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      Daj nam, Panie Jezu, Twoje Serce, 
      abyśmy, ofiarując je Sercu Ojca wiecznego, 
      we wszystkim jego Sercu się podobali,
      który żyjesz i królujesz
      z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym,
      Bóg na wieki wieków. Amen.

    (modlitwa o. Kaspra Drużbickiego SJ) 

Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

Miesiąc, który rozpoczynamy, wypełnia nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa 
a kulminacją Uroczystość, która przypada w tym roku 11 czerwca. 

  Tego dnia w Krakowie odbędą się obchody 100. rocznicy poświęcenia Polski Sercu 
  Jezusowemu z ponowieniem tego aktu przez przewodniczącego Konferencji Epi-
  skopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego.
  Jest to także uroczystość odpustowa w naszej świątyni, noszącej od 1964 r. wezwa-
  nie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obraz w ołtarzu głównym zwraca jednak 
  uwagę uderzającym podobieństwem do przedstawień Jezusa Miłosiernego Jezu 
  ufam Tobie. Różnią się kolorystyką i innym ułożeniem prawej dłoni Chrystusa. Czy-
  ni On gest błogosławieństwa łącząc palce tak, jak wyrażają to wschodnie ikony Pan-
  tokratora, w celu usymbolicznienia dwóch natur w Wcielonego Słowa i trzech Osób 
  Trójcy.
  Oba wizerunki wykonał ten sam artysta, Adolf Hyła.  Część edukacji odbywał w je
  zuickim konwikcie w Chyrowie, gdzie zdał maturę w r. 1917, tam zaś zetknął się 
  z intensywnie szerzonym w ośrodkach duszpasterstwa Towarzystwa Jezusowego 
  kultem Serca Jezusowego. Gdy ku zaskoczeniu wielu, 6 marca 1959 r. Notyfikacja 
  Kongregacji Św. Oficjum wprowadzała czasowo surowe ograniczenie kultu Bożego 
  Miłosierdzia w formach zaproponowanych przez s. Faustynę, A. Hyła przemalował 
  jeden z obrazów, który znalazł się w tutejszym Sanktuarium. 
  4.04.1964 r., w I. piątek miesiąca, ks. arcybiskup Antoni Baraniak poświęcił go, jed-
  nocześnie dodając wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa do tytułu kościoła. 
  Nawiasem mówiąc, w kościele widnieje jeszcze jedno przedstawienie Bożego Ser
  ca, zauważane tylko przez nielicznych. Trzeba mieć dobry wzrok lub lornetki by 
  spostrzec, że portret św. Judy Tadeusza na ścianie prawej nawy ma na piersi również
  obrazek Jezusa i Jego Serca. 
  W nałożeniu na siebie na jednym płótnie dwóch przedstawień Chrystusa w ołtarzu 
  głównym, wyraża się istota i nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, i do
  Bożego Miłosierdzia. Chodzi o ukazanie  w różnych formach Centrum orędzia 
  chrześcijańskiego, że „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
  trwa w nim.” (1 J 4,16b).  
  
  o. Grzegorz Dobroczyński SJ

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia

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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Nasz kościół w czasie Roku Ignacjańskiego, czyli  do
31 lipca 2022 roku jest świątynią jubileuszową. Można
uzyskać w niej odpust zupełny pod zwykłymi warunka-
mi. Odpust mogą uzyskać również chorzy i ci, którzy z
ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, po-
przez modlitwę przed wizerunkiem św. Ignacego i ofia-
rowanie Bogu swoich cierpień.

***
Transmisje wszystkich Mszy świętych i nabożeństw są
już dostępne na naszej stronie internetowej. Dziękuje-
my za wszystkie ofiary. 

***
Po śladach historii jezuitów - Pielgrzymka 

W Roku Ignacjańskiego Jubileuszu zapraszamy na piel-
grzymkę do Braniewa, gdzie w 1564 roku na zaprosze-
nie  biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza  (póź-
niejszego  kardynała)  przybyli  jezuici  rozpoczynając
działalność  w  Rzeczpospolitej.  Koszt  340  zł  /  osoba
(wpłata zaliczki w wysokości 40 złotych w ciągu 7 dni
od zgłoszenia na konto Fundacji Vinea z dopiskiem –
Pielgrzymka). Szczegóły i zapisy w formularzu na stro-
nie www.vinea.org.pl 

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
numer konta: 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

kontakt w sprawie pielgrzymki: sesje@vinea.org.pl

***
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.

Modlimy się w stałej intencji za kapłanów archidiecezji
poznańskiej  i  w  Papieskich  Intencjach  Apostolstwa
Modlitwy – w czerwcu, w intencji ewangelizacyjnej za
młodych ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa
przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrasta-
li w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpli-
wością.

Męstwo zawierzenia

Odprawiane w parafiach nabożeństwa fatimskie,
od  maja  do  października,  każdego  trzynastego  dnia
miesiąca, w tym roku niejako oplatają modlitwą różań-
cową szczególnie trudny czas: od słabnącej w ostatnich
dniach pandemii do ewentualności czwartej fali zaka-
żeń jesienią. Jak 13 maja 1917 roku w Fatimie Matka
Boża Różańcowa przyszła  z  przesłaniem podczas  to-
czącej  się  wojny światowej,  tak dziś,  gdy zagrożenie
zawisło także nad wszystkimi narodami, możemy ucie-
kać się do Jej wstawiennictwa przed Bogiem, w różań-
cowych procesjach, wyrosłych z orędzi fatimskich.

Proste,  wiejskie  dzieci:  Hiacynta,  Franciszek i
Łucja, nie chcąc podczas wypasania owiec tracić czasu
na  zabawy,  skracały  odmawianie  różańca  do  dwu
pierwszych słów w  Ojcze nasz i  w  Zdrowaś Maryja.
Nie wiedziały kim jest Ojciec Święty, gdy usłyszały od
Matki Bożej, żeby się za niego modlić. Postać widzianą
nad dębem nazywały naszą Panią z nieba, zanim pod-
czas ostatniego widzenia w październiku powiedziała,
że jest Matką Bożą Różańcową.  

Jednak już od pierwszego objawienia ich wiara
w to, co usłyszały staje się radykalna. Od razu podej-
mują pokutę na zadośćuczynienie Panu Bogu i Matce
Najświętszej  za  zniewagi  i  bluźnierstwa,  których do-
puszczają  się  grzesznicy.  Wykorzystują  każdą  okazję,
by ofiarować cierpienia w tej intencji, a także za nawró-
cenie grzeszników, i to w tajemnicy przed otoczeniem,
ciągle  rosnącą  rzeszą ciekawskich.  Całodzienny posi-
łek, z braku lepszej okazji, najpierw dają owcom, a po-
tem regularnie ofiarowują dzieciom, chodzącym w oko-
licy  po  prośbie.  Znalezionym  na  drodze,  szorstkim
sznurem rolniczym obwiązują dla większej pokuty bio-
dra. Spontanicznie w ciągu dnia modlą się aktami strze-
listymi, których nauczył ich Anioł i do których zachę-
cała Matka Boża. Ciężko chora Hiacynta odmawia zje-
dzenia  winogron,  ale  chce  wypić  mleko,  którego nie
lubi. Łucja ośmiela się zadawać pytania Pani z nieba,
ale ma pytania do siebie samej, w obawie, że widzenia
mogą być ułudą szatańską. Zmuszane do zaprzeczenia
temu, co zobaczyły i usłyszały od Matki Bożej, dzieci
jednak zgodnie potwierdzają wszystko, nawet po wtrą-
ceniu do więzienia i zastraszane śmiercią.

Pielgrzym w fatimskiej bazylice, trwając na mo-
dlitwie  przy  grobach,  dziś  już  świętych  Hiacynty  i
Franciszka, i zmarłej w 2005 roku sł. b. Siostry Łucji,
pozostaje pod wrażeniem ich męstwa. Zdumiewa hero-
izm dzieci w wieku zaledwie 7, 9 i 10 lat, odpowiadają-
cych bezwarunkowo na prośby Matki Bożej. Ich rady-
kalizm,  zrodzony  w spotkaniu  z  nadprzyrodzonością,
dziś daje ludziom wsparcie na drogach wiary w laicy-
zującym się świecie. Od maja do października procesje
różańcowe gromadzą wiernych modlących się w duchu
orędzi fatimskich. Nabożeństwo pierwszych sobót mie-
siąca,  to  współczesna  odpowiedzią  na  prośby  Matki
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Bożej  o  wynagradzanie  Jej  Niepokalanemu  Sercu  za
bluźnierstwa i zniewagi.  

Pozostaje iść za przykładem świętych z Fatimy
w męstwie zawierzenia, by nie tracić ducha pod cięża-
rem doświadczeń osobistych, napięć w Kościele i nie-
bezpieczeństw zagrażających światu.
Grażyna Filipiak

Zapraszamy do Żywego Różańca.  Zobowiązanie do
codziennego  odmawiania  jednej  dziesiątki  może  być
najlepszym darem dla najbardziej potrzebujących! Do-
łącz do nas, dzwoniąc:  61 852 50 76 lub 604 937 102,
albo  poprzez  formularz  na  stronie:  www.poznan-
jezuici.pl/roza-rozancowa

 

Zakończenie roku w Pracowni Działań Twórczych

Spatio Corpore Et Anima:
Wystawa malarstwa Piotra Pawła Drozdowicza
Galeria u Jezuitów, 24 – 28. 05.2021. 
   Wystawa otworzyła cykl ekspozycji po covidowym 
lockdownie. Ekspozycja objęła dwa typy prac, które łą-
czy motyw postaci ludzkiej.Autonomiczne obrazy olej-
ne zestawione zostały z projektami fresków i studyjny-
mi kartonami.
   Wystawa była wymiernym owocem wieloletniej, na-
turalnej syntezy doświadczeń uprawiania przez poznań-
skiego artystę malarstwa sztalugowego i ściennego. 
Jego prace cechuje wyraźnie zainteresowanie fenome-
nem osobowości człowieka wraz z jej odniesieniem do 
przestrzeni, którą zajmuje i wyznacza swym ciałem. W 
ten sposób poprzez malarstwo obrazuje przestrzeń na-
syconą ludzkim duchem i transcendencją Boga. 
   Zaprezentowane na wystawie prace, zwłaszcza por-
trety, artysta określał jako “przebłyski rozległej opo-
wieści o człowieku, o jego fizycznej substancji nazna-
czonej jedyną w swym rodzaju energią życia”.
W planie Galerii w czerwcu:
5-7 czerwca: "Człowiek w architekturze", Katarzyna 
Słuchocka;
9-15 czerwca: Przykłady rzemiosła artystycznego w 
wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 
w Poznaniu;
17-18 czerwca: Prezentacja dyplomów licencjackich 
studentów malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w 
Poznaniu;
25 czerwca: Zakończenie roku w Pracowni Działań 
Twórczych.

 

 Ikony z kursu zdalnego

O godz. 18:00 Msza św. dziękczynna a po niej prezen-
tacja prac z dziedziny ikonopisania, mozaiki oraz po-
złotnictwa i dekoracji, które powstały w ciągu minione-
go roku warsztatowego. Wydarzenie dopełni poświęce-
nie ikon uczestników zdalnych zajęć 1. i 2. stopnia iko-
nopisania w temacie wizerunków Chrystusa i Matki 
Bożej. Wystawa czynna do niedzieli 27 czerwca.
  

Św. Andrzej Bobola
   Ikonografia św. Andrzeja Boboli jest jedną z najlicz-
niejszych w historii kultu polskich świętych. Związane
jest to z niezwykłą popularnością kultu obecnego Patro-
na Polski i to prawie od samego jego zarania. Kiedy po
męczeńskiej  śmierci  w  Janowie  koło  Pińska  w  1657
roku ciało Andrzeja Boboli zostało złożone w krypcie
pińskiego  kościoła  Jezuitów,  niestrudzony  misjonarz
polesia „zasnął” snem odpocznienia na 45 lat. Pamięć o
gorliwym jezuicie ożyła na nowo w roku 1702 za spra-
wą o. Marcina Godebskiego, ówczesnego rektora Kole-
gium Jezuitów w Pińsku, któremu Męczennik w zja-
wieniu polecił odnaleźć trumnę z ciałem. Powszechne
poruszenie  wywołał  stan  odnalezionego  ciała,  które
mimo upływu lat i odniesionych niezwykle dotkliwych
ran, zachowało się baz znaków rozkładu. Zjawisko to
uznano za cudowne i odczytano jako znak szczególnej
łaski, jakiej po śmierci dostąpił zamordowany kapłan, a
trumnę z jego doczesnymi szczątkami zaczęto trakto-
wać jako świętą relikwię. Wieść o tych wydarzeniach
spowodowała  napływ licznych pielgrzymów wszelkie-
go stanu, począwszy od okolicznych ludzi pobożnych
po arystokratów z różnych zakątków Rzeczypospolitej,
którzy przez wstawiennictwo męczennika pragnęli wy-
prosić łaski w sprawach przez nich zawierzanych. Nie-
zwykła skuteczność orędownictwa i składane świadec-
twa o licznych uzdrowieniach za przyczyną umęczone-
go kapłana sprawiły, że bardzo szybko poczyniono sta-
rania  o wszczęcie  procesu beatyfikacyjnego Andrzeja
Boboli. Zainicjowany on został już w 1711 roku. 
   Z tego mniej więcej czasu, wykonywane na modłę
barokową,  pochodzą  pierwsze  wizerunki  przyszłego
świętego  jakie  zaczęto  sporządzać  na  potrzeby  kultu
apostoła polesia. Ukazywały one postać męczennika w
jezuickim stroju zakonnym, tj.  w czarnej  przepasanej
sukni  i  z  peleryną  na  ramionach,  z  dwoma szablami
wbitymi w jego kark i lewe przedramię. Wizerunki bar-
dziej  rozbudowane zawierały dodatkowo, w znajdują-
cych się  po obu stronach postaci  medalionach,  sceny
kaźni, jakiej był on poddany z rąk kozackich watażków.
   Jako atrybuty męczeństwa, a zarazem zwycięstwa, ja-
kie  święty  odniósł  przez  wytrwałość  w  wyznawanej
wierze aż do śmierci, umieszczane na wizerunkach były
także:  wieniec  laurowy  podtrzymywany  przez  anioła
nad głową Boboli  oraz – przez odwołanie się do po-
wszechnej symboliki ikonografii chrześcijańskiej – ga-
łązka  palmowa  i  drewniany  krzyż,  które  męczennik
trzymał w dłoni.

Galeria u Jezuitów i Pracownia Galeria u Jezuitów i Pracownia 
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   Akt uznania Andrzeja Boboli „prawdziwym męczen-
nikiem  za  wiarę”,  jakiego  dokonał  papież  Benedykt
XIX w 1755 roku, dał asumpt do określenia sposobu
przedstawiania  jezuickiego  misjonarza  w  kontekście
jego męczeńskiej śmierci. Od tej pory aż po beatyfika-
cję poleskiego męczennika, jakiej dokonał 98 lat póź-
niej papież Pius IX nazywając Andrzeja Bobolę „naj-
większym męczennikiem Kościoła świętego”, utrwaliła
się jego ikonografia. Zasadniczo była ona niezmienna
przez kolejne 100 lat, kiedy kult świętego został nobili-
towany aktem kanonizacyjnym dokonanym przez  pa-
pieża Piusa XI w roku 1938.
   Z tamtej epoki liczne są przedstawienia św. Andrzeja
jako wędrownego misjonarza  lub męczennika.  Przed-
stawia się go w pejzażu polnych ścieżek, ubranego w
strój zakonny, z kosturem w jednym ręku, a z krzyżem
misjonarskim w drugim.  Na  innych  obrazach  święty
ubrany  jest  w  czerwony  ornat  ze  skrzyżowanymi  na
piersiach dłońmi, w których trzyma liść palmy i krzyż –
symbole jego przywiązania do wiary i posługi kapłań-
skiej, w których heroicznie wytrwał w obliczu prześla-
dowań. Inne jeszcze przedstawienia łączą oba aspekty –
misjonarski i  męczeński – ukazując jezuitę w czarnej
zakonnej sukni z misyjnym krzyżem i palmą męczeń-
stwa w obu dłoniach.
   Do  kanonu  ikonografii  świętego  przeszedł  obraz
pędzla Stefana Bakałowicza, przygotowany przez arty-
stę już w roku 1928 roku na okoliczność aktu kanoniza-
cyjnego, który miał nastąpić 10 lat później. Wizerunek
ten znajduje się obecnie w kościele oo. Jezuitów w Po-
znaniu, w prawym ołtarzu bocznym, tuż obok pamiąt-
kowej tablicy na miejscu, gdzie od 13 do 17 czerwca
1938 roku spoczywała trumna z ciałem Andrzeja Bobo-
li w drodze uroczystego przewiezienia relikwii święte-
go z Rzymu do Warszawy. Obraz ten, odwołując się w
warstwie wizualnej do historycznej sceny pojmania mi-
sjonarza przez kozackich siepaczy na ścieżkach Pole-
sia, tchnie jakby entuzjazmem świętego w jego ducho-
wym i fizycznym powrocie do Ojczyzny po latach jej
niewoli.

W swoim zjawieniu dominikaninowi o. Alojzemu Ko-
rzeniewskiemu  z  roku  1819  (Towarzystwo  Jezusowe
było wtedy w stanie kasaty),  św. Andrzej  przepowie-
dział, że po 125 latach zależności Polska odzyska nie-
podległość. Powrót relikwii świętego do Ojczyzny stał

się  ogromnym wydarzeniem nie  tylko religijnym, ale
również  ogólnonarodowym  i  państwowym.  Jeszcze
świeżo  w  pamięci  Polaków  była  obrona  Warszawy
przed  napaścią  bolszewicką  w roku  1920,  której  cu-
downe  sprawstwo,  obok  Matki  Bożej  Łaskawej  i  bł.
Władysława z Gielniowa, patronów Warszawy, przypi-
sywano  również  duchowej  interwencji  św.  Andrzeja
Boboli.
   Postać świętego jezuity z poznańskiego obrazu pro-
mieniuje  nie  tylko gorliwą wiarą gotową do złożenia
ostatecznego świadectwa, ale również tchnie mocą wy-
trwałości w realizacji powierzonej mu przez boskiego
Włodarza misji. Jego rozmodlone i wpatrzone w niebo
oblicze, targany wiatrem płaszcz, jakby opierający się
przeciwnym wirom historii, trzymany mocną ręką ko-
stur świadczący o gotowości spieszenia z pomocą po-
trzebującym oraz  rozłożone szeroko  ramiona  ukazują
pełną zaangażowania obecność świętego w sprawowa-
niu opieki nad tymi, którym posługiwał za dni swojego
misjonarskiego życia,  i  którym przychodzi  z  pomocą
jako niebieski orędownik w sprawach odnoszących się
do rzeczy doczesnych i wiecznych.

   Św. Andrzej Bobola wytrwale czekał, bo ponad 180
lat,  na  wydarzenia  ogłoszenia  go  patronem  Polski.
Sprawując duchową opiekę nad jej mieszkańcami, nie
przestaje być także orędownikiem tych, których przod-
kom za dni swojego misjonarskiego życia głosił słowo
boże i pocieszenie, a którzy dziś, podzieleni granicami
politycznymi i religijnymi, nie zawsze patrzą na siebie
z  życzliwością  i  ufnością.  Święty  misjonarz  Polesia,
męczennik za wiarę i jedność Kościoła, swoimi otwar-
tymi ramionami gromadzi i wskazuje drogę pojednania
kierując się ku potrzebującym, po wszystkich stronach
granic.
o. Jacek Wróbel SJ

Informacje o spotkaniach i warsztatach na stronie:  
www.vinea.org.pl.Oferujemy konsultacje i spotkania 
online. 

Transmisje online: 
https://www.facebook.com/PomocKosciolowiWPotrzebie
https://www.youtube.com/c/PomocKościołowiwPotrzebie/
2 czerwca, godz. 18:30: „Pokochajcie Afrykę! Ugan-
da”. GOŚĆ: Krzysztof Błażyca.  3 czerwca Kościół 
wspomina męczenników z Ugandy  - św. Karola Lwan-
gę i jego Towarzyszy (nasz gość miał spotkał prawnuka
kabaki, który skazał ich na śmierć). 

7 czerwca, godz. 19:15: Msza św. dla pracowników, 
darczyńców i sympatyków PKWP w Sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej (oo. jezuici) przy ul. Szew-
skiej 18 w Poznaniu. 
Kinga Waliszewska
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