
  
  Maryjo Niepokalana, 
  oddaję się Tobie tak ufnie, 
  jak oddał się Tobie sam Bóg. 
  Wraz z Tobą pragnę za Jego łaską 

           odpowiedzieć całym sobą 
  na Jego miłość do człowieka. 
  Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa, 
  dajesz nam Go i wychowujesz 
  na Jego obraz i podobieństwo. 

   Ucz nas codziennego, konkretnego 
  przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna 
  i prowadź do zjednoczenia z Nim. Amen.

Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

Rozpoczynamy miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony kontemplacji Maryi - 
Matki Bożej. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza o Niej: „Ponieważ 
daje nam Jezusa, swego Syna, Maryja jest Matką Boga i Matką naszą; może
my Jej powierzać wszystkie nasze troski i nasze prośby. Ona modli się za 
nami, podobnie jak modliła się za siebie: ‘Niech mi się stanie według twego 
słowa!’ (Łk 1, 38). Powierzając się Jej modlitwie, zdajemy się razem z Nią 
na wolę Bożą: „Bądź wola Twoja”. (KKK 2677). Warto widzieć Maryję jako
tę, która nie ustaje w modlitwie za nas, której na nas zależy i która nieustan-
nie przyprowadza nas do swego Syna. To jest Jej misja, którą dalej pełni 
z Nieba jako Królowa. Nie wystarcza jednak sama posługa Maryi, potrzeba 
jeszcze naszego osobistego „tak” powiedzianemu Bogu. Wiemy, że to wła-
śnie kosztuje nas najwięcej: przyjąć wolę Boga. Jest to dla nas trudne, gdyż 
sami o własnych siłach próbujemy realizować własną wolę, pełną dobrych 
chęci, ale opierającą się głównie na naszej ludzkiej perspektywie. Św. Ignacy
Loyola mawiał: „Zdolność do wyrzeczenia się własnej woli należy cenić 
wyżej niż umiejętność wskrzeszania umarłych”. Nie chodzi o dokonywanie 
wielkich dzieł po ludzku, ale po Bożemu. A największym z nich jest miłość 
Boga, bliźniego i siebie samego. Zarówno w sercu jak i konkretną postawą. 
Uczmy się jej od Maryi, najlepszej nauczycielki, która całą sobą umiłowała 
Jezusa tak, jak o tym śpiewamy w naszym hymnie sanktuaryjnym.

  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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Z radością informujemy 
o wydaniu najnowszej książki 
o. Dariusza Michalskiego SJ 

     „Czytanki o Maryi”
Można ją nabyć w zakrystii jako
cegiełkę na instalację systemu

do transmisji Mszy św. z nasze-
go kościoła. Cena wydawcy: 27 zł

Czytanki o Maryi. 31 powodów, dla których warto
poznać najbardziej wyjątkową Kobietę świata.
   "Wieżo Dawidowa, Arko Przymierza, Domie Złoty… 
co znaczą te wezwania Litanii Loretańskiej? I jaki mają
związek z Maryją? 
   Na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane, nie 
na temat... 
   Autor jednak szuka ich wyjaśnienia, tłumaczy, poma-
ga rozwikłać tajemnicę. 
Pokazuje głęboki sens, biblijne i historyczne uzasad-
nienie tych słów. Przypomniane w książce świadectwa 
działania Maryi, np. uratowanie jezuitów mieszkają-
cych w Jej sanktuarium w Hiroszimie podczas wybu-
chu bomby atomowej – zachwycają!
Po Czytanki warto sięgnąć nie tylko po to, by poszerzyć
wiedzę, ale przede wszystkim, by poznać Maryję.

Zapraszamy do lektury!
***

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
***

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.  

Intencje na maj.
Modlimy się w stałej intencji za kapłanów archidiecezji
poznańskiej  i  w  Papieskich  Intencjach  Apostolstwa
Modlitwy – w maju, w intencji powszechnej: aby od-
powiedzialni  za finanse współpracowali  z  rządami w
celu uregulowania sfery finansowej i  chronienia oby-
wateli przed jej zagrożeniami.

Wspomnienie Elżbiety Jażemskiej.

W ostatnich miesiącach, wraz z prośbą o dalszą modli-
twę za Elę, informowaliśmy o poprawianiu się jej stanu
zdrowia. Mimo unieruchomienia po złamaniu kręgosłu-
pa, regularnie odbywała trudne i bolesne ćwiczenia. Od
lutego,  parokrotnie  stawiając kilka kroków z pomocą
rehabilitanta, zaczęła żywić nadzieję poruszania się po
domu z pomocą balkoniku. 
W zmaganiach Eli z urazem kręgosłupa, ale także z do-
legliwościami  spowodowanymi  innymi  chorobami
zwracał uwagę jej niezmienny, wewnętrzny spokój. Je-
śli zdarzało się, że nie miała sił na dłuższą rozmowę,
szczerze o tym mówiła. Niczego nie udawała, na nic się
nie  siliła,  dyskretnie  czasami tylko sygnalizowała,  że
we wszystkim zdała się na Boga. 
Gdy 21 marca okazało się, że straciła pomoc jednej z
opiekujących się nią osób, zakażonej coronawirusem, z
tym samym spokojem przyjęła niepewność, co przynie-
sie najbliższy czas. Po dziesięciu dniach, w Wielką Śro-
dę przewieziona do szpitala, zmarła 9 kwietnia, pod re-
spiratorem w stanie śpiączki. 
Odeszła do Pana w Oktawie Wielkanocy. Siostrzeniec 
i chrześniak Zmarłej, ojciec Waldemar Klinkosz OFM-
Conv,  w  homilii  podczas  Mszy  pogrzebowej  wyraził
pragnienie swojego przejścia do wieczności w tak wy-
jątkowym  czasie.  Może  dodałby  więcej,  gdyby  wie-
dział, że w Żywym Różańcu w kwietniu przypadała Eli
II  tajemnica  chwalebna.  Ojciec  superior  Dariusz  Mi-
chalski SJ, wraz z pozostałymi kapłanami sprawujący
Mszę pogrzebową, napisał później do naszej wspólnoty,

SanktuariumSanktuarium Żywy RóżaniecŻywy Różaniec
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z jakże trafną intuicją:  „Wierzę, że śp. Elżbieta uczest-
niczy już w tajemnicach Chwalebnych Różańca Święte-
go.” 
Śp. Elżbieta Jażemska (1949 – 2021) do końca żyła głę-
boką i mądrze wyznawaną wiarą, bezgranicznie ufna w
Opatrzność Bożą. Przeżywając problemy Kościoła, nie
ulegała lękom o jego przyszłość. Spoczęła na cmenta-
rzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.      
Była  absolwentką  pierwszego  rocznika  (1990-93)  In-
stytutu Duchowości  Carmelitanum przy Wyższym Se-
minarium Duchownym Karmelitów Bosych w Pozna-
niu. Długie lata pracowała w Banku PKO BP przy Pla-
cu Wolności w Poznaniu, ceniona i nagradzana awansa-
mi.  Mamy powody ufać, że teraz będzie się modlić ra-
zem z nami, w majowej intencji papieskiej, o uregulo-
wanie sfery finansowej i uchronienie obywateli  przed
jej zagrożeniami.

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  lub
604 937 102, albo  poprzez  formularz  na  stronie:
www.poznan-jezuici.pl/roza-rozancowa

Grażyna Filipiak

 

Sztuka i rzemiosło artystyczne w czasie pandemii

Pod  koniec  kwietnia  b.r.  w  Pracowni  Działań  Twór-
czych przy Galerii u Jezuitów zakończyły się dwie serie
warsztatów  rzemiosła  artystycznego.  Jedna  dotyczyła
mozaiki artystycznej, według oryginalnej metody wyci-
nania  plastrów  w  masie  ceramicznej  a  następnie  ich
szkliwienia i wypalania. 

   Fot. J. Wróbel SJ

Druga poświęcona była sztuce dekoracyjnej osadzania
kamieni  półszlachetnych na powietrzniach  złoconych,
najczęściej  stanowiących nimby i tła wizerunków po-
staci świętych na ikonach. Uczestnicy spotykali się na
3-godzinnych zajęcia w kameralnych grupach, z posza-
nowaniem reżimu sanitarnego. 

 

             
          Fot. J. Wróbel SJ  

Owocem pracy stały się niepowtarzalne pamiątki wień-
czące mozolny wysiłek twórczy pod troskliwą opieką
wyspecjalizowanych instruktorów.              

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, również w for-
mie online. 

***
Proponujemy skorzystanie z bezpłatnych indywidu-
alnych konsultacji z fizjoterapeutą w środy od godz. 
10.00. Obowiązują zapisy!

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 (pn-pt, godz. 13:30 – 16:30) 
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 znacz-
nym stopniu inspirowany tekstami biblijnymi oraz re-
fleksją psychologiczną. Zapraszamy!

Zespół Fundacji Vinea

Galeria u Jezuitów i Pracownia Galeria u Jezuitów i Pracownia 
Działań TwórczychDziałań Twórczych

Fundacja VINEAFundacja VINEA
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http://www.vinea.org.pl/
http://www.poznan-jezuici.pl/roza-rozancowa


Spotkania online:  
https://www.facebook.com/PomocKosciolowiWPo-
trzebie
https://www.youtube.com/c/PomocKościołowiwPo-
trzebie/

12 maja, godz. 18:30: „Niezłomny Patron Polski. 
Święty Andrzej Bobola”

16 maja przypada liturgiczne wspomnienie św. Andrze-
ja Boboli, jezuity, męczennika, jednego z patronów Pol-
ski. Z tej okazji zapraszamy na spotkanie online z reży-
ser filmu dokumentalnego „Niezłomny Patron Polski.
Święty Andrzej Bobola” Agnieszką Pers (tym razem w
roli gościa, a nie prowadzącej spotkania w Polach Dia-
logu) oraz (prawdopodobnie)  Krzysztofem Ziemcem,
narratorem filmu.

Dokument ukazał się w 2015 roku i budzi pytania, czy
postać świętego jest nam znana? Co o nim wie przecięt-
ny Polak? Katolik? Czy kult św. Andrzeja Boboli jest w
naszej ojczyźnie żywy i czy w ostatnich latach zaobser-
wowano  jego  wzrost?  Czy  możemy  powiedzieć,  że
XVII-wieczny  jezuita  jest  odpowiednim patronem na
nasze czasy? Kim dla naszych Gości osobiście jest św.
Andrzej? Czy praca nad filmem zmieniła ich relację do
świętego i czy stał się im bliższy? Te i inne pytania z
podejmą uczestnicy spotkania.

Kinga Waliszewska

Już za nami…

W minioną niedzielę Kinga, Agnieszka, Illa oraz Kasia
zostały posłane jako koordynatorki i animatorki w na-
szej  wspólnocie.  Podjęcie  tego  zobowiązania  to  dla
nich próba bardziej świadomego przyjęcia stylu życia
WŻCh, wzięcia odpowiedzialności za życie wspólnoty
i nowej aktywności w ramach tych posług. Niech Pan
im błogosławi we wszystkich działaniach i  stawia na
drodze ludzi, w których znajdą wsparcie i inspiracje do
tych zadań

W  minionym  miesiącu  jedna  z  poznańskich  grup
WŻCh wybrała dla siebie imię Józef, takie samo imię

nosiła pierwsza polska wspólnota podstawowa WŻCh.
Chwała Panu!

A przed nami…

15 maja, w przededniu wspomnienia św. Andrzeja Bo-
boli  Siostry  Misjonarki  Chrystusa  Króla  dla  Polonii
Zagranicznej przyjmą nas na Morasku podczas naszego
skupienia.  Bogu dzięki za ich posługę wspierającą na-
szą formację!

Błogosławionego czasu oczekiwania na święto Zesłania
Ducha Świętego i radości wypływającej ze spotkania ze
Zmartwychwstałym Panem!

Barbara Ginter-Matuszewska

Ojciec Generał, Arturo Sosa SJ, ogłosił na całym świe-
cie obchody Roku Ignacjańskiego upamiętniającego na-
wrócenie św. Ignacego Loyoli. 
Potrwają one od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku. 

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) został ranny w bitwie 
o Pampelunę dnia 20 maja 1521 roku. To wydarzenie 
zapoczątkowało proces jego przemiany duchowej, 
który z próżnego rycerza przemienił go w pokornego 
żołnierza Jezusa Chrystusa. Wspominając to „spotka-
nie” 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 mar-
ca z obchodami w Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie). W tym w dniu, 400 lat temu (12 marca 1622), 
papież Grzegorz XV kanonizował Ignacego. Rok Igna-
cego Loyoli zakończy się w dzień liturgicznego wspo-
mnienia Świętego, czyli 31 lipca 2022 roku.

Misja na SzewskiejMisja na Szewskiej

Wspólnota Życia Wspólnota Życia 
ChrześcijańskiegoChrześcijańskiego

Rok IgnacjańskiRok Ignacjański


