczną, a indywidualne kon-
sultacje z uczestnikami przyjęły postać postaci wymia-
ny korespondencyjnej. W obu grupach warsztatowych
w systemie zdalnym uczestniczyły 24 osoby.

Owoce prac malarskich poszczególnych kursów zosta-
ną zaprezentowane -  ufamy,  że już w sposób bezpo-
średni  -  na  wystawie  końcowej  pracowni  w czerwcu
2021 r.
o. Jacek Wróbel SJ

Stop-klatki z filmów instruktażowych z warsztatów online. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: 
www.vinea.org.pl, gdzie można znaleźć informacje, do-
tyczące funkcjonowania Poradni oraz proponowanych 
spotkań terapeutycznych i warsztatów.

***

Oferujemy konsultacje  i  regularne  spotkania  terapeu-
tyczne, również w formie online. 

***
Spotkania Grup 12 Kroków – to program rozwoju du-
chowego dla chrześcijan, zawierający elementy psycho-
edukacji  –  poprzez  osobistą  i  duchową  pracę  –  w
znacznym  stopniu  inspirowany  tekstami  biblijnymi
oraz refleksją psychologiczną. Trwa nabór do kolejnych
grup. Zapraszamy!

***
Zapraszamy również do skorzystania z pomocy psycho-
logicznej w trudnościach przeżywanych w związku z 
pandemią COVID-19. Rozumiejąc trudną sytuację fi-
nansową, proponujemy dofinansowanie naszych propo-
zycji w ramach grantu uzyskanego od Sisters of St. Jo-
seph of Orange Fund. 
Proponujemy pomoc od 1 lutego 2021 (do wyczerpania
funduszy) w następującej formie:
Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, psy-
choterapeutyczne osób dotkniętych skutkami pandemii 
COVID-19 (terapia indywidualna, dla małżeństw, kon-
sultacje itp.)
Warsztaty 12 Kroków ku pełni życia
Coaching
Warsztaty z Porozumienia bez przemocy (NVC)
Warsztaty z Bibliodramy
Arteterapię
Bezpłatne rozmowy duchowe
Szczegółowe informacje na temat realizacji tego pro-
gramu będą ukazywać się na naszej stronie interneto-
wej.

Spotkania odbywają się online: 
https://www.facebook.com/MisjaNaSzewskiej
UWAGA - nie trzeba mieć konta na Facebooku, by móc
oglądać!

20 stycznia, godz. 18:30: Wielki Kościół Wschodu 

Chrześcijaństwo jest  podzielone.  Każdy mniej  więcej
orientuje się, że jest Kościół katolicki, prawosławny i
protestancki, nie są one jednak jednolite, wewnątrz ist-
nieją jeszcze inne podziały. Dla przeciętnego chrześci-
janina jest to wszystko bardzo skomplikowane i nie do
końca jasne. Skąd te podziały wynikają? Które Kościo-
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ły  Wschodnie  są  w  jedności  ze  Stolicą  Apostolską?
Podczas spotkania przybliżona zostanie historia pierw-
szego wielkiego podziału chrześcijaństwa, tzw. nesto-
rianizmu, czyli Wielkiego Kościoła Wschodu. Cofnie-
my  się  do  starożytności  i  wczesnego  średniowiecza,
gdy odbywały się pierwsze ważne sobory – także ten
efeski z 431 r., zapoczątkowujący schizmę.

Gość na Szewskiej:ks. dr Andrzej Kwaśniewski – ka-
płan  diec.  kieleckiej,  absolwent  Papieskiej  Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk hu-
manistycznych w zakresie historii. Należy do następu-
jących organizacji  naukowych: Stowarzyszenie Archi-
wistów Kościelnych, Polskie Towarzystwo Teologiczne
w Krakowie,  Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Die-
cezjalnego im. bł. W. Kadłubka w Kielcach, Kieleckie
Towarzystwo Naukowe. Wykładowca UKSW w War-
szawie.

27  stycznia,  godz.  18:30:  Praktyczny  ekumenizm
PKWP

Katolickie Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościoło-
wi w Potrzebie (ACN International) od samego począt-
ku kierowało swoje wsparcie ku wszystkim denomina-
cjom chrześcijańskim,  a  nieraz  także  ku  innym reli-
giom. Wiele naszych projektów realizujemy wspólnie,
tzn. ekumenicznie, np. na Bliskim Wschodzie. Od po-
czątku  wojny  w  Syrii  w  2011  r.,  w  samym  Aleppo
PKWP wsparło 326 projektów (53 w roku 2020), udzie-
lając  pomocy nie  tylko  Kościołowi  katolickiemu,  ale
także  innym wyznaniom chrześcijańskim w regionie.
Przypomnijmy, że są to Grecki Melchicki Kościół kato-
licki,  Kościół  grecko-prawosławny (Prawosławny Pa-
triarchat  Antiochii),  syryjsko-prawosławny  (Syryjski
Kościół  Ortodoksyjny – jakobici),  katolicki  obrządku
syryjskiego, maronicki, chaldejski, Apostolski Kościół
Ormiański,  katolicki  obrządku ormiańskiego (ormiań-
skokatolicki). Kościoły protestanckie (ormiańskioprote-
stancki i narodowy ewangelicki) nie korzystają z tej po-
mocy  bezpośrednio,  ale  w  powiązaniu  z  projektami
skierowanymi do wszystkich chrześcijan z Aleppo pod
patronatem Unified Support Committee (utworzonego
przez PKWP). To tylko przykład Syrii. A jak nasza eku-
meniczna pomoc wygląda w praktyce, także w innych
krajach? Ten właśnie temat przybliżony będzie podczas
spotkania. 
Spotkanie  prowadzą  pracownicy  poznańskiego  biura
PKWP - Misji na Szewskiej.

Kinga Waliszewska, PKWP

Już za nami…

5 grudnia odbyło się nasze pierwsze wspólnotowe sku-
pienie w warunkach online. Zaplanowane na ten dzień
medytacja ignacjańska, konferencja, wspólna refleksja i
Msza Święta online były okazją by doświadczyć wspól-
noty i wymienić się refleksjami z osobami z pozosta-
łych wspólnot  podstawowych,  z  którymi na co dzień
nie spotykamy się, albo z uwagi na obecny czas spotka-
nia te zostały mocno ograniczone. Przetarliśmy osobi-
ście „nowe” szlaki komunikacyjne i wdzięczni jesteśmy
za możliwość poczucia się na „nowo” razem w oczeki-
waniu na Nowonarodzonego Pana.

A przed nami…

Istnieje możliwość dołączenia do spotkań nowej grupy
(tzw.  Prewspólnoty2020)  skierowanej  dla  osób,  które
chciałyby bliżej poznać duchowością ignacjańską oraz
dynamikę życia we Wspólnocie Życia Chrześcijańskie-
go. Spotkania odbywają się na ten czas online. Serdecz-
nie  zapraszamy do udziału w nich osoby,  które mają
doświadczenie medytacji ignacjańskiej np. po rekolek-
cjach w życiu lub innych wykorzysujących ten sposób
modlitwy. Zgłoszenia chęci udziału w tych spotkaniach
prosimy przesyłać na adres mailowy 
wzchpoznanpage@gmail.com.

Dla osób, które nie zetknęły się dotąd z medytacją igna-
cjańską, a chciałyby jej zakosztować przygotowujemy
jak  co  roku  Rekolekcje  w  Życiu  Codziennym,  które
rozpoczną się w marcu. Jest to również propozycja dla
wszystkich innych osób, które nie będą mogły w naj-
bliższym  czasie  pojechać  na  wyjazdowe  rekolekcje
ignacjańskie, a chciałyby skorzystać z tej formy modli-
twy. Chcemy poprowadzić je w całości w warunkach
online. Już teraz zachęcamy gorąco do udziału w nich i
śledzenia naszej strony na facebooku  WŻCh Poznań ,
na której wkrótce pojawi się informacja o zapisach. Re-
kolekcje te są nieodpłatne.
Błogosławionego czasu radości wypływającej ze spo-
tkania z Nowonarodzonym Mesjaszem!

Barbara Ginter-Matuszewska, WŻCh
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