
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei. 

  Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp 
  krzyża zostałaś włączona w cierpienie Jezusa, trwając
  mocno w wierze. 

  Jako Wybawicielka Ludu Rzymskiego, wiesz czego potrze-
  bujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość
  i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po 
  obecnym czasie próby.

  Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się 
  do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem
  i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania.
  Amen.

  Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami 
    racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas 

  zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
  

 
   Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

  stan epidemii wymaga byśmy pozostawali w domu. Stajemy przed dylematem  
  czy skupiać się na dopadających nas niedogodnościach, rozbudzając niepokój lub
  złość, czy też pytać, jak mogę wykorzystać to, co mnie dotyka, by bardziej zbli-
  żyć się do Boga. 

  Odpowiedź przynosi słowo Boże: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej iz-
  debki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, 
  który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6, 6). Św. Paweł z kolei przypomina, że: Bóg 
  z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8, 28). Tę 
  samą myśl wyraził Wilfrid Stinissen OCD (1927-2013): Dla osoby, która żyje wolą 
  Bożą, nie ma żadnych niesprzyjających sytuacji. Kto prawdziwie wierzy, ten wie, że 
  wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno, że wszystko jest przygotowane przez 
  Boga i lepiej być nie może. Z pewnością nie wszystko jest łatwe i słodkie, ale jest 
  tak, że wszystkie okoliczności sprzyjają Bożym zamiarom: doprowadzeniu człowieka
  do celu. Chwila obecna jest zawsze najlepsza. Czekać na lepsze czasy, to tracić tę 
  szczególną szansę, która nadarza się właśnie teraz. Chyba nie można było ująć tej 
  prawdy lepiej.

  Miłość w sercu czyni życie prostszym, ale lubimy szukać wymówek: zacznę ko-
  chać, zacznę wymagać od siebie, kiedy ... skończy się pandemia. To postawa samo-
  oszukiwania się. A przecież dziś jest dzień łaski. Dziś mogę na nią odpowiedzieć, 
  mobilizując się do miłości, bo ona pozwala nam znosić niedogodności. Czyni nas 
  bardziej wyrozumiałymi, bardziej pokornymi, bardziej chętnymi do pełnienia dobra.
  Obecne warunki świetnie temu służą! Obyśmy nie przegapili tego trudnego, ale jak
  że ważnego czasu Bożej łaski dla każdego z nas.

Zapewniam Was o modlitwie,
      o. Dariusz Michalski SJ

      Kustosz Sanktuarium 

www.poznan-jezuici.pl

Msze święte: 
W niedziele i obowiązujące święta: 
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 matek oczekujących poczęcia 
o łaskę potomstwa (woda św. Ignacego 
Loyoli)

W drugą sobotę miesiąca o 18:00 Msza 
św. w intencji Kościoła cierpiącego i 
prześladowanego, celebrowana przez 
księży z Papieskiego Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

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

Sakrament pojednania podczas 
Eucharystii w niedziele i święta 
obowiązujące. Spowiadamy w 
Kaplicy Krzyża

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

Różaniec w poniedziałki po 
wieczornej Mszy św., prowadzony 
przez wspólnotę Żywego Różańca 
(wstrzymany do odwołania).

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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We Mszach świętych może uczestniczyć maksymalnie
40 osób. Jednocześnie przypominamy o obowiązku za-
słaniania ust i nosa, także w kościele. Z tego względu
modlitwa wiernych będzie odczytywana przez kapłana.
Przewidziana jest również chwila ciszy na wzbudzenie
własnych próśb.  Komunia święta,  z  uwagi na wza-
jemne bezpieczeństwo, rozdawana jest u nas nadal
wyłącznie na rękę. Prosimy o zachowanie odstępów w
procesji  do  Komunii,  a  także  o  wcześniejszą  higienę
rąk przy pomocy płynu do dezynfekcji, który znaj-
duje się na stoliku lub przez umycie rąk w toalecie
przy Kaplicy Krzyża. Ofiary na tacę prosimy wrzucać
do  skarbony  przy  stoliku  z  płynem dezynfekującym.
Piątkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu pozosta-
je  nadal  w Kaplicy  Matki  Bożej  Różańcowej.  Nadal
spowiadamy w Kaplicy Krzyża. Dziękujemy za wyro-
zumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

***

Rozpoczynamy nabożeństwa majowe po Mszach św. o
godz. 18:00, podczas których będziemy rozważać po-
szczególne  wezwania  z  Litanii  Loretańskiej.  Jedno  z
nich publikujemy w  niniejszym Biuletynie, w rubryce
Formacja.

***

Zapraszamy do jednoczenia się z kapłanami w rodzi-
nach i wspólnotach, w codziennej modlitwie różańco-
wej o godz. 20:30, w intencji powstrzymania epidemii
koronawirusa oraz w  Nowennie o uproszenie deszczu,
którą proponujemy odmawiać bezpośrednio po różań-
cu. Tekst nowenny zamieściliśmy na naszej stronie in-
ternetowej www.poznan-jezuici.pl 
Zachęcamy również do modlitwy Nowenną do św. An-
drzeja Boboli  w czasie  epidemii,  którą można rozpo-
cząć dowolnego dnia trwania zagrożenia. Tekst modli-
twy jest dostępny także na w/w stronie.

***

W poniedziałek 18 maja o godz. 18:00 odprawimy co-
miesięczną Mszę św. zbiorową za zmarłych. 
Imiona zmarłych, polecanych naszej modlitwie można
przesyłać  mailem  na  adres:  sekretariat@poznan-
jezuici.pl Będziemy je odczytywać w miarę możliwości
podczas Mszy św.

***

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie
naszego kościoła.  Jest  możliwość  składania  ofiar  po-
przez przelew na niżej wskazane konto bankowe Sank-
tuarium.

Od poniedziałku do piątku nadal przyjmujemy intencje
mszalne,  jednak wyłącznie telefonicznie, w godz. 10-
16:30,  tel.  797  764  612  lub  mailowo:
sekretariat@poznan-jezuici.pl

Ofiary za zamówione intencje można przekazywać na
konto 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

LIST OJCA ŚWIĘTEGO do wszystkich wiernych 
na maj 2020 roku

Drodzy bracia i siostry,

zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie
żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dzie-
wicy Maryi.  Do tradycji  tego miesiąca  należy  odma-
wianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do doce-
nienia wymiaru domowego, także z duchowego punktu
widzenia,  „zmusiły”  nas  ograniczenia  spowodowane
pandemią.

Dlatego postanowiłem w maju zaproponować wszyst-
kim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w
domu. Można to uczynić razem lub samemu. Zadecy-
dujcie, w zależności od sytuacji, doceniając obie możli-
wości. W każdym przypadku jest pewien sekret, aby to
uczynić: prostota. Łatwo znaleźć także w internecie do-
bre wzorce modlitwy.

Ponadto  ofiarowuję  wam  teksty  dwóch  modlitw  do
Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie
różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w ducho-
wej jedności z wami. Załączam je do dzisiejszego listu,
aby były dostępne dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza
Chrystusa w sercu Maryi, naszej Matki, sprawi, że bę-
dziemy jeszcze bardziej  zjednoczeni jako rodzina du-
chowa, co pomoże przezwyciężyć obecną próbę. Będę
się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących
i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z ser-
ca i błogosławię.

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020
roku, w Święto św. Marka Ewangelisty

List zamieszczono na stronie: https://www.niedziela.pl/
artykul/52274/Ojciec-Swiety-apeluje-o-podjecie-w-
maju

2

SanktuariumSanktuariumSanktuariumSanktuarium

FormacjaFormacjaFormacjaFormacja

https://www.poznan-jezuici.pl/
https://www.niedziela.pl/artykul/52274/Ojciec-Swiety-apeluje-o-podjecie-w-maju
https://www.niedziela.pl/artykul/52274/Ojciec-Swiety-apeluje-o-podjecie-w-maju
https://www.niedziela.pl/artykul/52274/Ojciec-Swiety-apeluje-o-podjecie-w-maju
mailto:sekretariat@poznan-jezuici.pl
mailto:sekretariat@poznan-jezuici.pl
mailto:sekretariat@poznan-jezuici.pl


Matko łaski Bożej

Ten tytuł Maryi jest dla nas okazją do przypomnienia
nauki Kościoła na temat łaski Bożej. Łaska, to udziela-
nie się Boga człowiekowi, dzięki czemu uczestniczy on
już tu na ziemi w życiu Boga Trójjedynego (J 6, 57; Ef
2, 18). Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynko-
wą. 

Przez grzech śmiertelny człowiek traci łaskę uświęcają-
cą, ale może ją odzyskać w sakramencie pokuty. Gdy
umiera  w  stanie  łaski  uświęcającej,  idzie  do  nieba,
choćby musiał  odbyć oczyszczenie w czyśćcu.  Łaska
uczynkowa jest oddziaływaniem Boga, ale nie stanowi
przymuszenia człowieka do podjęcia dobrych czynów,
które go upodabniają do Niego (Mt 5, 47). Jest oświe-
ceniem umysłu, poruszeniem woli i działaniem Boga,
wzywającym do współdziałania w dążeniu do świętości
i zbawienia. Wyróżniamy łaskę uczynkową: uprzedza-
jącą (J 6, 44), towarzyszącą (Rz 8, 9) i łaskę ostateczne-
go wytrwania (Flp 1, 6). Bóg chce zbawić wszystkich
ludzi.  Łaska uczynkowa umożliwia to  każdemu czło-
wiekowi, a więc każdy z nas jest zdolny podjąć współ-
pracę z łaską Bożą.

Bezpośrednim sprawcą łaski Bożej jest Jezus Chrystus,
nasz  Zbawiciel.  Maryja  jednak,  tak  jak  jest  Matką
Chrystusa-Zbawiciela, Sprawcy wszelkiej łaski, tak też
jest Matką Łaski Bożej. Przyglądając się jej życiu, mo-
żemy mieć pokusę myślenia, że Maryi wszystko przy-
chodziło łatwo, bo była w szczególny sposób wybrana
przez Boga. To prawda, ale jak mówi Jezus: Komu wie-
le  dano,  od tego wiele  wymagać się  będzie;  a  komu
wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą (Łk 12,
48). Tak właśnie jest z Maryją i ze wszystkimi święty-
mi. Są osobami obficie obdarowanymi, ale także tymi,
przed  którymi  stoją  szczególne  wyzwania,  dające  się
zrealizować  jedynie  poprzez  uległość  łasce  Bożej  i
współpracę z nią. To ona pomaga, abyśmy się umniej-
szali, a wzrastał w nas Chrystus. Ten proces jest zawsze
bolesny dla naszego fałszywego Ja, które chce zajmo-
wać miejsce Boga w centralnym miejscu naszego serca
i duszy. Obumieranie sobie, swojemu fałszywemu  Ja,
jest konieczne dla życia duchowego, które staje się ży-
ciem z łaski, nie z naszej mocy. Przypomnijmy naukę
Katechizmu:  Łaska  jest  pomocą,  jakiej  udziela  nam
Bóg, byśmy odpowiedzieli  na nasze powołanie i  stali
się Jego przybranymi synami.  Wprowadza nas w we-
wnętrzne  życie  Trójcy  Świętej  (KKK  2021).  I  dalej:
Człowiek,  powołany do szczęścia,  ale  zraniony  przez
grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zo-
staje  mu  udzielona  w  Chrystusie  przez  prawo,  które
nim kieruje, i przez łaskę, która go umacnia: Zabiegaj-

cie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem ... Albo-
wiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania
zgodnie z [Jego] wolą (Flp 2, 12-13) (KKK 1949).

Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, by-
śmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się dziećmi
Bożymi (J 1, 12-18). Jeśli nie zostaniemy dziećmi Bo-
żymi, nie wejdziemy do królestwa niebieskiego. Łaskę
Bożą cechuje to, że jest nam dana darmo, zupełnie nie-
zasłużenie. Nie wynika więc z naszych zasług czy dzia-
łań,  choć  mogą one  prowadzić do jeszcze  większego
otwierania się na nią, ale także mogą ją ograniczać.

Wyobraźmy sobie zieloną roślinę zasadzoną w naszym
ogrodzie. Dbamy o nią: podlewamy, osłaniamy, gdy ma
zbyt dużo słońca, pielimy ziemię wokół niej, wyrywa-
jąc chwasty.  Robimy to,  co do nas należy.  Jednak to
Bóg daje jej wzrost i na tym właśnie polega działanie
łaski Bożej. Maryja jest tą, która została napełniona ła-
ską Bożą, co usłyszała z ust anioła już w czasie Zwia-
stowania:  Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
(Łk 1, 28). Była tą, która w pełni podjęła współpracę z
łaską Bożą, rodząc Jezusa, opiekując się Nim, wycho-
wując Go, a później współuczestnicząc w Jego dziele
zbawienia: zarówno pod krzyżem Syna, jak i będąc u
początku powstania Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy,
przyjmując dar Ducha Świętego i przekazując Go nam
aż po dziś dzień.

Św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Jan Paweł II zwra-
cali uwagę, że pośrednictwo Maryi wynika nie tylko z
Jej łączności z Chrystusem, ale także z Jej zjednoczenia
z Duchem Świętym. Św. Jan Paweł II tak to określił:
Ten zbawczy wpływ Błogosławionej Dziewicy jest pod-
trzymywany przez Ducha Świętego, który tak, jak zacie-
nił Dziewicę Maryję, dając początek Jej Boskiemu ma-
cierzyństwu, tak nadal Jej towarzyszy w trosce o braci
Jej Boskiego Syna. Przybliżając się do Maryi i oddając
się Jej, tak naprawdę przybliżamy się i pozwalamy się
kierować Duchowi Świętemu.

Na koniec  przypomnijmy jeszcze,  że  łaska  Boża jest
dana nam osobiście,  a  przez nas dana wszystkim na-
szym bliźnim. Nie możemy jej zatrzymywać. Im bar-
dziej nią się dzielimy z innymi poprzez służbę i miłość,
tym bardziej pomnaża się ona w naszych sercach. Przy-
pomina  o  tym  św.  Siostra  Faustyna  w  Dzienniczku:
Dziś usłyszałam te słowa: Łaski, których ci udzielam,
są nie  tylko dla ciebie,  ale i  dla wielkiej  liczby dusz
(...). A w sercu twoim jest ustawiczne mieszkanie moje
(Dz 723). Stawajmy się więc na wzór Maryi tymi, któ-
rzy będą przyjmować łaskę Bożą i przekazywać ją dalej
wszystkim potrzebującym.

                                         o. Dariusz Michalski SJ
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Modlimy się w stałej intencji: za kapłanów archidiecezji
poznańskiej oraz w Papieskich Intencjach Apostolstwa
Modlitwy na 2020 rok. W każdy poniedziałek po wie-
czornej Mszy św. odmawiamy różaniec przed Najświęt-
szym Sakramentem w intencji pokoju.  

Papieska intencja ewangelizacyjna w maju:  módlmy
się, aby diakoni, wierni służbie słowa i ubogich, byli
ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

                      

 SALUS  POPULI   ROMANI

Możemy ufać,  że  zostaliśmy wysłuchani  pod-
czas  naszych  poniedziałkowych  nabożeństw  różańco-
wych o pokój. Możemy ufać, że uprosiliśmy zachowa-
nie od wojny globalnej, gdy rozedrgał się świat, targany
konfliktami politycznymi, burzliwymi zjawiskami spo-
łecznymi, z ciągle nierozwiązanym problemem ucieka-
jących przed wojną, biedą i głodem. Możemy ufać, że
zostaliśmy wysłuchani,  i  to  hojnie,  bo nie  doszło  do
zbrojnej konfrontacji globalnej. Chociaż toczą się kon-
flikty lokalne,  to hekatomba wojny światowej została
nam oszczędzona.  Nie  spadają  na  nas  bomby.  Nasze
domy nie legły w gruzach. Nie musimy uciekać w po-
płochu w nieznane. 

Możemy ufać, że zostaliśmy wysłuchani, zazna-
jąc  wielkiego  miłosierdzia  Bożego,  bo  przyszedł
wstrząs,  ale  bez  wojny.  Świat  zamarł,  zatrzymany  w
dotychczasowym rytmie życia, ale pokój został zacho-
wany, chociaż naszą codzienność ogarnęła pustka,  ci-
sza,  nieznajomość  ukrytego wroga i  niewiadomy ko-
niec  zmagań.  Zaraza  szerzy  się  sprawiedliwie,  na
wszystkich  kontynentach,  we  wszystkich  krajach,
wśród  bogatych  i  biednych,  sławnych  i  nieznanych.
Wobec już trzech milionów zachorowań i ponad dwustu
tysięcy zgonów na całym globie (na dzień 28.04.) rodzi
się  coraz  więcej  pytań  o  sens,  tego  co  się  dzieje,  o
wnioski dla nas stąd płynące, o życie przed pandemią i
po niej, o zagrożenie nowymi niebezpiecznymi zjawi-
skami ekonomicznymi, konfliktami politycznymi i spo-
łecznymi. Pewne jest to, że został nam dany czas, by-
śmy się zastanowili nad dotychczasowym życiem, nad
celami, jakie obraliśmy i dokąd chcemy zmierzać.   

W  modlitwie  różańcowej  w  naszym  Sanktu-
arium, od lat  uciekamy się do Opatrzności Bożej po-
przez Matkę Bożą Pocieszenia, czczoną tutaj w obrazie
Matki Bożej Śnieżnej. Maryję nazwano Śnieżną, gdy –
wraz z obietnicą potomstwa dla modlącego się małżeń-

stwa  –  zapowiedziała  spadnięcie  śniegu  na  Wzgórzu
Eskwilińskim w Rzymie, w środku upalnego włoskiego
lata, co nastąpiło w nocy z 4 na 5 sierpnia 352 roku. Na
Jej życzenie zbudowano w tym miejscu kościół, które-
go kolejne przebudowy doprowadziły do powstania Ba-
zyliki Matki Bożej Śnieżnej, z czasem nazwanej Bazy-
liką Matki Bożej Większej  – Santa Maria Maggiore, a
będącej pierwszą w chrześcijaństwie zachodnim, świą-
tynią ku Jej czci. Znamienne, że Santa Maria Maggiore
powstała wkrótce po ogłoszeniu dogmatu o Bożym ro-
dzicielstwie Maryi, na soborze w Efezie w 431 roku.
Odtąd w Bazylice na Eskwilinie tłumy z całego świata
modlą się do Boga za Jej rodzicielskim wstawiennic-
twem. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Śnieżnej
często modlił się św. Stanisław Kostka i – jak podają
źródła – posiadał jego kopię, przy niej umarł, a zawie-
szono ją nad jego grobem. Obecnie znajduje się ona u
dominikanów w Krakowie. 

Podczas  tegorocznej  liturgii  Wielkiej  Soboty  i
Niedzieli Wielkanocnej oblicze Matki Bożej Śnieżnej z
Santa  Maria  Maggiore  –  patronujące  Światowym
Dniom Młodzieży, nie mogącym się odbyć w tym roku
–  stało  się,  przy  samotnym papieżu  Franciszku,  wy-
mownym znakiem szukania ocalenia u Maryi. 

Ojciec Święty przypomniał bowiem jego słynną łaciń-
ską nazwę: Salus Populi Romani–Ocalenie Ludu Rzym-
skiego, wyrażającą wdzięczność rzymian za ratunek w
czasie klęsk i zarazy, zaś najbardziej za odparcie wielo-
krotnie większej floty tureckiej w bitwie pod Lepanto 7
października 1571 roku. W czasie jej trwania, pod prze-
wodnictwem, idącego boso papieża św. Piusa V odpra-
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wiano w Rzymie wielką, pokutną procesję różańcową z
niesionym obrazem Matki Bożej Śnieżnej.  Po tych wy-
darzeniach Pius V wprowadził święto Matki Bożej Ró-
żańcowej, które współcześnie obchodzimy 7 paździer-
nika,  jako wspomnienie  obowiązujące. W dramatycz-
nym dla świata czasie, papież Franciszek modlący się
przed Salus Populi Romani, najwyraźniej zapragnął po-
budzić  miliony serc  do otwarcia  się  na  Maryję,  jako
Ocalenie każdego, kto się do Niej ucieka! 

Przybywajmy  szukać  ratunku  u  Matki  Bożej
Śnieżnej w naszym, poznańskim Sanktuarium Różań-
cowym  ojców  jezuitów  przy  ul.  Szewskiej  https://
www.poznan-jezuici.pl/sanktuarium/obraz-matki-bozej-
pocieszenia Przed nami ocalenie,  gdy z  różańcami w
rękach, za Jej wstawiennictwem otworzymy się na wolę
Bożą, bo nic nie grozi tym, którzy zaufali Panu (Iz 40,
31). Naszą ufność niech umacnia zapewnienie: Nie bój
się  i  nie  lękaj,  ponieważ  z  tobą  jest  Pan,  Bóg  twój,
wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz (Joz 1, 9).

Od lat zapraszamy do Żywego Różańca. Zapraszamy
młodych i seniorów, kobiety i mężczyzn, także małżeń-
stwa. W tych dniach ucichły i opustoszały ulice, place i
osiedla. Może usłyszysz to zaproszenie, a skromne zo-
bowiązanie  do  codziennego  odmawiania  jednej  dzie-
siątki różańca stanie się Twoim przełomowym krokiem
w najlepszym kierunku! 

Dołącz do nas, dzwoniąc: 61 852 50 76 oraz 604 937 
102, albo poprzez formularz na stronie: www.poznan-
jezuici.pl/roza-rozancowa

Kierując się wspólnym dobrem, podjęliśmy decyzję o
czasowym fizycznym zamknięciu  Poradni  i  przejściu
na kontakt zdalny z Pacjentami. Za utrudnienia przepra-
szamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość. 

Wszelkie informacje dotyczące zmian funkcjonowania
poradni  oraz  formy  spotkań  terapeutycznych  można
znaleźć na stronie internetowej: www.vinea.org.pl 
Aktualizujemy je na bieżąco.

***
Uruchomiliśmy bezpłatne dyżury telefoniczne dla osób
doznających  trudności  emocjonalnych,  spowodowa-
nych zagrożeniem epidemicznym. Jesteśmy do dyspo-
zycji w następujących godzinach:
Katarzyna Dobryniewska – psycholog, środy: godz. 11:00-12:00,
tel. 693 515 813

Katarzyna  Dolecka –  psycholog,  środy:  godz.  16:00-18:00,  
tel. 600 699 343

Anna Domecka – psycholog, czwartki: godz. 18:00-19:00 i sobo-
ty: godz. 11:00-12:00, tel. 502 543 917

Bartłomiej  Gaworowski –  psychoterapeuta,  czwartki:  godz.
16:00-17:00, tel. 608 634 350

Maria Nowosadko – psychoterapeuta, środy: godz. 10:00-15:00,
tel. 603 117 370

Jolanta  Prajs –  psycholog,  wtorki:  godz.  9:30-11:00,  
tel. 600 368 758

Kornelia Pytel - psycholog, czwartki: 9:00 - 10:00, 
tel. 509 690 402 

Anna Słysz – psycholog, wtorki: godz. 16:00-17:00, 

tel. 601 161 266

POMOC DUCHOWA

o. Dariusz Michalski SJ, piątki: godz. 11:00-13:00 i 14:00-15:30,
tel. 518516 273

o. Mateusz Orłowski SJ, wtorki: godz. 12:00-13:00, 
tel. 573 434 827

***

Spotkania Grup 12 Kroków - obecnie wszystkie grupy
pracują online przy pomocy videokonferencji (Google
Meet, telefon). Spotkania kolejnej, piątej już grupy roz-
poczną się w piątek 8 maja, o godz. 18:00 – są jeszcze
dwa wolne miejsca. Zapraszamy!

***
OD MAJA POSZERZAMY NASZĄ OFERTĘ O KON-
SULTACJE I REGULARNE SPOTKANIA TERAPEU-
TYCZNE ONLINE 

Psychoterapia online jest formą wsparcia dla osób, któ-
re wyjechały z Polski lub z innego powodu nie mogą 
uczestniczyć w terapii na żywo.
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Już za nami …

Z  uwagi  na  sytuację  epidemiologiczną  w  na-
szym  kraju,  zmieniliśmy  sposoby  organizowania  na-
szych spotkań wspólnotowych. Po pokonaniu początko-
wych trudności technicznych możemy powiedzieć,  że
obecnie większość wspólnot spotyka się regularnie w
sposób zdalny, za pośrednictwem połączeń telefonicz-
nych lub internetowych. Odkrywamy nowy wymiar re-
lacji,  rozmów,  medytacji  i  wspólnego  dzielenia  się
działaniem Pana Boga w naszym życiu. 

Comiesięczna Msza święta Wspólnoty Życia Chrześci-
jańskiego, w ostatnią niedzielę miesiąca – 26 kwietnia
o godzinie 11:00 mogła zgromadzić już 40 osób. 
Bogu niech będą dzięki!

A przed nami …

Tradycyjnie, z okazji wspomnienia św. Ignacego
Loyoli  pragniemy  zorganizować  w  naszym  Sanktu-
arium już V Piknik u Ignacego, który w tym roku wypa-
da w niedzielę – 2 sierpnia. Już teraz zapraszamy na
uroczystą  Mszę  świętą  o  godz.  11:00,  a  później  na
wspólne świętowanie dnia naszego Patrona. Prosimy o
Wasze wsparcie modlitewne tego dzieła.

Więcej  informacji  o  Wspólnocie  Życia  Chrześci-
jańskiego w  Poznaniu  można  znaleźć  na  naszych
stronach:  www.wzch.poznan.pl oraz www.facebo-
ok.com/wzchpoznan

Śpiewajcie Panu pieśń nową! (Ps 96)

Po wielotygodniowej przerwie,  spowodowanej pande-
mią, w niedzielę – 26 kwietnia, udało się nam, jakkol-
wiek  w  ograniczonym  składzie,  zaśpiewać  podczas
Mszy,  poprzedzonej  krótką próbą w kościele  o godz.
10:30. Zachowaliśmy odstępy i staraliśmy się zasłaniać
twarz. Śpiewanie nie było łatwe, ale cieszymy się, że
wraz z grupą około dwudziestu wiernych mogliśmy po-
sługiwać podczas liturgii. W kościele, niestety, jak do-
tychczas,  było  tak  zimno,  że  bardziej  chyba  groziło
nam przeziębienie, niż zarażenie. Nie ulegając przeciw-
nościom, umówiliśmy się na niedzielę – 3 maja. 

Nasze posługiwanie tego dnia, poprzedzimy także krót-
ką próbą o godz. 10:30 przed Mszą. 
Do wychwalania Pana śpiewem zdaje się w tych dniach
zachęcać św. Augustyn w kazaniu, cytowanym w  Go-
dzinie  czytań  w  Liturgii  godzin, we  wtorek  (28.04),
trzeciego tygodnia Okresu Wielkanocnego, gdy wzywa:
„ … aby zaśpiewać Panu pieśń nową. Nowy człowiek
umie śpiewać pieśń nową. Śpiew, to wyraz radości, a
ściślej  mówiąc  – wyraz  miłości.  Kto potrafi  miłować
życie nowe, ten umie śpiewać pieśń nową, a czym jest
życie nowe, daje nam poznać pieśń nowa. (…) Uważaj-
cie jednak, aby życie nie świadczyło przeciw słowom.
Śpiewajcie  głosem,  śpiewajcie  sercami,  śpiewajcie
ustami,  śpiewajcie  życiem.  (…)  Chcecie  wyśpiewać
chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. A jeste-
ście Jego pieśnią pochwalną, gdy wasze życie jest do-
bre.” (s. 562-563)      

Nadal zawieszone są środowe spotkania z gośćmi oraz
seanse filmowe. Nasze biuro Pomocy Kościołowi w Po-
trzebie pozostaje częściowo zamknięte, co nie oznacza,
że nie pracujemy. Z trzech głównych misji naszego sto-
warzyszenia: modlitwy, informacji, wsparcia material-
nego,  żadna  nie  przestała  obowiązywać,  ani  działać.
Nadal  przekazujemy Państwu wiadomości  z Kościoła
powszechnego od partnerów projektów  PKWP, często
od  misjonarzy  (linki  poniżej).  Państwo  nadal  mogą
wpłacać pieniądze na nasze kampanie. Intencje do mo-
dlitwy narzucają się same. 

Zapraszamy na nasze strony:
https://pkwp.org/ 
https://www.facebook.com/PomocKosciolowiWPotrze-
bie/
https://www.facebook.com/MisjaNaSzewskiej/

Raz w tygodniu wysyłamy newsletter, do którego zain-
teresowani mogą się zapisać, wysyłając prośbę na ad-
res: biuro.poznan@pkwp.org

W sposób  szczególny  prosimy  o  wsparcie  kampanii
Chleb  dla  Syrii –  poprzez  przelew bądź  SMS na  nr
72405 (koszt: 2 zł + Vat) o treści: RATUJE 
https://pkwp.org/wspomoz-nas 
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