
Modlitwa o służbę Bogu

Słowo Odwieczne, jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, 
jak tego Jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz 
poczucia, że spełniam Twoją Najświętszą wolę. Amen.

św. Ignacy Loyola

  

   Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

  miesiąc lipiec, przynosi w ostatnim jego dniu, uroczystość św. Ignacego 
   Loyoli (1491-1556), założyciela zakonu Jezuitów, którego życie i świę-
   tość dowodzi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Będąc autorem   
   Ćwiczeń duchowych, został ogłoszony patronem wszystkich form rekolek-
   cji w Kościele katolickim. Jako że jest również patronem kobiet oczekują-
   cych potomstwa, to w każdy 3. czwartek miesiąca, po Mszy o godz. 18:00
   święcimy dla nich i ich rodzin, wodę św. Ignacego. 

W 1545 roku Ignacy Loyola towarzyszył swymi modlitwami wsta-
   wienniczymi rodzącej Małgorzacie Parmeńskiej. 27 sierpnia został wezwany
   do Palazzo Madama, gdzie wyspowiadał, uczestniczącą we Mszy Małgorza-
   tę, która z wielką pobożnością przyjęła Komunię świętą. Pozostał na modli-
   twie w prywatnej pałacowej kaplicy aż do zakończenia porodu. Urodziły się 
   bliźnięta, z których Jan Karol, ochrzczony zaraz po porodzie przez położną, 
   zmarł po kilku miesiącach. Wyczuwając zagrożenie życia drugiego z bliź-
   niąt, Ignacy ochrzcił je osobiście, nadając imię Jan Paweł. 20 listopada, pod-
   czas uroczystego chrztu w kościele św. Eustachego, nadano mu imię Alek-
   sander, na cześć ówczesnego papieża. Pod tym imieniem chłopiec przeszedł 
   do historii. Został generałem Aleksandra Farnese, zasłużonego w bitwie pod 
   Lepanto i Gembloux. Chwała wstawiennictwa św. Ignacego wyszła daleko 
   poza Wieczne Miasto.
  Postać św. Ignacego Loyoli będziemy wspominać w niedzielę 2 sierp-
   nia, w czasie Mszy odpustowej o godz. 11:00. Niech w codziennym życiu 
   towarzyszy nam zawołanie świętego patrona: Na większą chwałę Bożą!

                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 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. 

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 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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Msza  św.  zbiorowa  o  uproszenie  łask  przez  wsta-
wiennictwo św. Andrzeja Boboli SJ

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bo-
żej  Pocieszenia  wraz z  Sanktuarium Matki  Bożej  Ró-
żańcowej  jest miejscem w szczególny sposób związa-
nym z osobą św. Andrzeja Boboli SJ (1591-1657), mę-
czennika i patrona Polski.

Osoba tego świętego Polaka wiąże się z naszym sanktu-
arium poprzez dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest
wystawienie w naszej świątyni, w dniach od 13 do 17
czerwca 1938 roku, szklanej trumny z ciałem świętego
męczennika, podczas jego uroczystego powrotu z Rzy-
mu do Warszawy. Za wstawiennictwem św. Andrzeja
Boboli tłumy poznaniaków, nawiedzające nasz kościół,
wyprosiły wówczas liczne uzdrowienia fizyczne i du-
chowe. Wydarzenie upamiętnia kamienna płyta na po-
sadzce w miejscu, w którym stała trumna. 

Drugim  wydarzeniem  jest  sprowadzenie  do  naszej
świątyni i umieszczenie w ołtarzu bocznym, obrazu z
wizerunkiem św. Andrzeja Boboli. Namalowany przez
Stefana Bakałowicza na uroczystości kanonizacyjne w
1938 roku w Rzymie,  obraz powstał bezpośrednio na
podstawie bardzo dobrze zachowanej twarzy i sylwetki
świętego, widocznej w szklanej trumnie. 

Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, od lat mo-
dlimy się w naszym kościele o potrzebne łaski. Spoty-
kając się z coraz liczniejszymi prośbami, kierowanymi
do Boga za Jego pośrednictwem, pragniemy modlić się
na comiesięcznych Mszach św. – w miarę możliwości,
każdego 16. dnia miesiąca o godz. 18:00 – odczytując
wszystkie prośby, które można przedstawiać, zarówno
na  kartkach,  jak  i  pocztą  elektroniczną:
sekretariat@poznan-jezuici.pl Poprzez  ofiarę  tych
Mszy chcemy wyrazić naszą wdzięczność za wszelkie
dobrodziejstwa,  otrzymane  za  wstawiennictwem  św.
Andrzeja, jak chociażby w ostatnim czasie, za wysłu-
chanie modlitw o powstrzymanie pandemii koronawi-
rusa czy za łaskę deszczu, gdy trwała susza.
W bieżącym miesiącu zapraszamy do wspólnej modli-
twy, wyjątkowo we wtorek 14 lipca, o godz. 18:00.

***

W najbliższych  dniach  zostanie  udostępniona  księga
łask i cudów, w której będziemy zapisywać łaski wy-
proszone za pośrednictwem  Matki Bożej Różańcowej,

Matki Bożej Pocieszenia, św. Ignacego Loyoli lub św.
Andrzeja Boboli. Pragniemy zebrać w jednym miejscu
świadectwa działania Boga w naszym kościele i sanktu-
arium.

***

W poniedziałek 20 lipca o godz. 18:00 odprawimy co-
miesięczną  Mszę  św.  zbiorową  za  zmarłych,  poleca-
nych naszym modlitwom. Ich imiona można składać do
koszyka na stoliku w kościele lub przesyłać mailem na
adres sekretariat@poznan-jezuici.pl 

***

31 lipca obchodzimy wspomnienie św. Ignacego z Loy-
oli,  założyciela zakonu Jezuitów. Już teraz serdecznie
zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy św. odpusto-
wej w niedzielę 2 sierpnia o godz. 11:00.

***
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie
naszego kościoła. Można je składać poprzez przelew na
niżej wskazane konto bankowe sanktuarium.

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

***

W związku z trwającą pandemią przypominamy o obo-
wiązku zachowania koniecznych środków ostrożności
w naszym kościele, czyli o: 
- dezynfekowaniu rąk po wejściu do kościoła 
- zakrywaniu ust i nosa
- zachowywaniu bezpiecznych odległości
- spryskaniu płynem dezynfekującym folii na kratce
  konfesjonału, w przypadku spowiedzi
- zachowaniu porządku w przyjmowaniu Komunii św.: 
  najpierw podchodzą osoby, które przyjmują Komunię 
  na rękę. Gdy skończy się rozdawanie na rękę, podcho 
  dzą osoby, przyjmujące Komunię do ust.

Niech będzie  to  wyraz  naszej  wzajemnej  miłości  i
troski o siebie!

SanktuariumSanktuariumSanktuariumSanktuarium
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Modlimy się w stałej intencji: za kapłanów archidiece-
zji poznańskiej oraz w Papieskich Intencjach Apostol-
stwa Modlitwy na 2020 rok. W każdy poniedziałek po
wieczornej Mszy św. odmawiamy różaniec przed Naj-
świętszym Sakramentem w intencji pokoju.  

Papieska intencja powszechna w lipcu:  Módlmy się,
by współczesne rodziny były wspierane miłością,  sza-
cunkiem i radą.

Cisza serc

W czasie tegorocznych wakacji na szlakach pie-
szych pielgrzymek zapanuje cisza. Wśród pól, łąk i la-
sów nie zabrzmi radosne: W drogę z nami, wyrusz, Pa-
nie, nam nie wolno w miejscu stać. 

Z powodu  pandemii  odwołano  86.  Poznańską
Pielgrzymkę na Jasną Górę i zapewne wszystkie inne,
wyruszające w naszym kraju w lipcu i sierpniu do Czę-
stochowy.  Wielu  pieszych  pielgrzymów  odnotuje  tę
przerwę po raz pierwszy w swoim – czasami już kilku-
dziesięciokrotnym – dorocznym wędrowaniu do  Czar-
nej Madonny. 

Nie będzie radosnego wyruszenia w drogę spod 
Katedry Poznańskiej, po porannej Mszy 6 lipca, rozpo-
czynanego przez „żółtą trójeczkę”, bo spośród wszyst-
kich grup ona swój najdłuższy odcinek – 50 km, zalicza
już pierwszego dnia. Po dziesięciu dniach nie będzie 15
lipca entuzjastycznego wkraczania na Jasną Górę z ra-
dosnymi pieśniami, tańcami, wśród uścisków z bliski-
mi, którzy z naręczami kwiatów wiwatują wzdłuż ulic. 

Nie będzie też tej jedynej ciszy, która co roku
zalega wkrótce po serdecznych, często dowcipnych sło-
wach  powitania  ze  szczytu  Jasnej  Góry,  a  tuż  przed
wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu. Ta cisza zdu-
miewa i  oszałamia  kontrastem do pielgrzymich zma-
gań: w pogodzie i niepogodzie, w deszczu i spiekocie,
zimnie i skwarze, w bólu i zwątpieniu, w zmaganiach
by  donieść  dramatyczną  intencję.  W tej  ciszy,  leżąc
krzyżem pod szczytem klasztoru  ktoś  z  pielgrzymów
słyszy stłumione łkanie leżącego obok, ktoś rozszalałe
bicie własnego serca, a jeszcze ktoś nie potrafi zatrzy-

mać żadnej myśli, żadnego słowa w natłoku powracają-
cych obrazów z pielgrzymiego szlaku. Trwanie w ciszy
na błoniach Jasnej Góry staje  się modlitwą, nieznaną
sercu w żadnym innym czasie. 

Tegoroczne  święto  Matki  Bożej  Szkaplerznej,
każdego  roku  16  lipca,  wieńczące  Poznańską  Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę niech dopomoże ciszy na-
szych serc. Niech ograniczenia, niepewność i zagroże-
nia,  spowodowane pandemią  posłużą  nam – jak  trud
pieszego pielgrzymowania – do najpiękniejszego spo-
tkania z Matką Bożą, jakiego świat dać nie może, bo w
ciszy,  zrodzonej  z  bezgranicznego  zawierzenia  Jej
wstawiennictwu przed Synem.         

Od lat zapraszamy do Żywego Różańca, młodych i
seniorów,  kobiety  i  mężczyzn,  także  małżeństwa.  W
dniach pandemii skromne zobowiązanie do codzienne-
go odmawiania jednej dziesiątki różańca może stać się
najlepszym krokiem w najbezpieczniejszym kierunku! 

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

Zapraszamy  do  odwiedzania  naszej  strony:
www.vinea.org.pl, na której można znaleźć informacje
dotyczące  funkcjonowania  Poradni  oraz  proponowa-
nych form 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 z elementami psychoedukacji,
poprzez  osobistą  i  duchową  pracę,  inspirowany  w
znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psy-
chologiczną. 

Trwa nabór do kolejnych grup. Zapraszamy!

Żywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy Różaniec

Fundacja VINEAFundacja VINEAFundacja VINEAFundacja VINEA
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Wystawa dyplomowa o. Mateusza Orłowskiego SJ 

Po  3-letnich  studiach  licencjackich  na
Uniwersytecie  Artystycznym w  Poznaniu  o.  Mateusz
Orłowski  SJ  obronił  8  czerwca  pracę  dyplomową  z
malarstwa.  Wystawa  dyplomowa  Symbole  na  nowo
odkryte zawierała pięć dużych płócien oraz kilkanaście
mniejszych,  poświęconych  historii  biblijnej  i  takim
dawnym  chrześcijańskim  symbolom,  jak  pelikan,
baranek,  paw,  Jonasz  i  wielka  ryba,  potop,  wróbel,
szczygieł  i  ciernie,  czy  pszczoły.  Obrazy
zaprezentowano w jednej z sal  Galerii u Jezuitów – z
racji długiej historii i pięknej architektury – stanowiącej
doskonałe miejsce do ekspozycji prac dyplomowych z
malarstwa.  

Artysta, sięgając do tematów podejmowanych w
malarstwie  różnych  epok,  starał  się  pokazać  ich
aktualność i zdolność przemawiania do współczesnego
odbiorcy.  Posługując  się  wspólną  dla  wszystkich
obrazów  techniką  olejną,  do  każdego  z  tematów
podszedł  indywidualnie,  pragnąc  aby  zastosowane
środki  plastyczne  wydobywały  i  wzmacniały  przekaz
symboliczny.  Z  tego  powodu  zróżnicowł  sposób
malowania i format, o czym między innymi świadczą
wymiary  poszczególnych  prac,  od  największej:  140
x180  cm,  po  najmniejszą,  bo  zaledwie  3  x  4  cm.
Częścią pracy dyplomowej stały się także liczne szkice,
pochodzące  z  czasu  tworzenia  koncepcji
poszczególnych tematów. 

Podjęta tematyka, wraz z obraniem tradycyjnej
techniki  malarskiej  –  jak  na  standardy  niezwykle
„nowoczesnego”  Uniwersytetu  Artystycznego w
Poznaniu  –  stanowiła  pójście  nieco  „pod  prąd”.  
Prace o.  M. Orłowskiego zyskały jednak zaskakująco
pozytywny odbiór i ocenę, przynosząc Dyplomantowi
satysfakcję,  że  tam  gdzie  na  co  dzień,  na  dobre
zadomowiło  się  zamiłowanie  do  tego  co

kontrowersyjne,  wstrząsające,  brzydkie  i  dziwne,
przynajmniej  na chwilę  zaświecił  promyk nadziei,  że
malowanie  tego,  co  Piękne  i  Prawdziwe  nadal  może
mieć sens. 

Prace dyplomowe o. Mateusza,  wraz z innymi
jego obrazami z okresu studiów, były prezentowane na
wystawie w  Galerii u Jezuitów w dniach od 19 do 20
czerwca. Artysta zaprasza na swoją stronę internetową:
www.mateuszorlowski.com gdzie można bliżej poznać
jego twórczość i obrazy dyplomowe. 

Dzielimy  z  o.  Mateuszem  Orłowskim
wdzięczność  Panu  Bogu  za  obdarowanie  talentem
malarskim.  Serdecznie  dziękujemy  za  piękne
świadectwo współpracy z  łaską poprzez pielęgnację i
rozwój  talentu  oraz  dzielenie  się  jego  owocami  ku
ubogaceniu bliźnich i na większą chwałę Bożą! Niech
Stwórca  hojnie  błogosławi  Ojcu  w  dalszej  pracy
artystycznej oraz wzrastaniu w powołaniu kapłańskim i
zakonnym.

Już za nami …

4 czerwca odbyło się pierwsze,  w warunkach zdalnej
komunikacji, spotkanie Rady Lokalnej WŻCh w Pozna-
niu, skupiającej wspólnoty z Poznania, Murowanej Go-
śliny,  Pobiedzisk  i  Rogoźna.  Omawialiśmy  kwestie
związane z jubileuszem 15-lecia istnienia WŻCh w na-
szym mieście,  zaplanowanym na drugą połowę wrze-
śnia.  Wspólnota  powierzyła  Łukaszowi  Porawskiemu
na kolejne 2 lata funkcję koordynatora lokalnego i roz-
poczęła poszukiwanie osoby, mogącej zająć się organi-
zacją przyszłorocznych Rekolekcji w Życiu.

W dniach od 19 do 21 czerwca odbył się wspólnotowy
wyjazd do leśniczówki Łowiska koło Trzcianki oraz to-
warzyszący mu spływ kajakowy. Pochodząc z różnych
wspólnot podstawowych, mieliśmy okazję do bliższego
poznania się oraz spotkania z członkami, towarzyszą-
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cych nam rodzin. Zobaczyć Boga w pięknie przyrody-
oraz  w  nas  samych  pomagał  nasz  asystent  lokalny
o. Dariusz Michalski SJ. Fotorelacja z tego wydarzenia
pojawiała się na naszym profilu facebook.

A przed nami …

Spotkania dla osób po Rekolekcjach w Życiu lub po in-
nym doświadczeniu medytacji  ignacjańskiej,  zaintere-
sowanych dołączeniem do  Wspólnoty Życia Chrześci-
jańskiego, zaplanowane zostały na wrzesień. Szczegó-
łowe terminy zostaną podane po wakacjach na naszym
profilu facebook.

Więcej informacji o Wspólnocie Życia Chrześcijańskie-
go w Poznaniu można znaleźć na naszych stronach: 
www.wzch.poznan.pl oraz 
www.facebook.com/wzchpoznan

Jednym słowem, niespokojny żywot 

Jezuici w Poznaniu oraz Biuro Regionalne Papieskiego
Stowarzyszenia  Pomoc  Kościołowi  w  Potrzebie
(PKWP)  Misja na Szewskiej zapraszają 18 lipca 2020
na obchody 100. rocznicy urodzin o. Czesława Białka
SJ:
18:00 Msza św. w  Sanktuarium MB Różańcowej (oo.
jezuici)

19:00 wspominamy o. Czesława Białka – spotkanie w
Kaplicy Krzyża

Zrób  prezent  Jubilatowi! Kup  –  dostępną  podczas
spotkania  –  książkę-cegiełkę:  Dla  innych  -  życie  o.
Czesława  Białka.  Dochód  przeznaczymy  na  Projekt
Zambia – JCS w Akcji,  w ramach misji  jezuickich w
Zambii, tak drogich sercu o. Czesława.

Biuro Regionalne Papieskiego Stowarzyszenia  Pomoc
Kościołowi w Potrzebie (PKWP) oraz Jezuici w Pozna-
niu zapraszają do plenerowego Kina z misją, w pobliżu
Starego Rynku, na placu przed sanktuarium, u zbiegu
ulic  Szewskiej  i  Dominikańskiej.  Przy  współpracy  z
Domem  Wydawniczym Rafael oraz  dzięki  wsparciu
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej obejrzymy:

17 lipca 2020, o godz. 21:00
Mam przyjaciół w Niebie, reż. Fabrizio Maria Cortese
(95 min.)

Po Jak Bóg da, kolejna, niezwykła włoska, więcej niż
komedia: szalenie zabawna, pełna humoru sytuacyjne-
go, a  równocześnie ciepła  i  obok szczerego śmiechu,
wywołująca wzruszenie i  dobre emocje.  Jest  opowie-
ścią o przemianie człowieka, możliwej dzięki przyjaźni,
współczuciu, miłości, ale także … stracie.

31 lipca 2020, godz. 21:00
Ignacy Loyola, reż. Paolo Dy (124 min.)

Filipiński film biograficzny doskonale opowiada histo-
rię dramatycznych i przełomowych momentów z życia
Ignacego  Loyoli.  Twórcy  wykreowali,  trzymającą  w
napięciu – od pierwszej do ostatniej minuty – opowieść
o  nadzwyczajnej  przemianie  wewnętrznej  człowieka,
idealnie oddając istotę ignacjańskiego ducha i głęboko
przemawiając  do  widza  przesłaniem,  poetyką  filmu
oraz walorami znakomitej muzyki, kolorystyki i gry ak-
torskiej głównego bohatera.

Wstęp na obydwa seanse wolny.
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