
MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO 
      FRANCISZKA W CZASIE PANDEMII 

  O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze
  jako znak zbawienia i nadziei.
  Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
  która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpie-

    niem Jezusa, trwając mocna w wierze.
  Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego, 
  wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, 
  że sprawisz aby tak jak w Kanie Galilejskiej, mogła powrócić radość i święto po tej 
  chwili 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…

  
  Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

  Listopad zaprasza nas do podjęcia refleksji nad sensem naszego życia. Czynimy to 
  w tym roku również mierząc się z pandemią koronawirusa. Czujemy jak bardzo kru-
 che jest życie ludzkie: nasze osobiste i tych, którzy chorują. Znamy osobiście lub 
  słyszymy o osobach, które zmarły w wyniku zakażenia. Jako chrześcijanie jesteśmy 
  zaproszeni, by jeszcze bardziej umocnić swoją wiarę. Pomaga nam w tym tradycja i 
  nauka Kościoła, który przypomina, że istnieją trzy wspólnoty osób. Pierwszą z nich 
  stanowimy my żyjący na ziemi – to kościół pielgrzymujący i wojujący (walczący ze
  złem). Drugą stanowią osoby, które oczyszczają się ze zła w czyśćcu. Ostatnią gru-
 pą jest wspólnota kościoła chwalebnego w niebie. Czyli wszyscy święci,  którzy  
  ogląda ją już teraz Boga twarzą w twarz. Katechizm przypomina, że „Łączność piel-
  grzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje; 
  przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła umacnia się jeszcze dzięki wzajem
 nemu udzielaniu sobie dóbr duchowych" (KKK 955). My możemy ofiarować na-
  szym braciom i siostrom oczyszczającym się w czyśćcu naszą modlitwę, dzięki któ-
  rej szybciej osiągną niebo. Z kolei „obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem,
  z które go, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego 
  (KKK 957). Oznacza to, że kult świętych czyli nasza modlitwa za ich wstawienni-
  ctwem otwiera nas jeszcze bardziej na łaskę Bożą. Daje inspirację, siły i wytrwałość
  na drodze do nieba. Niech listopad będzie dla nas czasem zarówno modlitwy za na-
  szych zmarłych, jak i wzrastania w pragnieniu świętości, pragnieniu nieba, pragnie-
  niu kochania bardziej już tu i teraz. Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi 
  w tym roku zasadami uzyskiwania odpustów z okazji odwiedzin cmentarzy, które 
  publikujemy w Biuletynie.

 
  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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DEKRET  PENITENCJARII  APOSTOLSKIEJ  O
ODPUSTACH  Z  OKAZJI  UROCZYSTOŚCI
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DNIA ZADUSZNE-
GO 2020.

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uro-
czystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzy-
mać  odpust  zupełny  dla  wiernych  zmarłych.  W
związku  z  pandemią  Covid-19  Penitencjaria  Apo-
stolska wydała specjalny dekret w tej sprawie. 

Penitencjaria Apostolska zdecydowała,  że aby zapew-
nić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust
zupełny  dla  osób  nawiedzających  cmentarz  i  modlą-
cych  się  za  zmarłych  przez  poszczególne  osiem dni,
zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopa-
da, może być przeniesiony na inne osiem dni listopa-
da.  Dni  te,  dowolnie  wybrane  przez  poszczególnych
wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również od-
pust  zupełny  związany  z  dniem 2  listopada  –  wspo-
mnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, któ-
rzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odma-
wiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być
przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybra-
ny przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych
powodów  nie  mogą  opuścić  domu,  na  przykład  ze
względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych
w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zu-
pełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi,
którzy pobożnie  nawiedzają  miejsca  święte  oraz  jeśli
wykluczą  wszelkie  przywiązanie  do  jakiegokolwiek
grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe
– spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramen-
talna,  Komunia  eucharystyczna  i  modlitwa  w  inten-
cjach  Ojca  Świętego).  Te  osoby,  aby uzyskać  odpust
zupełny  powinny  odmówić  pobożnie  modlitwy  za
zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej
Maryi  Panny (na przykład jutrznię  i  nieszpory z  ofi-
cjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę
do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych
bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego
z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też
wypełnić  uczynki  miłosierdzia  poprzez  ofiarowanie
Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do
kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wie-
lkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali
Komunii Świętej chorym” (Biuro Prasowe KEP).

Dnia 27 października br. zmarł śp. ks. kan. dr hab. Le-
szek Wilczyński, rektor kościoła pw. Najświętszej 

Krwi Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej w Poznaniu. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

***
W listopadzie będziemy modlić się za zmarłych w tzw.
wypominkach.  Kartki  z  imionami  zmarłych  prosimy
składać do koszyka na stoliku z prasą lub przesyłać ma-
ilem  na  adres  sekretariat@poznan-jezuici.pl  Kapłan
będzie je odczytywał w czasie modlitwy wiernych. Bę-
dziemy odczytywać imiona zmarłych z kartek  jedynie
wypisanych własnoręcznie. Bóg zapłać za ofiary złożo-
ne do skarbony lub w zakrystii.  Przypominamy rów-
nież,  że  Msza św.  zbiorowa za  zmarłych odprawiana
jest w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz.18.00.

***
Serdecznie 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 na rok 2020/2021 przyjmujemy wy-
łącznie telefonicznie, tel. 797 764 612, od poniedziałku
do  piątku  w  godz.  10:00-12:00  lub  mailowo:
sekretariat@poznan-jezuici.pl Ofiary za zamówione in-
tencje można przekazywać 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 (np. 
  w łazience przy Kaplicy Krzyża)
- zakrywanie ust i nosa
- zachowywanie bezpiecznych odległości
- spryskanie płynem dezynfekującym folii na kratce 
  konfesjonału, w przypadku spowiedzi
- zachowanie porządku w przyjmowaniu Komunii św.: 
  najpierw podchodzą osoby, które przyjmują Komunię
  na rękę, a następnie osoby, przyjmujące  Komunię do  
  ust.
 Niech będzie to wyraz naszej wzajemnej miłości i
 troski! Dziękujemy za stosowanie się do tych zasad.

***

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji RÓŻANIEC 
DO GRANIC NIEBA i włączenia się w modlitwę w 
dniach od 1-8 listopada Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie:  https://www.rozaniecdogranic.pl/

***

Od 9 do 17 listopada będziemy ponownie odmawiać
nowennę do św.  Andrzeja  Boboli  o  ustanie pandemii
koronawirusa I o pokój społeczny. Będziemy się modlić
pod koniec Mszy o godz. 18.00. Tekst nowenny znaj-

SanktuariumSanktuariumSanktuariumSanktuarium
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duje się na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy, także w domu.

***
Od dziś w naszym kościele będzie można nabywać ty-
godnik  Przewodnik  Katolicki.  Zachęcamy  do  lektury
wydania, w którym znajdziemy m.in. artykuł „Lekarze
dusz”  o  pracy  kapelanów  szpitalnych  w  czasie  pan-
demii, rozmowę z socjologiem i psychologie Michałem
Łuczewskim  o  budowaniu  relacji  w  społeczeństwie
singli, o relacjach polsko-litewskich i o pandemii jako
sprawdzianie  naszej  wiary.  Przypominamy,  że  Prze-
wodnik Katolicki – najstarszy w Polsce    tygodnik o
tematyce społeczno-religijnej powstały z inicjatywy ar-
cybiskupa  gnieźnieńskiego i poznańskiego  Floriana
Stablewskiego w r. 1895. Zachęcamy do regularnej lek-
tury.

Papieska intencja powszechna w listopadzie: 
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej 
inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

Trwamy na modlitwie różańcowej w stałej intencji: za
kapłanów archidiecezji poznańskiej oraz w Papieskich
Intencjach Apostolstwa Modlitwy na 2020 rok. 

W związku z narastającym zagrożeniem pandemią, od
5 października zawiesiliśmy prowadzenie poniedziałko-
wych nabożeństw różańcowych. Zapraszamy do zdal-
nego odmawiania różańca w tym czasie, także w inten-
cji ustania pandemii. 
Powierzamy Waszym modlitwom Elę z naszej wspól-
noty, unieruchomioną w domu po złamaniu kręgosłupa.

Zapraszamy do Żywego Różańca. W dniach pandemii
skromne  zobowiązanie  do  codziennego  odmawiania
jednej dziesiątki różańca może stać się najlepszym kro-
kiem 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.
Grażyna Filipiak

11. Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej

21 listopada 2020 r. o godz. 15:30 Galeria u Jezuitów
wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji Dzieci i
Młodzieży z Autyzmem APERIO zaprasza na 11. Cha-
rytatywną Aukcję Sztuki Współczesnej. Licytowanych
będzie ponad 100 obiektów polskich artystów.

Aukcję  poprzedzi  wystawa,  która  dostępna  będzie  w
Galerii u Jezuitów od 17 do 20 listopada 2020 r. w go-

dzinach  15:30-19:30,  oraz  w  sobotę  21  listopada  (w
dniu aukcji) od 10:00 do 14:45. Wstęp wolny.

Aby wziąć udział w aukcji wystarczy się zarejestrować
w dniu aukcji. Dla osób, które nie mogą wziąć bezpo-
średniego  udziału  w  wydarzeniu,  istnieje  możliwość
uczestniczenia w licytacji za pośrednictwem portalu 
artinfo.pl. Cena wywoławcza wszystkich prac: 100 zł.
Dochód z aukcji wesprze podopiecznych Stowarzysze-
nia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
APERIO oraz Fundacji Przystań Autysty.

Nowa formuła aktywności Pracowni Działań Twór-
czych
Sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia ad-
ministracyjne  dotyczące  zgromadzeń  publicznych
wpłynęły bezpośrednio na sposób prowadzenia aktyw-
ności duchowych i warsztatowych animowanych przez
Pracownię Działań Twórczych. Grupy, których przed-
miot spotkań na to pozwala, przejdą w swoich działa-
niach w tryb hybrydowy. W jego ramach, wprowadze-
nia do poszczególnych etapów prac będą odbywać się
zdalnie, na zasadzie udostępniania przez prowadzących
odpowiednich treści w formie elektronicznej, a następ-
nie, w wyznaczonych porach, poszczególni uczestnicy
zajęć będą mogli skorzystać z konsultacji w bezpośred-
nim kontakcie  z  osobą  prowadzącą  przy  zachowaniu
niezbędnych środków ostrożności. 

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. 

***
Kobiety, zainteresowane rozwojem osobistym i odnale-
zieniem harmonii ze sobą oraz światem zapraszamy –
już po raz kolejny – na spotkania online w grupie roz-
woju osobistego Żyć w pełni, gdzie między innymi re-
alizowane będą, takie tematy, jak: tożsamość kobiety w
świecie współczesnym, jej poczucie własnej wartości i
potrzeba więzi, sztuka uważności, umiejętność stawia-
nia granic w relacjach.  

***
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

Żywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy RóżaniecŻywy Różaniec
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oraz refleksją psychologiczną. Trwa nabór do kolejnych
grup. Zapraszamy!

Z  powodu  pandemii  odbywamy  próby  w okrojonym
składzie. Postanowiliśmy, że jak Bóg pozwoli i da zdro-
wie, nadal będziemy śpiewać podczas Mszy niedziel-
nych. Pozostaje ufność, że przyjdzie czas prób na wcze-
śniejszych zasadach, by kontynuować posługiwanie w
Sanktuarium AMDG. 
Grażyna Filipiak

Spotkania odbywają się online: 
https://www.facebook.com/MisjaNaSzewskiej

8 listopada XII Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym „Przywrócić Nadzieję” centralne 
obchody w Poznaniu zob. https://pkwp.org/

18 listopada,  godz.  18:30: „Albania  –  mało  znany
kraj męczenników”
Gość na Szewskiej: Joanna Minksztym - etnolog i an-
tropolog kulturowy, od wielu lat zainteresowana kulturą
i historią Albanii.
Spotkanie poświęcone prześladowaniom religijnym w
Albanii - jedynym oficjalnie ateistycznym państwie w
najnowszej  historii  świata.  Albania  kojarzona  dziś
przede wszystkim jako w miarę tani cel wakacyjnych
wojaży ma za sobą ponurą historię systemowych prze-
śladowań religijnych. 
Zapoczątkowana w 1966 r. albańska „rewolucja kultu-
ralna” swoje apogeum osiągnęła w 1967 r. Masowo za-
mykano świątynie wszystkich wyznań, ich wyposaże-
nie rekwirowano, a same budynki przeznaczano na ma-
gazyny, domy kultury, kina, garaże i sklepy. 29 IV 1967
r.  Zgromadzenie  Narodowe  proklamowało  Albanię
„pierwszym ateistycznym państwem na świecie”.  Po-
ciągnęło  to  za  sobą  brutalne  prześladowania  wierzą-
cych. Do maja zamknięto „wszystkie ośrodki obskuran-
tyzmu i mistycyzmu”. Za posiadanie krzyżyka, Pisma
św., Koranu czy dewocjonaliów groziła w Albanii kara
śmierci.  Prześladowania  trwały  do samego końca  Al-
bańskiej Republiki Ludowej w 1991 r. W ramach walki
z religią prowadzono reedukację duchownych, oznacza-
jącą  aresztowania,  tortury,  wieloletnie  uwięzienie  w
obozach  pracy,  niewiele  różniących  się  od  nazistow-
skich obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że w cią-
gu pół wieku prześladowań za wiarę zginęło 100 tysię-
cy Albańczyków, pół miliona znalazło się w więzie-

niach, a dwukrotnie więcej na zesłaniu.

25 listopada, godz. 18:30: Raport PKWP o Sahelu
Podczas spotkania przybliżone zostaną wnioski płynące
z Raportu dot. Sahelu, który ukazał się pod redakcją

Marka  von  Riedemanna,  dyrektora  ds.  publicznych  
i wolności religijnej papieskiego stowarzyszenia Pomoc
Kościołowi w Potrzebie w kwietniu 2020 r. Raport ana-
lizuje  czynniki  wpływające  na  odradzanie  się  islam-
skiego fundamentalizmu i terroryzmu w Afryce subsa-
haryjskiej.

Spotkanie  wpisywać się  będzie  w trwający w dniach
21-29 listopada 2020 r. tzw. Red Week, czyli Czerwo-
ny Tydzień, podczas którego tysiące kościołów, pomni-
ków i budynków na całym świecie oświetlanych jest na
czerwono, jako symbol solidarności z prześladowanymi
i represjonowanymi chrześcijanami.
Kinga Waliszewska, PKWP

Już za nami …

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną powracamy do
spotkań w warunkach zdalnej komunikacji lub w Kapli-
cy Krzyża,  przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wie-
my jak wiele łask przyniosło nam to doświadczenie w
minionym roku formacyjnym, miejmy ufność w opiekę
Boga i wytrwałość w naszych cotygodniowych spotka-
niach wspólnot podstawowych.

Podczas wrześniowej wspólnotowej Mszy św. posłali-
śmy Ewę Ike-Duninowską ze wspólnoty Jan do posługi
koordynatora  przyszłorocznych  Rekolekcji  w  Życiu.
Otoczmy ją modlitwą na nadchodzący czas i nowe wy-
zwania-wezwania

Nasze wspólnotowe Msze święte nadal odbywają się w
sanktuarium w ostatnią  niedzielę  miesiąca o godzinie
11.00.

A przed nami …

Termin spotkania dla osób po Rekolekcjach w Życiu lub
po innym doświadczeniu medytacji ignacjańskiej, zain-
teresowanych dołączeniem do Wspólnoty Życia Chrze-
ścijańskiego, zostanie wkrótce podany na naszych stro-
nach. Zachęcamy do ich śledzenia.

Pełne informacje o  Wspólnocie Życia Chrześcijańskie-
go w Poznaniu dostępne na: www.wzch.poznan.pl oraz
www.facebook.com/wzchpoznan

Barbara Ginter-Matuszewska, WŻCh
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