
MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, 
że nigdy  nie słyszano, abyś opuściła tego, 
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, 
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, 
do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

  
   Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

  Rozpoczynamy sierpień, który przypomina o działaniu Bożej Opatrzności 
  w historii naszego narodu. Dokładnie sto lat temu 15 sierpnia 1920 roku miał 
  miejsce cud nad Wisłą. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, św. Andrzeja Boboli
  SJ i bł. Władysława z Gielniowa (patrona Warszawy) zostały odwrócone losy jed-
  nej z 18-tu najważniejszych bitew w historii świata. Została powstrzymana fala 
  bezbożnego bolszewizmu, który miał się rozlać na całą Europę. 

Przypomnijmy, że Matka Boża sama domagała się ogłoszenia jej Królową 
  Polski, co przekazała włoskiemu jezuicie o. Giulio Mancinelliemu SJ w 1608 
  roku w Neapolu, temu samemu, który był mistrzem rzymskiego nowicjatu, w ja-
  kim przebywał św. Stanisław Kostka SJ. W czasie wizji powiedziała do ojca Giu-
  lio: „A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiło -
  wałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pa-
  łają jego synowie”. Prawdziwości tych słów dowiodła Matka Boża wielokrotnie, 
  a najbardziej właśnie w czasie cudu nad Wisłą, gdy ukazała się bolszewickim 

    żołnierzom odbijając kule, które w jej stronę wystrzeliwali.   
Dziś potrzeba nam kolejnego cudu nad Wisłą. Cudu wzajemnej miłości i sza-

  cunku. Potrzeba nam powrotu na drogę narodowej trzeźwości, stąd zachęta i apel, 
  by powstrzymać się w sierpniu od spożywania napojów alkoholowych. Wiemy jak 
  wielkie szkody wyrządza ten nałóg, niszcząc szczęście i zdrowie nie tylko doro-
  słych, ale i - o zgrozo - najmłodszego pokolenia, m.in. poprzez działanie alkoholu
  na płód w okresie prenatalnym, co prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń płodu, 
  przecież własnego dziecka!
  Jezus pytany o przyczynę pojawienia się chwastu w pszenicy odpowiada: 
  „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Widzimy jak wiele zależy od naszej przyjaźni z
  Bogiem. Jeśli porzucamy Boga, wcześniej czy później zranimy drugiego człowieka, 
  czasem najbardziej niewinnego, bo bezbronne dziecko. Walka o dobro w świecie, w 
  naszej Ojczyźnie toczy się w naszych sercach. Pamiętajmy o tym i z tym większym 
  zapałem i wytrwałością podejmijmy walkę z naszymi grzechami narodowymi, w 
  tym z pijaństwem. Niech Bóg nam błogosławi na tę jakże trudną i potrzebną walkę!

        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 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 wstawiennic-
two św. Andrzeja Boboli SJ

W bieżącym miesiącu zapraszamy do wspólnej modlitwy, w
niedzielę 16 sierpnia, o godz. 18:00. Za wstawiennictwem
św. Andrzeja Boboli, od lat modlimy się w naszym kościele
o potrzebne łaski. Spotykając się z coraz liczniejszymi proś-
bami,  kierowanymi do Boga za  Jego pośrednictwem,  pra-
gniemy modlić się na comiesięcznych Mszach św. – w miarę
możliwości, każdego 16. dnia miesiąca o godz. 18:00 – od-
czytując  wszystkie  prośby,  które  można  przedstawiać,  za-
równo  na  kartkach,  jak  i  pocztą  elektroniczną:
sekretariat@poznan-jezuici.pl Poprzez  ofiarę  tych  Mszy
chcemy wyrazić naszą wdzięczność za wszelkie dobrodziej-
stwa, otrzymane za wstawiennictwem św. Andrzeja, jak cho-
ciażby  w  ostatnim  czasie,  za  wysłuchanie  modlitw  o  po-
wstrzymanie pandemii koronawirusa czy za łaskę deszczu,
gdy trwała susza.

***

W poniedziałek 17 sierpnia o godz.  18:00 odprawimy co-
miesięczną Mszę św. zbiorową za zmarłych, polecanych na-
szym modlitwom. Ich imiona można składać do koszyka na
stoliku w kościele lub przesyłać na powyższy adres mailo-
wy. 

***

Przygotowaliśmy  księgę  łask  i  cudów,  która  znajduje  się
przy ołtarzu św. Andrzeja Boboli. Zachęcamy do wpisywa-
nia w niej podziękowań i świadectw za łaski otrzymane za
pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej, Matki Bożej Po-
cieszenia, św. Ignacego Loyoli lub św. Andrzeja Boboli. Z
kolei prośby można zostawiać w koszyku na stoliku przy oł-
tarzu św. Andrzeja Boboli lub mailowo na adres, jak wyżej.

***

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie na-
szego kościoła. Można je składać poprzez przelew na niżej
wskazane konto bankowe Sanktuarium.

***

Intencje mszalne przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, tel.
797 764 612 od  poniedziałku  do piątku  w godz.  10:00 –
12:00 lub mailowo.

 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

Informujemy, że w dniach 17 – 21 sierpnia sekretariat
Sanktuarium będzie nieczynny.

***

W związku z trwającą pandemią prosimy o zachowanie ko-
niecznych środków ostrożności w naszym kościele:
- dezynfekowanie rąk po wejściu do kościoła (np. w łazience
  przy Kaplicy Krzyża)
- zakrywanie ust i nosa
- zachowywanie bezpiecznych odległości między sobą
- spryskanie płynem dezynfekującym folii na kratce konfe  
  sjonału, w przypadku spowiedzi
- zachowanie porządku w przyjmowaniu Komunii św.: naj-
  pierw podchodzą osoby, które przyjmują Komunię na rękę. 
  Gdy skończy się rozdawanie na rękę, podchodzą osoby, 
  przyjmujące Komunię do ust.

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

Jak przystępować do Komunii świętej?

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego określa po-
stawę w jakiej należy przyjmować Komunię Świętą: „Wierni
przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stoją-
cej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu. Jeśli
przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem
Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, któ-
ry  winien  być  określony  tym  samym  postanowieniem”
(160).
Potwierdza to Konferencja Episkopatu Polski z roku 2005 w
punkcie 38: „Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyję-
cia Komunii świętej. Ciało Pana jest bowiem pokarmem na
drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć
w postawie klęczącej  lub stojącej.  Postawę stojącą należy
zachować  zawsze,  gdy  Komunii  świętej  udziela  się  pod
obiema postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w po-
stawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklę-
kają na jedno kolano”.
W naszym kościele zachęcamy do procesyjnego podchodze-
nia do Komunii  świętej.  Najpierw jest  ona udzielana oso-
bom, które przyjmują ją na rękę. Na końcu osobom, które
przyjmują do ust. Pragnącym przyjąć Komunię w postawie
klęczącej  jest  ona  udzielana  właśnie  na  klęcząco.  Ważne,
aby uświadomić sobie, że stosując się do zwyczaju lokalne-
go, a więc w naszym przypadku do procesyjnego podcho-
dzenia, wyrażamy w ten sposób jedność wspólnoty liturgicz-
nej.  Nie  zamierzamy jednak jej  absolutyzować.  Natomiast
wierni, którzy chcą przyjąć Komunię na klęcząco mogą ro-
zeznać w sumieniu czy rzeczywiście kierują się prawdziwą
pobożnością, czy raczej chęcią ostentacyjnego wskazania, że
są bardziej pobożni od innych. Warto zbadać swoje sumienie
w tej kwestii.
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Dnia 9 marca 2005 roku biskupi zgromadzeni na zebraniu
plenarnym jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii świę-
tej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jed-
nak  ktoś  poprosi,  gestem  wyciągniętej  dłoni,  o  Komunię
świętą na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić (Komu-
nikat z 331. zebrania plenarnego KEP, 5). Każdy, kto przyj-
mowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien pamiętać o
odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą nale-
ży przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a
następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię
do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na
dłoni od ołtarza. Podczas udzielania komunii kapłan, diakon
lub inny szafarz ukazuje przystępującemu wiernemu hostię,
mówiąc: „Ciało Chrystusa”. Przystępujący do Komunii od-
powiada: „Amen”, na koniec spożywa Ciało Pańskie.

Pamiętajmy, że każdy powinien karmić się Komunią świętą
z sercem wolnym od grzechu ciężkiego, wypełnionym wia-
rą, miłością i pragnieniem całkowitego zjednoczenia się ze
Zbawicielem.  Osoby,  które  nie  mogą  z  różnych  przyczyn
przystąpić fizycznie do Komunii świętej w kościele lub sko-
rzystać z Komunii dla chorych mogą przystąpić do Komunii
duchowej. Jest nią akt duchowy, będący pragnieniem zjed-
noczenia z Panem Jezusem, w praktyce mogący wyrażać się
w takim osobistym wyznaniu: „Wierzę, Jezu, że jesteś rze-
czywiście  obecny  w  Eucharystii.  Kocham  Cię!  Żałuję  za
grzechy,  którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca,
oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od
Ciebie!”. Skutki Komunii duchowej są takie same jak sakra-
mentalne przyjęcie Komunii świętej. 

Opracował o. Dariusz Michalski SJ

Na podstawie:
 • Oremus, lipiec 2020, s. 197-198
 • O postawie i sposobach przyjmowania Komunii świę-
tej, Maciej Biskup OP - 
https://szczecin.dominikanie.pl/2019/03/30/o-postawie-i-
sposobach-przyjmowania-komunii-swietej/

Modlimy się w stałej intencji: za kapłanów archidiecezji po-
znańskiej oraz w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modli-
twy na 2020 rok. W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy
św. odmawiamy różaniec przed Najświętszym Sakramentem
w intencji pokoju.  

Papieska intencja powszechna w sierpniu: Módlmy się za
wszystkie osoby, które pracują na morzu i żyją dzięki morzu,
w tym za  marynarzy, rybaków i ich rodziny.

Matka Boska Śnieżna

W kalendarzu liturgicznym, 5 sierpnia obchodzimy
wspomnienie  konsekracji  rzymskiej  bazyliki  Najświętszej
Maryi Panny, Santa Maria Maggiore, z którą związany jest

kult  Matki Bożej Śnieżnej, czczonej  także w Jej obrazie w
naszym Sanktuarium. 

Według tradycji, w nocy z 4 na 5 sierpnia 352 roku,
Matka Boża,  wyrażając  życzenie  zbudowania  świątyni  Jej
poświęconej, objawiła się we śnie jednocześnie rzymskiemu
patrycjuszowi Janowi oraz jego żonie,  zapowiadając naro-
dzenie długo oczekiwanego dziecka. W takim samym śnie
ukazała się również tej nocy papieżowi Liberiuszowi, uprze-
dzając prośbę Jana o zgodę na budowę kościoła. Każdemu z
nich oznajmiła, że wskaże miejsce na budowę kościoła spad-
nięciem śniegu. Tej samej nocy, w środku upalnego włoskie-
go  lata,  jedno  z  siedmiu  rzymskich  wzgórz,  wzgórze  na
Eskwilinie pokryło się śniegiem. 

Gdy Jan powiadomił papieża Liberiusza o swoim i
żony śnie, ten, po takim samym śnie tej samej nocy, zaraz
rano w otoczeniu duchowieństwa i ludu rzymskiego, udał się
procesyjnie na wzgórze i wytyczył zarys przyszłego kościoła
na ośnieżonym miejscu. Kościół wzniesiony na Eskwilinie
stał  się pierwszą w chrześcijaństwie zachodnim świątynią,
poświęconą Matce Bożej. Kolejne przebudowy doprowadzi-
ły do powstania bazyliki Matki Bożej Śnieżnej, z czasem na-
zwanej bazyliką Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Więk-
szej, która powstała wkrótce po ogłoszeniu dogmatu o Bo-
żym rodzicielstwie Maryi, na soborze w Efezie w 431 roku.
Każdego roku, 5 sierpnia podczas uroczystości, z kopuły ka-
plicy Matki Bożej w bazylice zrzucane są białe płatki róż,
mające przypominać śnieg i symbolizujące wyproszone ła-
ski. 

Matce Bożej z bazyliki na Eskwilinie przypisywane
jest wielokrotne uratowanie Wiecznego Miasta w czasie cho-
rób, zarazy i klęsk żywiołowych, co sprawiło że rzymianie
nazywają  Maryję:  Salus Populi Romani  –  Ocalenie  Ludu
Rzymskiego.  Z cudowną interwencją Maryi szczególnie łą-
czone jest zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad wielokrot-
nie silniejszą flotą turecką w bitwie pod Lepanto 7 paździer-
nika 1571 roku. Gdy na morzu trwała  walka,  lud rzymski
z kroczącym boso, papieżem Piusem V na czele, odprawiał
wielką, pokutną procesję różańcową, niosąc obraz Matki Bo-
żej Śnieżnej. Po tych wydarzeniach Pius V wprowadził świę-
to Matki Bożej Różańcowej, które współcześnie obchodzimy
7 października, jako wspomnienie obowiązujące.

Wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej żywił
św. Stanisław Kostka. Posiadał kopię Jej obrazu, przy niej
umarł, a obraz umieszczono nad jego grobem. Święty często
modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej w bazylice Santa
Maria Maggiore. Był w niej widziany ostatni raz w sierpniu
1568 roku,  kilka dni  przed śmiercią.  Współcześnie  Matka
Najświętsza w obrazie z bazyliki na Eskwilinie – noszonym
procesyjnie –  patronuje  Światowym Dniom Młodzieży.  Jest
patronką kobiet oczekujących poczęcia. Podczas tegorocznej
liturgii  Wielkiej  Soboty i  Niedzieli  Wielkanocnej,  samotny
papież Franciszek, modląc się przed obliczem  Matki Bożej
Śnieżnej,  w dramatycznym dla świata czasie,  najwyraźniej
zapragnął pobudzić miliony serc do otwarcia się na Maryję,
jako Ocalenie każdego, kto się do Niej ucieka! Jan Paweł II
postanowił, aby przed obrazem w bazylice na Eskwilinie za-
wsze paliła się lampka oliwna.

Żywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy Różaniec
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W Polsce obrazy Matki Bożej Śnieżnej rozpowszech-
niane były szczególnie przez Sodalicje Mariańskie, powstałe
w 1563 roku w Rzymie z inicjatywy Jana Leunisa SJ. Kopie
rzymskiego wizerunku zyskały  dużą  popularność, począw-
szy od 1600 roku. Najczęściej umieszczane były w kaplicach
Bractw Różańcowych, stąd ich nazwa, jako obrazów Matki
Bożej  Różańcowej.  W  naszym  kraju  istnieje  kilkadziesiąt
maryjnych  wizerunków, wzorowanych  na obrazie z  Santa
Maria Maggiore.  Z najpopularniejszym – znajdującym się
dziś u krakowskich dominikanów – łączone jest zwycięstwo
pod Chocimiem w 1621 roku. 

Obraz Matki Bożej Śnieżnej w kościele Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa i  Matki  Bożej  Pocieszenia.  Sanktu-
arium Matki  Bożej  Różańcowej ojców  jezuitów w Pozna-
niu ukoronowany został  12  października 1968 roku  przez
arcybiskupa Antoniego Baraniaka,  dziś niezłomnego Sługę
Bożego.      

Od lat zapraszamy do Żywego Różańca, młodych i senio-
rów, kobiety i mężczyzn, także małżeństwa. W dniach pan-
demii  skromne zobowiązanie  do  codziennego 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 doty-
czące  funkcjonowania  Poradni  oraz  proponowanych  form
spotkań terapeutycznych i warsztatów. 

***

Oferujemy konsultacje i  regularne spotkania terapeutyczne
również w formie online. 

Spotkania Grup 12  Kroków –  to program rozwoju ducho-
wego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji, poprzez
osobistą i duchową pracę, inspirowany w znacznym stopniu
tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną. 

Trwa nabór do kolejnych grup. Zapraszamy!

W czasie  pandemii,  26  kwietnia  powróciliśmy do
cotygodniowego posługiwania, podczas niedzielnych Eucha-
rystii. Dysponując bardzo małą salką, nie odbywaliśmy prób
we wtorki, co niestety nie pomagało naszym wykonaniom.
Spotykaliśmy się jedynie pół godziny przed Mszą na krót-
kiej próbie w kościele. Wymagania związane z pandemią, ze
szczególnie  dotkliwą  koniecznością  śpiewania  w  masecz-
kach, bardzo ograniczały nasze starania.

Zbliżający się odpust  św. Ignacego,  wraz ze Mszą
odpustową 2 sierpnia,  sprawił,  że w drugiej  połowie lipca
podjęliśmy próby w pełnym wymiarze,  pragnąc przygoto-
wać posługę muzyczno-liturgiczną na tę uroczystość. Dzięki
sprzyjającym warunkom w Kaplicy Krzyża i na chórze w ko-
ściele, mogliśmy zastosować się do wymogów, związanych
z pandemią, zachowując wzajemne odstępy. 

Powróciła  radość  pracy  nad  wykonaniami,  z
wdzięcznością i w poczuciu, że nadal możemy posługiwać
ubogaceniu wspólnoty eucharystycznej  na większą chwałę
Bożą!

Biuro Regionalne Papieskiego Stowarzyszenia  Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie (PKWP) oraz  Jezuici w Poznaniu,  we
współpracy z  Domem Wydawniczym Rafael,  zapraszają  na
wakacyjne plenerowe Kino z misją. W pobliżu Starego Ryn-
ku, na placu przed sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, u
zbiegu ulic Szewskiej i Dominikańskiej,  28 sierpnia 2020 o
godz. 20:00  będzie można obejrzeć amerykański film oby-
czajowy Doonby. Każdy jest kimś, reż. Peter Mackenzie, 100
min. Wstęp wolny.

Film pokazuje, że każdy człowiek ma na ziemi swoją niepo-
wtarzalną misję do wypełnienia. Sam Doonby, tajemniczy i
przystojny włóczęga, pojawia się znikąd w małym miastecz-
ku w Teksasie. Jego nagłe przybycie wywołuje falę niezwy-
kłych zdarzeń i zmienia życie wielu ludzi. Kiedy równie nie-
spodziewanie jak się pojawił nagle znika, mieszkańcy mia-
steczka zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, jak wielkie
znaczenie może mieć obecność lub brak jednej osoby. 
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