
 

   „Bądź uwielbiony Jezu Chryste, 
   który powstałeś z martwych. 
   Prowadzisz nas za sobą, 
   abyśmy byli świadkami nadziei, 
   żebyśmy wprowadzali pokój 
   gdziekolwiek jesteśmy (...)”
   Brat Alois z Taize 

  „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powie
  dzieli prorocy!” (Łk 24, 25).

  Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

  Liturgiczny tekst z Biblii Tysiąclecia łagodzi ostrość słów wyrzutu, które Jezus kie-
  ruje do uczniów pod Emaus. Dosłownie brzmią one: „głupcy o powolnym sercu”!
  Był to to dosadny komentarz puentujący dziwną rozmowę. Oto ci dwaj, spotykając 
  Zmartwychwstałego przekonują go wszystkimi możliwymi argumentami, że On… 
  jest martwy. Co ciekawe, w ich mowie zawarte są wszystkie elementy, które będą 
  tworzyć kerygmat pierwszej wspólnoty Kościoła: że Jezus po skazaniu na śmierć 
  przez przywódców ludu został ukrzyżowany, że po trzech dniach odkryto pusty 
  grób. Tylko wniosek jest radykalnie odwrotny, brakuje proklamacji Zmartwych-

wsta-   nia. Jest tylko „kerygmat śmierci”, nastrój beznadziei.
  Czy ta scena nie przypomina nam czegoś? Czy nie jest paradygmatem wszystkich 
  sytuacji kryzysowych, gdy wydaje się, że „Bóg umarł”? Czy podobnie nie brzmią 
  dzisiaj proroctwa nieszczęścia i beznadziei widzące tylko czerń przyszłości przed 
  Kościołem? Bo spadek uczestnictwa w liturgii, bo odejście młodych, bo skandale 
  obyczajowe i… i…i…
  Ale przecież Kościół nie jest stronnictwem politycznym, nie jest też instytucją taką 
  samą jak inne, tworzone przez ludzi. Kościół to nie tylko widzialna społeczność ale 
  Ciało Chrystusa, Sakrament Zbawienia, communio wiernych. Temu Kościołowi 
  obiecał poprzez rozmowę z Piotrem pod Cezareą Filipową, że „bramy piekielne go 
  nie zwyciężą” (Mt 16, 18).
  Wśród zjawisk w Kościele, o których milczą media, ba, nie wychwycił nawet raport
  o Kościele w Polsce opublikowany przez KAI 6 marca b.r., rozwija się dynamicznie
  ruch rekolekcyjny. Objawia on głód pogłębionej formacji duchowej i wychodzi 
  temu naprzeciw. Wystarczy wspomnieć dopiero co zakończone doświadczenie reko-
  lekcji w życiu codziennym online, w 8 ośrodkach duszpasterskich w Polsce. Łącz-

nie   zarejestrowano 901 uczestników, z czego 614 osób brało pełny udział (jak dało się 
  ustalić, 287 osób biernie śledziło rekolekcje DA KUL). W naszym ośrodku w Po-
  znaniu zgłosiło się 98 osób. Podobnych świateł w życiu kościelnym jest więcej. 
  Trzeba tylko patrzeć otwartymi oczami i ochoczym sercem. A przede wszystkim, 
  rzeczywistość oglądać przez pryzmat Paschy, oczami Chrystusa, „którego Bóg 
  wskrzesił  z martwych, czego my jesteśmy świadkami” (Dz Ap 3, 14). 

                 Tym zdaniem więc pozdrawiajmy się często: ono wyraża najlepsze życzenia wielka
  nocne: „Chrystus zmartwychwstał ! Prawdziwie zmartwychwstał”!

  o. Grzegorz Dobroczyński SJ   

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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Historia zbawienia wypełnia się „w nadziei, wbrew 
nadziei” (por. Rz 4, 18)

poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg 
polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, pod-
czas gdy w istocie większość Jego planów jest realizo-
wana poprzez nasze słabości i pomimo nich. 

List Apostolski Patris Corde Ojca Świętego Franciszka

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy spotkania ze 
Zmartwychwstałym, który upewnia nas o wielkim 
Miłosierdziu Boga wobec nas nawet mimo naszych 
słabości i upadków. Niech ta prawda uczy nas miło-
sierdzia wobec tych, których spotkamy na drogach 
naszego życia.

Z pamięcią w modlitwie,
  W imieniu Wspólnoty Jezuitów w Poznaniu,

o. Dariusz Michalski SJ
***

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

***

W bieżącym roku można przekazywać 1% na utrzyma-
nie naszego kościoła i sanktuarium za pośrednictwem
Jezuickiej Fundacji Magis KRS: 0000231822 z dopi-
skiem: „Jezuici-Poznań”.
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie
internetowej w zakładce „Wspieram” oraz na ulotkach
wyłożonych przy tablicy ogłoszeń i  na stoliku w ko-
ściele. 
Darowiznę "na cele kultu religijnego" można również
odpisać  w rozliczeniu  PIT  podając  wyżej  wskazany
numer konta Sanktuarium. 

***
Intencje mszalne przyjmujemy wyłącznie telefonicznie,
tel.  797 764 612, od poniedziałku do piątku w godz.
10:00-12:00  lub  mailowo:  sekretariat@poznan-
jezuici.pl Ofiary za zamówione intencje można przeka-
zywać 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.

Modlimy się w stałej intencji za kapłanów archidiecezji
poznańskiej  i  w odpowiedzi  na prośbę papieża Fran-
ciszka, w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy
– w kwietniu:  za  osoby,  które  narażają  swoje  życie,
walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach,  w reżi-
mach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys
demokracjach.

Kolejne  Święta  Wielkanocne  przeżywamy  w
cieniu  pandemii.  Niech  ponad  cierpieniem,  lękiem  i
przytłoczeniem setkami codziennych zgonów, trwa w
naszych sercach ufność, że Jezus Chrystus raz na za-
wsze zwyciężył śmierć i grzech. Jest z nami po wszyst-
kie dni,  aż do skończenia świata  (Mt 28,  20). Z naj-
większego zła może wyprowadzić dobro, a z najcięż-
szych doświadczeń wyprowadzić tych, którzy Mu za-
ufali.

Niech będzie nam dane,  jak Maria Magdalena
spotkać Zmartwychwstałego,  usłyszeć wypowiedziane
z miłością swoje imię i odpowiedzieć najczulej, bo się
zrozumiało, że oto sam Pan wyszedł nam na spotkanie!
Jak niewiasty, oddalić się od pustego Grobu z radością
po słowach Anioła, że Zmartwychwstały już poprzedza
nas w drodze. Jak one, przy pustym miejscu, w którym
leżał,  wpisać  w  serce  pewność,  że  „  … zmartwych-
wstał, jak powiedział” (Mt 28, 5). Jak uczniowie, wie-
czorem pierwszego dnia tygodnia, czerpać z Jego miło-
sierdzia, gdy przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Jak
oni wówczas, uwielbiać Go z radością, płynącą z daro-
wanego  Ducha,  który  pokonuje  małość  i  bojaźń  na-
szych serc. Jak Paweł Apostoł, podążać drogą, rozpo-
czętą Spotkaniem pod Damaszkiem, bo gdyby nie było
zmartwychwstania, każda inna droga stałaby się darem-
na.

Zapraszamy do Żywego Różańca. Zobowiązanie do 
codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca 
może być najlepszym darem dla najbardziej potrzebują-
cych! Dołącz do nas, dzwoniąc: 61 852 50 76 oraz 
604 937 102, albo poprzez formularz na stronie: 
www.poznan-jezuici.pl/roza-rozancowa

Nadal  prosimy o  modlitwę  w intencji Eli z  naszej
wspólnoty, zmagającej się z dolegliwościami po złama-
niu  kręgosłupa.  Powierzamy  także  Panią  Mirosławę,
również z naszej wspólnoty i jej Męża Wojciecha, któ-
rzy ulegli zakażeniu koronawirusem.    

Grażyna Filipiak

Żywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy Różaniec

SanktuariumSanktuariumSanktuariumSanktuarium
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                     Jezus Miłosierny – o. Mateusz Orłowski SJ

Ikona Jezusa Miłosiernego

Powszechnymi  kryteriami  kanoniczności  ikony,  jako
przedstawienia   misterium  Zbawienia,  są:  przedmiot
wizerunku zgodny z treścią Objawienia przekazanego
w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła, podpis określa-
jący treść przedstawienia, oraz nadprzyrodzone pocho-
dzenie wizerunku, a więc  niepochodzące z woli czło-
wieka. Wszystkie te kryteria znajdują swoje spełnienie
w obrazie Jezusa Miłosiernego, zwanego również obra-
zem Bożego Miłosierdzia. Przedstawienie, które można
określić jako najbardziej rozpowszechnioną na świecie
ikonę chrześcijan katolickich, znajduje swój wyraz tak-
że w formie typowej dla ikony w rozumieniu wschod-
nim, z zachowaniem estetyki i symboliki właściwej ta-
kim przedstawieniom.

Zacznijmy od ostatniego kryterium, jakim jest nad-
przyrodzone  pochodzenie  wizerunku.  Treść  ikonogra-
ficzna obrazu Jezusa Miłosiernego odnosi się w sposób
bezpośredni do objawień, jakie otrzymała św. Faustyna
Kowalska,  przynależąc do „drugiego chóru”  w Zgro-
madzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W wizji, za-
pisanej  w  Dzienniczku pod datą  22 lutego 1931 roku
podczas pobytu w klasztorze w Płocku, ujrzała postać
Jezusa z  wszystkimi  charakterystycznymi elementami
znanego  dzisiaj  wizerunku.  O  adekwatność  przedsta-
wienia tak, aby zawierało wszystkie niezbędne elemen-
ty ikonograficzne „opisujące” misterium Bożego Miło-
sierdzia,  miał  zadbać  sam Pan Jezus.  Ukazał  się  bo-
wiem św. Siostrze Faustynie w taki, a nie inny sposób,
jednocześnie przykazując jej wyraźnie: „Wymaluj ob-
raz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu,
ufam Tobie” (Dz. 47). Nad wiernością malarskiego wy-
razu, który po raz pierwszy miał ziścić się trzy lata póź-
niej w Wilnie za sprawą malarza Eugeniusza Kazimi-
rowskiego, czuwała sama Mistyczka. Z pomocą ks. Mi-
chała Sopoćki, powiernika jej objawień, przez trzy mie-

siące kierowała pracami artysty, udzielając szczegóło-
wych wskazówek co do sposobu ukazania postaci Pana
Jezusa na obrazie. A decydowało o tym kilka elemen-
tów, które w prostym wizerunku miały zawrzeć syntezę
nauki  o  Bożym miłosierdziu,  objawionej  w śmierci  i
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (drugie wymienio-
ne wyżej  kryterium kanoniczności ikony).

Ikona Jezusa Miłosiernego ukazuje Jego postać w
postawie kroczącej, z lewą stopą wysuniętą do przodu.
On jest „Tym, który przychodzi”, inicjatorem i wypeł-
nieniem orędzia  Bożego  Miłosierdzia,  które  znajduje
swój początek w „protoewangelii”, kiedy Bóg wycho-
dzi ku człowiekowi z zapowiedzią zgładzenia skutków
grzechu  powodującego  rozerwanie  relacji  pomiędzy
stworzeniem a Stwórcą, aż po jej spełnienie w wyda-
rzeniach paschalnych, czyli śmierci i  zmartwychwsta-
niu wcielonego Syna Bożego, który tę relację zawiązuje
na nowo węzłem już nierozerwalnym. Dlatego postać
Jezusa ukazana jest na obrazie ze znamionami paschal-
nymi, tj. znakami śmierci krzyżowej oraz chwalebnego
Zmartwychwstania.

Na odsłoniętych dłoniach oraz stopach Jezusa wi-
doczne są rany po gwoździach. Prawą rękę podnosi jak
do błogosławieństwa, z dłonią usytuowaną na wysoko-
ści ramienia. Chrystus tą podniesioną dłonią zwiastuje
pokój i łaski – jak Apostołom, do których przyszedł w
Wieczerniku  po  Zmartwychwstaniu.  W  niektórych
przedstawieniach ikonowych palce prawej dłoni ukła-
dają  się  w  gest  charakterystyczny  dla  przedstawień
Chrystusa Pantokratora: palec serdeczny i kciuk stykają
się ze sobą w symbolicznym wyrazie jedności i niero-
zerwalności natury boskiej i ludzkiej w osobie Jezusa
Chrystusa. Trzy pozostałe palce dłoni wzniesione są ku
górze  jako  wyraz  działania  w  misterium  zbawczym
wszystkich trzech Osób Trójcy Świętej.

Lewą swoją dłonią Pan Jezus  uchyla  szatę,  spod
której – z nieukazanego na wizerunku przebitego serca
Zbawiciela  –  wytryskują  dwa  promienie,  po  prawej
(stronie Jezusa) czerwony, po lewej blady. Tak zrelacjo-
nowała w swoim Dzienniczku kolorystykę promieni św.
Faustyna i tak, według niej, miał je określi

 Pan Jezus, wyjaśniając Mistyczce ich symbolikę:
„Blady  promień  oznacza  wodę,  która  usprawiedliwia
dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest ży-
ciem dusz (…). Te dwa promienie wyszły z wnętrzno-
ści miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce
Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu” (Dz. 299).
Promienie  symbolizują  zatem  sakramenty  Kościoła:
blady –  „ożywiające”,  które  przenoszą  ze  śmierci  do
życia, jak Chrzest, natomiast czerwony – „życiodajne”,
których szczytem jest Eucharystia.

Szata Pana Jezusa jest biała. Ta biel jest wyrazem
chwały Bożej, za ziemskiego życia Zbawiciela ukaza-
nej  oczom trzech Uczniów podczas przemienienia na
górze Tabor, a której doskonałym wyrazem jest zmar-
twychwstanie  Chrystusa.  Dlatego  we  wschodniej  i
wczesnej ikonografii chrześcijańskiej biała szata, jako
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atrybut  Zmartwychwstałego,  towarzyszy  przedstawie-
niom Zstąpienia Chrystusa do otchłani oraz Jego chwa-
lebnego Wniebowstąpienia.

Ostatnim  elementem  figuratywnym  adekwatnego
przedstawiania  wizerunku  Jezusa  Miłosiernego  jest
Jego  spojrzenie.  Scharakteryzował  je  sam Zbawiciel,
który  tłumaczył  Świętej  znaczenie  tego,  co  dane  jej
było doświadczyć w wizji: „Spojrzenie Moje z tego ob-
razu  jest  takie  jako  spojrzenie  z  krzyża”  (Dz.  326).
Wskazanie to, za sprawą interpretacji ks. Sopoćki – jak
z krzyża, czyli z góry na dół – zastosował w pierwszym
obrazie  malarz  wileński.  Powszechniejsza,  wyrażona
m.in. przez artystę łagiewnickiego, stała się interpreta-
cja  drugiego  powiernika  Siostry  Faustyny,  o.  Józefa
Andrasza SJ. Wyjaśnił on, że chodzi o spojrzenie pełne
miłości  miłosiernej  wobec  wszystkich  ludzi,  których
Jezus odkupił na krzyżu.

Całość  wizerunku  uzupełnia  podpis  „Jezu,  ufam
Tobie”,  który zgodnie z życzeniem samego Inicjatora
świętego wizerunku ma wyrażać postawę całkowitego
zawierzenia,  a  jako formuła  modlitewna  towarzyszyć
oddawaniu Bogu czci przez ten obraz. Ma być źródłem
pocieszenia  ufających  oraz  narzędziem  uzyskiwania
wielu  łask  tak  w sprawach  doczesnych,  jak  i  wiecz-
nych.

Ikonowa wersja obrazu Jezusa Miłosiernego dopeł-
niona jest klasycznym podpisem, jaki stosuje się na wi-
zerunkach Zbawiciela. Po obu stronach głowy znajdują
się monogramy IC XC, będące skrótem od greckiego
sposobu  podpisywania  Isos  Christos.  Natomiast  na
nimbie opatrzonym trzema ramionami krzyża znajduje
się grecki zapis imienia Boga objawionego Mojżeszowi
w Starym Testamencie – ho on, czyli Jestem, Który Je-
stem.

o. Jacek Wróbel SJ

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. 

***
Seniorom proponujemy skorzystanie z bezpłatnych 
indywidualnych konsultacji z fizjoterapeutą w środy
od godz. 10.00. Obowiązują zapisy!

Leczenie ruchem, nazywane też kinezyterapią jest pod-
stawowym narzędziem stosownym w fizjoterapii. 

Aktywność fizyczna to nie tylko ćwiczenia, to także 
przestrzeń, w której możesz zgłębić wiedzę na temat 

zdrowia oraz jej świadomego i kreatywnego wykorzy-
stania.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y poprawą własnego zdro-
wia i samopoczucia, chcesz zwiększyć swoją świado-
mość w procesie zdrowienia -ta konsultacja jest dla 
Ciebie!
Zadzwoń tel. 797 907 154 lub wyślij email: 
poradnia@vinea.org.pl

***
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. Zapraszamy!

Zespół Fundacji Vinea

21 kwietnia, godz. 18:30: „Raport o Wolności Reli-
gijnej” – prezentacja: ks. prof. Waldemar Cisło

Od 1999 roku, co dwa lata, papieskie stowarzyszenie
Pomoc  Kościołowi  w  Potrzebie  (ACN  International)
jako jedyna międzynarodowa instytucja  katolicka  pu-
blikuje Raport o Wolności Religijnej na świecie (Reli-
gious Freedom Report / RFR), który bada i analizuje
sytuację  dotyczącą  wolności  religijnej  w  196  kra-
jach. Opierając się na artykule 18 Powszechnej Dekla-
racji Praw Człowieka oraz na perspektywie katolickiej
nauki społecznej, broni prawa przysługującego wszyst-
kim głównym tradycjom religijnym. Do głównych źró-
deł  naruszeń  wolności  religijnej  należą:  fundamenta-
lizm islamski, rządy autorytarne, nacjonalizm etniczno-
religijny oraz agresywna sekularyzacja. 

Ogólnoświatowa premiera RFR odbędzie się w Rzymie
20 kwietnia 2021 r. Od tego dnia będzie można zapo-
znać  się  z  pełną  wersją  Raportu  na:  https://religious-
freedom-report.org
Gościem spotkania online będzie dyrektor Sekcji Pol-
skiej  Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie,
ks. prof. Waldemar Cisło.

Spotkania online: 
https://www.facebook.com/
PomocKosciolowiWPotrzebie
https://www.youtube.com/c/
PomocKościołowiwPotrzebie/

7  kwietnia,  godz.  18:30: Kard.  Adam Kozłowiecki
SJ – nietuzinkowy misjonarz

W 110 rocznicę urodzin zapraszamy na spotkanie upa-
miętniające wielkiego polskiego misjonarza w Afryce,
znanego być może bardziej w Zambii niż w Polsce.

Fundacja VINEAFundacja VINEAFundacja VINEAFundacja VINEA

Misja na SzewskiejMisja na SzewskiejMisja na SzewskiejMisja na Szewskiej

https://www.youtube.com/c/PomocKo%C5%9Bcio%C5%82owiwPotrzebie/
https://www.youtube.com/c/PomocKo%C5%9Bcio%C5%82owiwPotrzebie/
https://www.facebook.com/PomocKosciolowiWPotrzebie
https://www.facebook.com/PomocKosciolowiWPotrzebie
https://religious-freedom-report.org/
https://religious-freedom-report.org/
mailto:poradnia@vinea.org.pl
http://www.vinea.org.pl/


Gośćmi  spotkania  online  będą:  Bogdan  Romaniuk  –
fundator  fundacji  im.  Księdza  Kardynała  Adama Ko-
złowieckiego  „Serce  bez  granic”,  dyrektor  Muzeum
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komo-
rowskiej, Katarzyna Cesarz – kustosz Muzeum, Dariusz
Bździkot – sekretarz zarządu Fundacji, o. Grzegorz Do-
broczyński SJ – jezuita, opiekun duchowy toruńskiego
„Projektu Zambia”.

12 kwietnia (poniedziałek), godz. 17:00: Msza św. w
intencji pracowników, dobroczyńców i sympatyków
PKWP

Mszę św. w Sanktuarium MB Różańcowej w Poznaniu
(oo. jezuici, ul. Szewska 18), celebrować będzie ks. An-
drzej Kwaśniewski, asystent biura regionalnego PKWP
w Poznaniu (Misja na Szewskiej).

Kinga Waliszewska

Już za nami…

W minioną niedziele zakończyliśmy Rekolekcje w Ży-
ciu Codziennym. W tym roku niosły

one  w  swym tytule  ważne  pytanie:  „Boże,  gdzie  je-
steś?”.  Formuła  rekolekcji  nawiązywała  do  Ćwiczeń
Duchowych  św.   Ignacego   Loyoli,   czyli   rekolekcji
ignacjańskich.   Szczególnie zaproszeni byli w tym 

roku Ci, którzy z różnych względów nie mieli możli-
wości  odbycia  wyjazdowych   rekolekcji    ignacjań-
skich   w   domach   rekolekcyjnych.   Dziękujemy
Panu   za  obecność  każdego z  rekolektantów, którzy
oprócz Poznani i okolic trafili do nas dzięki ich formie
online także z Białegostoku, Gdyni, Gdańska i Warsza-
wy. Chwała Panu!
Wielką radością naszej wspólnoty było złożenie w mi-
nioną niedzielę przymierza czasowego przez kolejne 12
osób. Przez minione 2 lata spotykali się oni w prew-
spólnocie i przyglądali się   stylowi   życia   członków
WŻCh   i   charyzmatowi,   który   nasza   wspólnota
proponuje. Cieszymy się, że zdecydowali się do nas do-
łączyć i podejmują próbę bardziej świadomego przyję-
cia   stylu   życia   WŻCh,   wzięcia   odpowiedzialno-
ści   za   życie   wspólnoty   i   podjęcia nowych posług.

A przed nami…

Na   naszej   stronie   internetowej  
http://www.wzch.poznan.pl/p/rekolekcje-w-zyciu.html  
oraz facebooku  
https://www.facebook.com/wzchpoznan/ 
cały   czas   możliwe   jest   odsłuchanie konferencji to-
warzyszących zakończonym Rekolekcjom w Życiu Co-
dziennym.  Polecamy je  Waszej    uwadze,    bowiem
dotykają   tematów   bardzo   uniwersalnych   m.in.

wolności   oraz oswajania i rozumienia sytuacji kryzy-
sowych.
Błogosławionego czasu radości  wypływającej  ze spo-
tkania ze Zmartwychwstałym Panem!

Barbara Ginter-Matuszewska

REKOLEKCJE EKSTREMALNE?

Online i w życiu codziennym

Pandemia wywołała, bądź wzmocniła  potrzebę stoso-
wania nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach
życia. Zjawisko to dotyczy również rekolekcji i to nie
tylko „tradycyjnych” głoszonych z ambon kościelnych
lecz także „zamkniętych”, praktykowanych w domach
rekolekcyjnych. Oczywistym odruchem jest przeniesie-
nie do internetu wszelkich możliwych do przeniesienia
form duszpasterstwa, a więc i rekolekcji. O ile oczywi-
stym jest, że kazania zamieszcza się w serwisach inter-
netowych i z nich korzysta, o tyle rekolekcje w duchu
ignacjańskim, zakładające kontakt z „towarzyszem dro-
gi”, regularną rozmowę duchową już tak  łatwe w wer-
sji internetowej nie są. Zrozumiały może być lęk przed
potencjalnym naruszeniem prywatności wskutek  „nie-
szczelności” sieci. A jednak okazuje się, że rekolekcje
w życiu codziennym online cieszą się ogromną  popu-
larnością.  Różne centra duchowości oferują skupienia
online  w różnym czasie lecz uprzywilejowanym jest
oczywiście Wielki Post.  

W Wielkim Poście b.r., dzięki postępowi w komunika-
cji między poszczególnymi ośrodkami, udało się doko-
nać  ilościowego zestawienia  uczestnictwa w rekolek-
cjach  w  życiu  codziennym online,  które  w  obszarze
działań jezuitów w Polsce  (i  nie  tylko,  gdyż internet
umożliwiał udział osób z dala od Polski, np. w Kana-
dzie) a przy fundamentalnym wkładzie Wspólnot Życia
Chrześcijańskiego, zorganizowano w Białymstoku, Lu-
blinie,  Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Trójmie-
ście i Warszawie. 
Pełne podsumowanie możliwe będzie po ewaluacji  we
wszystkich centrach, jednak warto poznać zestawienie
ilościowe uczestnictwa w tej formie rekolekcji. Łącznie
zarejestrowano 901 uczestników, z czego 614 osób bra-
ło  pełny  udział  (z  kierownictwem duchowym włącz-
nie).  W Lublinie zanotowano dodatkowo 287 osób śle-
dzących przebieg przez internet; niestety nie udało się
zebrać analogicznych danych z pozostałych miejsc. Je-
śli chodzi o metodę komunikowania podstawowym na-
rzędziem był oczywiście internet, jednakże Łódź pozo-
stała przy kontakcie w realu a Warszawa, oprócz inter-
netu, posługiwała się przekazem radiowym (rozpoczęte
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przed laty  rekolekcje  radiowe dopełnione  zostały  ko-
munikacją internetową). Różnice w liczbach uczestni-
ków zgłoszonych w poszczególnych miastach nie dają
same w sobie podstaw do żadnych istotnych porównań,
gdyż wahania wynikają z różnorodności metod naboru i
selekcji.  Jednak  odnotujmy,  że  ilościowo  najwięcej
uczestników  zgłosiło  się  w  Warszawie  (157),  po  ok.
100 w Krakowie, Lublinie (w tym przypadku do aktyw-
nych uczestników trzeba jeszcze dodać 287 „follower-
sów” internetowych) i Poznaniu, 65 w Trójmieście i 30-
45 w Białymstoku, Łodzi i Toruniu. Towarzyszyło re-
kolektantom kierownictwem duchowym 148  osób,  w
tym 90 ze wspólnot WŻCh.

Ilościowe  zestawienie  jest  ważną  wskazówką,  że  po
pierwsze,  rekolekcje w życiu codziennym mają spore
powodzenie, a forma internetowa – mimo oczywistych 
ułomności – daje szansę udziału osobom, które nawet 
poza rygorami pandemii nie byłyby w stanie dotrzeć do
duszpasterstw oferujących je.  W naszych środowiskach
od czasu do czasu rozbrzmiewa dyskusja czy przy in-
formacji  o  takiej  formie  rekolekcji  nie  nadużywa się
przymiotnika „ignacjańskie”. Orientację w tym  wzglę-
dzie  daje   tekst  Ćwiczeń Duchowych i  adnotacja  19.
Wydaje się, że aby opinia zewnętrzna nie myliła „reko-
lekcji  zamkniętych”  i  „rekolekcji  w  życiu  codzien-
nym”, na te ostatnie sensownym byłoby n.p. używanie
określenia  „rekolekcje  w życiu  codziennym w duchu
ignacjańskim”  lub  „według  Ćwiczeń  Duchowych  św.
Ignacego Loyoli”. Bez względu na to jak kto je nazy-
wa, trzeba dziękować Panu Bogu za  bogate owoce,
których nie da się wymierzyć statystykami.

Grzegorz Dobroczyński/WŻCh Polska

7 kwietnia  2021 w Poznaniu,  Stowarzyszenie  Pomoc
Kościołowi w Potrzebie, a 8 kwietnia 2021 Klub Inteli-
gencji Katolickiej w Toruniu wspominają wielkiego mi-
sjonarza Afryki,  jezuitę  kard.  Adama Kozłowieckiego
SJ.  Linki  do transmisji  poznańskiej  jw.,  do spotkania
toruńskiego:
https://
klubinteligencjikatolickiejwtoruniu.wordpress.com/
2021/03/30/rocznica-urodzin-kard-adama-
kozlowieckiego-sj/ 
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