
SanktuariumSanktuarium
Matki Bożej RóżańcowejMatki Bożej Różańcowej

  
   Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
   Pamięć moją i rozum, i wolę mą całą.
   Cokolwiek mam i posiadam.
   Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to Panie oddaję.
   Twoje jest wszystko.
   Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.
   Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, 
   albowiem to mi wystarcza. Amen

   Ignacjańska „Pani Nasza” 

   Drodzy Przyjaciele,
   Sierpień dzieli się na czas przed- i po Uroczystości Wniebowzięcia Najświęt-
   szej Maryi Panny. W Polsce, strumienie ludzkie płyną na Jasną Górę i do innych 
   sanktuariów maryjnych. Pielgrzymi niosą bagaż intencji własnych i polecanych 
   ich modlitwom. Także intencje „społeczne”, do czego ten miesiąc szczególnie skła-
   nia.
   Polskie sierpnie, zwłaszcza 1920, 1944 i 1980 r., przypominają o wspólnym do-

bru ja-    kim jest Ojczyzna. Przez pielgrzymkowe zgromadzenia, również o tym domu, którym 
   jest Kościół. Wydarzenia bieżące motywują do szczególnej troski modlitwy o Boży 
   ład w tych domach.
   Niech więc sierpień w Roku Ignacjańskiego przypomni nam, jak mocno Założy-
   ciel Towarzystwa Jezusowego swój los (i przyszłość zakonu) powiązał z Maryją. Igna-
   cy upodobał sobie w Rzymie obraz Matki Bożej Przydrożnej (della Strada, wspomina-
   nej liturgicznie przez jezuitów 24 maja), z kościoła bliskiego miejscu zamieszkania  
   jego i towarzyszy na początku 1541 roku. Później powstał tu słynny kościół  Najświęt-
   szego Imienia Jezusa (del Gesū). Madonna della Strada pozostaje po dziś dzień u końca 
   lewej nawy.
   Zwrot Ignacego ku Maryi dokonał się z nawróceniem. Gdy prysły ideały dwor-
   sko-rycerskie, w miejsce „damy wysokiego rodu” o której marzył, wraz z pragnieniem 
   „służby i czci na chwałę Boskiego Majestatu”, to Matka Chrystusa stała się „jego Panią”
   i matką drogi pielgrzymiej. Etapy pielgrzymowania wiodły do sanktuarium maryjnego 
   Basków w Arancuz, potem przez Nawarrę do Montserratu, katalońskiej Jasnej Góry. 
   25 marca 1522 r., w święto Zwiastowania, z Montserratu przez Barcelonę zmierzał do 
   Ziemi Świętej lecz kilka miesięcy spędził w grocie w Manresie. 
   Z duchowego doświadczenie wyniósł i to, że w Ćwiczeniach duchowych, Matka 
   Boża jest nieustająca towarzyszką drogi. Do „Pani naszej” modli się rekolektant w fina-
   le  medytacji a  IV. Tydzień Ćwiczeń, otwiera medytacja sceny, której nie ma Ewange-
   liach, t.j. „Kontemplacja pierwsza o tym, jak Chrystus Pan nasz ukazał się Pani naszej”.
   Sanktuaria i obrazy Najśw. Maryi Panny były „scenografią” życia  św. Ignacego 
   i początkującego Towarzystwa Jezusowego. W uroczystość Wniebowzięcia 1534 
   roku pierwsi towarzysze złożyli śluby w Paryżu na Montmartre.  W La Storta, w drodze
   do Rzymu, Ignacy prosił „Matkę Najświętszą, aby go chciała przyłączyć do swego 
   Syna” i doświadczył, że tak się stało (OP 96). Doroczne święto Matki Towarzystwa Je-
   zusowego przypada 22 kwietnia – na pamiątkę dnia, w którym Ignacy z towarzyszami
   złożył śluby zakonne w Rzymie 1541 roku. Uczynił to w bazylice Świętego Pawła za 
   Murami, podczas Mszy św. przy ołtarzu, nad którym umieszczona była bizantyjska mo-
   zaika Maryi z Dzieciątkiem.  Wreszcie, „w wigilię święta Matki Bożej Śnieżnej”, Ignacy
   zgodził się e spełnić prośbę współbraci, „by opowiedział wszystko, co działo się w jego 
   duszy” od nawrócenia do 1553 roku”. 
   Maryja prawdziwie wskazuje Drogę, Jezusa – Pielgrzymowi-Ignacemu i temu, 
   kto pragnie żyć jako pielgrzym do domu Ojca. 

    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
dostępne na naszej stronie internetowej. 

***
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 
Szczegóły i zapisy w formularzu na stronie 
www.vinea.org.pl Zapisy do niedzieli 1.08.21 wieczór

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 archidie-
cezji poznańskiej i w Papieskich Intencjach, w sierp-
niu – w intencji ewangelizacyjnej, aby Kościół otrzy-
mał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania
się w świetle Ewangelii. 

Moc w słabości

Apokaliptyczne obrazy zniszczeń po lipcowych powo-
dziach w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu,

także na południu Polski rodzą pytania o ludzkie możli-
wości w walce z potęgą żywiołów. 

Pokolenia  wyznawców  Chrystusa,  kanonizowani  i
święci znani tylko w niebie, mocą wiary w Syna Boże-
go osiągali owoce ponadczasowe, często prostymi środ-

kami. Czy nas, współczesnych, może mobilizować ich
przykład, skoro dysponujemy możliwościami cywiliza-
cyjnymi,  wcześniej  niewyobrażalnymi?  Dlaczego
mamy wybierać niepozorne środki, skoro w naszym za-
sięgu na co dzień pozostaje mnóstwo oszałamiających
sposobów działań? 

Dzień  5  sierpnia,  gdy  czcimy  Matkę  Boską
Śnieżną, także w obrazie w naszym Sanktuarium, przy-
pomina zwycięstwo, osiągnięte mimo ludzkiej niewy-
starczalności. Przed zbliżającą się bitwą floty chrześci-
jańskiej  nad  wielokrotnie  silniejszą  flotą  turecką  pod
Lepanto w 1571 roku, papież Pius V wezwał cały świat
chrześcijański do modlitwy różańcowej.  Podjęto ją w
kościołach, klasztorach, nawet na okrętach. Gdy na mo-
rzu rozgorzała  walka,  lud rzymski  z  kroczącym boso
papieżem na czele, odprawiał wielką, pokutną procesję
różańcową, niosąc obraz Matki Boskiej Śnieżnej, odtąd
nazywanej Ocalenie Ludu Rzymskiego. Po wygranej bi-
twie,  dowódcy  dziękujący  w  sanktuariach  maryjnych
depeszowali do senatu Wenecji: „Nie potęga, nie broń,
nie dowódcy, lecz Maryja Różańcowa dała nam zwycię-
stwo.”

W  Uroczystość  Wniebowzięcia  Najświętszej
Maryi Panny, obchodzimy inne zwycięstwo z przytła-
czającymi siłami przeciwnika. Przypomina ono żarliwą
moc zawierzenia i krucjatę modlitewną wobec nawały
bolszewickiej 1920 r. Episkopat Polski na Jasnej Górze
ofiarował cały kraj Maryi Królowej. Od 6. do 14. sierp-
nia we wszystkich kościołach stolicy podjęto modlitwy
przed  Najświętszym Sakramentem.  Dziesiątki  tysięcy
ludzi gromadziły się na modlitwie różańcowej pod ko-
lumną Zygmunta na placu Zamkowym, przy ołtarzu po-
lowym z relikwiami bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysła-
wa  z  Gielniowa.  Francuski  generał  Weygand  pisał
wówczas, że nigdy nie widział ludzi tak modlących się,
jak w Warszawie. Inny z generałów misji francuskiej,
pytany przez nuncjusza apostolskiego, ks. Achille Ratti,
późniejszego  papieża  Piusa  XI,  czy  liczy  na  polskie
zwycięstwo, wyznał:  „Dziś pomóc mogą więcej wasze
modlitwy, niż sztuka wojenna”. Zwycięska Bitwa War-
szawska przyniosła spełnienie się proroctwa, przekaza-
nego 15 sierpnia 1873 roku przez Matkę Najświętszą
służebnicy Bożej Wandzie Malczewskiej, że: „Uroczy-
stość dzisiejsza wnet stanie się świętem narodowym dla
Was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie zwycięstwo
nad wrogiem, dążącym do waszej zagłady.”

Moc żywiołów świata, wokół nas, jak i w nas
samych, zderza się z mocą modlitwy, pokuty, wielkiej
miłości  bliźniego,  a  nade  wszystko  różańca.  Prymas
Polski kardynał August Hlond, w 1948 roku, tuż przed
śmiercią,  wskazał  je  jako  jedyną  broń,  zapewniającą
zwycięstwa. 
Zapraszamy do naszej  wspólnoty  różańcowej.  Można
dołączyć,  dzwoniąc:  61 852  50  76  lub  604 937 102,
albo  poprzez  formularz  na  stronie:  www.poznan-
jezuici.pl/roza-rozancowa

Grażyna Filipiak

SanktuariumSanktuarium

Żywy RóżaniecŻywy Różaniec
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Warsztaty malarstwa tablicowego w technice tempe-
ry  “Madonny Dawnych Mistrzów”, 9 - 14 sierpnia
2021

Zapraszamy  na  letni  kurs  malarstwa  tablicowego  w
technice tempery „Madonny Dawnych Mistrzów”.

Tablicowe malarstwo gotyckie  i  wczesnorenesansowe
wyraża się poprzez specyficzną stylistykę form, ideali-
zację świętych postaci i żywą, intensywną kolorystykę.  
Warsztaty  będą  polegały  na  przygotowaniu  rysunku,
techniczno-technologicznym opracowaniu  obrazu,  po-
przez warstwy modelunkowe, aż po końcowe laserunki
malarskie. 
   Tematem zajęć jest fragment Zwiastowania namalo-
wanego w XIV wieku, przez Simone Martini i Lippo
Memni  przedstawiający  oblicze  Maryi. Celem  kursu
jest  próba  wykonania  samodzielnego  malowidła  na
podłożu drewnianym (20x25 cm), gruntowanym grun-
tem kredowo-klejowym, w technice tempery, przedsta-
wiającego Najświętszą Marię Pannę w pięknym geście
zdziwienia  i  oddania,  w  czasie  gdy  Anioł  zwiastuje
Boży plan. 

   

Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posia-
danie  podstawowego zestawu do malarstwa tempero-
wego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z
włosia  naturalnego,  najlepiej  sobolowego  (kolinsky),
podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastiko-
wa paleta malarska.

* Kompletny podstawowy zestaw malarski będzie 
można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 
pędzle okrągłe z włosia naturalnego, 1 płaski syntetycz-
ny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipe-
ty, plastikowa paleta malarska)
Zajęcia składać się będą z 6 spotkań 5-godzinnych (z 
półgodzinną przerwą), od poniedziałku do soboty 9 - 14
sierpnia.
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa min. 7), 
Koszt: 590 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach pro-
szę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a na-

stępnie przesłać go e-mailem 
nres: epifanon@gmail.com

Informacje na stronie internetowej:
http://www.galeriaujezuitow.pl/p/pracownia.html?
fbclid=IwAR0QiMcHW88t_MJG9KCBAzz0pK7eSlsu
ZlYPsDrNOPsD8NZ0nGTHQ8YEATE#z107

Kino z misją: „Z miłości do Joey” (reż. Roty Feek, 90
min).

Biuro  regionalne  Papieskiego  Stowarzyszenia Pomoc
Kościołowi w Potrzebie ("Misja na Szewskiej") oraz Je-
zuici w Poznaniu zapraszają do wakacyjnego plenero-
wego  "Kina z misją" w piątek, 20 sierpnia  2021 o
godz. 20:00 na placu przed kościołem (róg ulic Do-
minikańskiej i Szewskiej).

Obejrzymy film „Z miłości do Joey” (reż. Roty Feek,
czas: 90 min.). 
Jest to przepełniona nadzieją, wzruszenie i radością hi-
storia, dotykająca nade wszystko intymnej relacji z Bo-
giem,  w szczególnym  momencie  doczesnych  zmagań
człowieka. Widz jest wciągnięty w podróż życia głów-
nych bohaterów, ku odkryciu, czym naprawdę jest mi-
łość, szczęście, przebaczenie, zdolność do poświęcenia
siebie, co naprawdę jest ważne oraz co się stanie, gdy
pozwolimy Bogu prowadzić nasz dom. Pełen pogody
ducha obraz stawia istotne pytania,  które przez wiele
godzin, a może i dni po seansie będą „świdrować” nasz
umysł i duszę, rozszerzając coraz bardziej pole naszego
widzenia.  Film  gwarantuje,  że  pozostaniemy  z uczu-
ciem przeżycia wielkiej, emocjonalnej przygody... Po-
wiedzieć, że „Z miłości do Joey”  trzeba koniecznie zo-
baczyć, to mało. Ten film trzeba koniecznie przeżyć.
Wstęp wolny!

Kinga Waliszewska

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

Misja na SzewskiejMisja na Szewskiej
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CZARNA LEGENDA JEZUITÓW

Rok Ignacjańskiego Jubileuszu,  a  szczególnie Uro-
czystość św. Ignacego Loyoli, 31 lipca to doskonała
okazja by zapytać skąd wzięła się czarna legenda je-
zuitów.  Podziwiani  przez  jednych,  nienawidzeni
przez innych, w historii i współcześnie jezuici mierzą
się  z  wieloma   stereotypami.  Słowniki  języka  pol-
skiego przymiotnik „jezuicki” wyjaśniają w przeno-
śni -  „przebiegły i obłudny”. Oto jak w felietonie ra-
diowym w audycji  Słowo  na  Dzień” w  Programie
Drugim  Polskiego  Radia  tłumaczyłem  w  sobotę,
31.08.2021 r. ten dziwny fenomen.

Stereotypy o jezuitach są ceną osiągnięć.  Problem na
tle XVII w. badał prof. Janusz Tazbir. Istnieją przynaj-
mniej dwa źródła tych stereotypów w postaci pamfle-
tów.   Pierwszym są  Monita  secreta  Societatis  Jesus,
czyli „Poufne rady jezuitów”, wydane w Krakowie w
1615 r., powielane w całej Europie. Drugie – to słynne
Prowincjałki  Błażeja  Pascala.  Monita   miał  rzekomo
spisać  Klaudiusz Acquaviva (piąty przełożony general-
ny). „Rady” miały służyć jezuitom w zdobyciu władzy
nad światem, uczyły wkradać  się w łaski królów, moż-
nych i hierarchii, jak omotać ich siecią intryg i uzależ-
niać. Do końca XVII w. było kilkadziesiąt wydań bro-
szury. Autorem był  Hieronim Zahorowski, ex-jezuita.
Prof. Tazbir przedstawił dokładny opis sprawy. Hiero-
nim Zahorowski, urodzony ok. 1582 r., był wyznawcą
prawosławia lecz został pierwszym katolikiem w rodzi-
nie.  Przy konwersji  zmienił   imię,  prawdopodobnie z
Wasyla,  Iwana czy Maksyma na Hieronima. Dokonał
tego  w  kolegium jezuickim w  Lublinie.  Nie  dziwiło
wówczas, że dzieci innowierców posyłano – z braku in-
nych – do szkół katolickich. Czynili tak i protestanci.  
Lecz Hieronim wstąpił w 1599 r. do jezuitów. Po nowi-
cjacie w Krakowie studiował w Jarosławiu i  Lublinie.
W 1603 r. podjął studia filozoficzne w Kaliszu a w la-
tach 1609-1612 studiował  teologię w Poznaniu,  gdzie
niestety nie zdał ważnego egzaminu końcowego, tzw.
„ex universa”.  Fakt sam w sobie nie oznaczał tragedii.
Andrzej Bobola też go nie zdał a został świętym. Jed-

nak według  Konstytucji  zakonu,  bez tego zaliczenia
nie  mógł  piastować  najwyższych  urzędów.  Nie  mógł
złożyć tez uroczystej profesji a tylko  śluby proste, co
uraziło szlacheckie ambicje. Tak więc  Zahorowski roz-
syłał  ok. r. 1613 listy do magnatów i możnowładców
oraz wpływowego duchowieństwa, oskarżające przeło-
żonych. Co więcej, napisał i do jezuitów, m.in. do rek-
tora kolegium lwowskiego o. Jana Wielewickiego.  Ten,
tak jak inni adresaci, odesłał je prowincjałowi Stanisła-
wowi Gawrońskiemu. Skutkiem afery było usunięcie z
zakonu.  Monita,  bazujące  na  wcześniejszych  listach,
były zemstą. Tak doskonale imitowały styl Acquavivy,
że długo uważano je za autentyk. Gdy ujawniono auto-
ra, a on sam przyznał się do fałszerstwa, wyjaśnieniom
nie wierzono. W  Europie   broszura dla antyjezuitów
była i jest tym, czym „protokoły Mędrców Syjonu” dla
antysemitów. Zahorowski  pozostał księdzem diecezjal-
nym i pod koniec życia pojednał się z zakonem. Otrzy-
mał  zgodę na  pochówek  w  podziemiach kościoła
jezuickiego  w  Lublinie,  gdzie  spoczął  po  śmierci  w
1634 r. Pamflet żył już jednak swoim życiem. 
Drugi paszkwil, to  Prowincjałki  (Lettres Provinciales)
B.  Pascala,  publikowane  od  stycznia  1656  do  marca
1657,  jako listy paryżanina do przyjaciela spoza stolicy
(Listy napisane przez Ludwika de Montalte do przyja-
ciela-mieszkańca prowincji  i  do WW.OO. Jezuitów w
sprawie nauki o moralności i polityki tych Ojców). Pas-
cal, żarliwy neofita zarzucał jezuitom m.in. zbytnią to-
lerancję i pobłażanie grzesznikom, spierał się o koncep-
cję łaski, nie żałował szyderstwa i kpin. Wzmocnił w
europejskiej opinii publicznej antyjezuicki efekt popu-
larnych  Monitów. „Efekt medialny”  w splocie innych
czynników spowodował kasatę Towarzystwa Jezusowe-
go przez Klemensa XIV w 1773 r.  Późniejsze ustroje
totalitarne, widząc w jezuitach, których przywrócono w
XIX  w.,   największych  wrogów,  miały  skąd  czerpać
swą propagandę. 
Czarna legenda jezuitów uczy wrażliwości na mechani-
zmy propagandy. Zwłaszcza gdy w czasach przełomów
i kryzysów złożone mechanizmy społeczne i kulturowe
wyjaśnia  się  w  uproszczony  sposób  i  szuka  kozłów
ofiarnych. To zaś, o co jezuici bywają pomawiani, jako
rzekomo  przebiegli  obłudnicy,  przeczy  temu,  co  św.
Ignacy Loyola zalecał: „Powinniśmy się liczyć nie tyl-
ko Bogiem, ale i z ludźmi, właśnie jego powodu.”
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