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      Do Matki Bożej Różańcowej 

Hymn Sanktuarium

   Bądź pozdrowiona Maryjo, 
   Tyś woli Boga zaufała. 
   Jezusa nam zrodziłaś, całą sobą Go umiłowałaś. 

               Jego Słowa w sercu nosiłaś 
               i wierna codzienności byłaś. 

   Przez różaniec pokoju i łaski, prowadź nas, 
   prowadź nas do Syna. 

   Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

   Nasza uwaga skupia się w tym miesiącu w sposób szczególny na Maryi, 
   Matce Bożej Różańcowej. Uroczysta Msza odpustowa w niedzielę 
   10.10.2021 o godz. 11.00 będzie okazją do wyrażenia naszej wdzięczności za
   opiekę duchową nad nami. Maryja jest naszą Matką. Oznacza to, że z jednej 
   strony okazuje nam miłość i czułość, a z drugiej przypomina: uczyńcie 
   wszystko cokolwiek powie Wam mój Syn. Św. Ignacy Loyola wielki czciciel
   Matki Bożej miał tę samą intuicję w swoim zawołaniu: "Kochać i służyć". 
   Czyli zachować duchową, czułą, bliską więź z Bogiem, a jednocześnie od-
   ważnie świadczyć o Bogu. Wiemy, że w obecnym czasie, gdy na jaw wycho-
   dzą różne zgorszenia, gdy doświadczamy kryzysów wiary własnych czy bli-
   skich, dawanie świadectwa o Bogu kosztuje jeszcze bardziej. Maryja uczy 
   nas wytrwałości przy swoim Synu, Jezusie, do końca, aż po męczeńską 
   śmierć swego Syna w całkowitym zniesławieniu. Ojciec przyjmuje ofiarę 
   swego Syna i Maryi, która współcierpi z Jezusem. Dzięki jej wierności do 
   końca może dokonać się Zmartwychwstanie jej syna. Staje się ono źródłem 
   naszego zbawienia. Uczy nas, że Bóg wyprowadzi dobro z naszych trudów i 
   przeciwności.
   W tym miesiącu rozpoczniemy prace termomodernizacyjne kościoła. Przez 
   lata prosiliśmy o to przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i Matki Bożej
   Różańcowej. Prosiliśmy o możliwość zrealizowania tych koniecznych prac, 
   które mają zapewnić nam wszystkim godne warunki do modlitwy i spotkań 
   także o charakterze kulturalnym. Polecajmy to dzieło w modlitwie Bogu i 
   naszym świętym patronom, by mogło przebiec bezpiecznie i terminowo (do 
   końca 2022) oraz na Bożą chwałę.

   o. Dariusz Michalski SJ
     Kustosz Sanktuarium 

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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Zapraszamy  do  wspólnego  odmawiania  różańca  co-
dziennie po Mszy o godz. 18.00.

***
W przyszłą niedzielę 10 października zapraszamy na 
odpust Matki Bożej Różańcowej. Mszy św. odpustowej
o godz. 11:00 będzie przewodniczył o. Leszek Mądrzyk
SJ. Po Mszy św. koncert o. Rafała Kobylińskiego SJ i 
wspólne świętowanie.
Podczas uroczystości na stoisku Pomocy Kościołowi w 
Potrzebie będzie można nabyć wyjątkowe różańce zro-
bione ręcznie przez dzieci i młodzież - uchodźców z 
Sudanu Południowego. Całkowity dochód ze sprzedaży
przeznaczony jest na budowę centrów edukacyjnych w 
obozie Bidibidi - projekt realizowany wspólnie z Mi-
sjonarzami Werbistami pracującymi wśród uchodźców. 
Więcej informacji o projekcie: 
https://pkwp.org/kampanie/centra_edukacyjne_dla_dzie
ci_i_mlodziezy_w_bidibidi

***
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. 

***
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 oraz w Papieskiej intencji ewange-
lizacyjnej na październik - Aby każdy ochrzczony był
włączony  w  ewangelizację,  gotowy  do misji,  poprzez
świadectwo życia mającego smak Ewangelii. 

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

 

Serdecznie zapraszam w nadchodzącym tygodniu do 
Galerii u Jezuitów na serię ciekawych wydarzeń:

w poniedziałek, 4 października, godz. 18:00 - finisaż 
wystawy malarstwa Jakuba Matusewicza "IDEIN. Wi-
dzieć"

we wtorek, 5 października, godz. 19:00 - spotkanie 
autorskie z br. Damianem Wojciechowskim SJ misjona-
rzem w Kirgizji i prezentacja pierwszego na świecie 
przewodnika po górach tego kraju, zatytułowanego 
"Kirgistan. Gdzie góry dotykają nieba".

w czwartek, 7 października, godz. 18:00 - zaprasza-
my na otwarcie wystawy komiksu Pawła Piechnika za-
tytułowanej SYBIR – moja historia. Spotkanie autor-
skie poprowadzi Michał Traczyk, komiksoznawca. 

Wystawa potrwa od 7 do 10 października. 
Dostępna: 8 i 9 października w godz. 16:00 - 20:00, 10 
października 10:00 - 20:00 

SanktuariumSanktuarium Żywy RóżaniecŻywy Różaniec

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

http://www.poznan-jezuici.pl/roza-rozancowa
http://www.poznan-jezuici.pl/roza-rozancowa
mailto:sekretariat@poznan-jezuici.pl
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SYBIR – moja historia to wystawa wybranych plansz z 
dyptyku komiksowego wydanego przez Muzeum Pa-
mięci Sybiru (2020, 2021). 

Albumy zawierają zbiór wspomnień sybiraczki śp. Pani
Danuty Pietrzak, która jako piętnastoletnia dziewczyna,
wraz z matką i bratem, została deportowana do Kazach-
stanu w kwietniu 1940 r. Wspomnienia te posłużyły 
scenarzyście i rysownikowi Pawłowi Piechnikowi za 
kanwę opowieści. Z niej dowiadujemy się o okoliczno-
ściach deportacji, trudach podróży i życia codziennego 
w Kazachstanie. 

Autor Paweł Piechnik 
Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki 
Poznańskiej, studiował również na Uniwersytecie Arty-
stycznym w Poznaniu. 
Od 2005 r. zajmuje się zawodowo komiksem, ilustracją,
współtworzy filmy animowane („Hero and the Messa-
ge”, 2016; „Jeszcze dzień życia”, 2018), filmy do gier 
komputerowych („Wiedźmin 3″, „Division 2″, „For 
Honor 2″ itp.) oraz maluje murale. 
Laureat wielu konkursów. W 2012 r. zdobył m.in. 
Grand Prix za pracę „Link” w 23. Międzynarodowym 
konkursie na krótką formę komiksową na Międzynaro-
dowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Jest scena-
rzystą i rysownikiem takich albumów komiksowych jak
"Chleb wolnościowy" (2019), "SYBIR – moja histo-
ria", tom 1 i 2 (2020, 2021). 
Prowadzi prelekcje oraz warsztaty komiksowe z mło-
dzieżą i dorosłymi. 

Szczegóły na stronie: http://www.galeriaujezuitow.pl

JEDNODNIOWA PIELGRZYMKA 
AUTOKAROWA DO KALISZA

6 listopada 2021

W Roku Świętego Józefa zapra-
szamy  na  pielgrzymkę  autoka-
rową  do  Jego  Sanktuarium  w
Kaliszu.

PROGRAM RAMOWY:

- 8.45 spotkanie na placu przed Sanktuarium Matki Bo-
żej Różańcowej Poznań;

- 9.00 wyjazd;

- trasa Poznań – Kalisz (ok 2 godziny), zwiedzanie i
wspólna modlitwa w Sanktuarium św. Józefa;
- zwiedzanie Kalisza, obiad; 
- msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oo.
Jezuitów w Kaliszu;
- powrót do Poznania ok. godz. 19.00

Koszt 60 zł / osoba: 

W tym: przejazd autokarem, obiad, ubezpieczenie NW,
opieka  duchowa  (o.  Dariusz  Michalski  SJ  -  kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej) i opieka pilota
(Marta  Lewandowska-Harasimowicz,  certyfikowany
pilot wycieczek).

Zapisy, przez wypełnienie formularza i wpłatę zaliczki
w wysokości 20 złotych w ciągu 7 dni na konto  (z do-
piskiem - Pielgrzymka): 

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
Liczba uczestników ograniczona - 40 osób + kierow-
ca.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: 
www.vinea.org.pl, gdzie można znaleźć informacje, do-
tyczące funkcjonowania Poradni oraz proponowanych
spotkań i warsztatów.
                                         ***
Oferujemy również pomoc psychiatryczną.
Terminy przyjęć lekarzy psychiatrów:
- poniedziałki - lek. Toamsz Jachimowicz 15:00 - 19:00
- środy - lek. Jakub Donat 16:00 - 20:00
- czwartki - lek. Michał Bielawski 16:00 - 20:00

***

Przyjmujemy zapisy do nowych Grup 12 Kroków – jest
to program rozwoju duchowego dla chrześcijan, zawie-
rający elementy psychoedukacji – poprzez osobistą i 
duchową pracę – w znacznym stopniu inspirowany tek-
stami biblijnymi oraz refleksją psychologiczną. 

Biuro regionalne Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie, zaprasza w październiku:

6 października o godz. 18:30: „Muli bwanji? Szpital 
w środku buszu”. Gościć będziemy lek. Marię Warchoł 
- wolontariuszkę fundacji Redemptoris Missio, pracują-
ca przez trzy miesiące w szpitalu w Mpanshyi w Za-
mbii. Opowie o doświadczeniu, jakie zdobyła na misji.

Fundacja VINEAFundacja VINEA

Misja na SzewskiejMisja na Szewskiej

Poradnia VINEAPoradnia VINEA

http://www.vinea.org.pl/
http://www.galeriaujezuitow.pl/


18 października- ogólnoświatowa kampania modlitew-
na "Milion dzieci modli się na różańcu". Szczegóły: 
www.modlitwamilionadzieci.pl

20 lub 27 października o godz. 18:30: Filipiny - spo-
tkanie z misjonarzem o. Janem Krzyściakiem SCJ (do-
kładna data i temat podamy w późniejszym terminie - 
w gablocie PKWP oraz w ogłoszeniach).

Kinga Waliszewska

Śpiewamy w Sanktuarium na niedzielnych Mszach św.
o godz. 11:00 oraz z okazji różnych uroczystości. Na-
sze próby – muzyczne ćwiczenia duchowe – odbywają
się pod kierownictwem Pawła Blei w każdy wtorek o
godz. 19:00 na chórze organowym kościoła.

Okres  wakacyjny  stał  się  okazją  do  podsumowań  i
zmian organizacyjnych.  Mamy nadzieję,  że będzie to
dobry punkt wyjścia do kontynuowania działalności ze-
społu oraz dalszego rozwoju.

Rok 2021 to dla  nas rok jubileuszowy.  Od pierwszej
próby minęło już 10 lat i nadal w naszym gronie są oso-
by, które w niej uczestniczyły. W ramach dziękczynie-
nia za dar muzykowania, 26 września została odprawio-
na Msza św. w naszej intencji, w trakcie której prosili-
śmy o dalsze siły w posługiwaniu oraz Boże błogosła-
wieństwo. Swoją modlitwą otaczaliśmy byłych, obec-
nych i przyszłych członków scholi MAGIS.

Osoby chętne, by wraz z nami śpiewać na Bożą chwałę,
zapraszamy na próby. Można się z nami skontaktować
po Mszach św. niedzielnych lub telefonicznie. Wszel-
kich informacji udzieli Paweł Bleja tel. 501-736-027.

Joanna Kamińska

Już za nami…
Okres  wakacyjny  był  dla  nas  czasem  wypoczynku  i
przerwy  od  spotkań  formacyjnych  poszczególnych
wspólnot. Mieliśmy jednak okazję by 1 sierpnia święto-
wać wspomnienie św. 

Ignacego podczas  VI Pikniku u Ignacego, który jak co
roku współorganizowaliśmy z innymi grupami spotyka

jącymi się w Sanktuarium. Przygotowaliśmy na to wy-
darzenie: warsztaty komiksu, quest pt. „Królewski Po-
znań”, rowerową grę miejską o św. Ignacym, grill, ka-
wiarenkę, stoisko z biżuterią, rękodziełem i książkami
za  złotówkę.  Jeśli  przegapiliście  uczestnictwo w tym
wydarzeniu już teraz zapraszamy na kolejny – VII Pik-
nik u Ignacego - w przyszłym roku.
Jak w każdą ostatnią  niedzielę  miesiąca w lipcu i  w
sierpniu o godzinie 11:00 odbyły się nasze wspólnoto-
we Msze Święte. Był to czas by wspólnie przeżywać
centralny i fundamentalny punkt naszego życia ducho-
wego. A czas agapy po Mszy Świętej, który spędzali-
śmy na wewnętrznym dziedzińcu Sanktuarium był oka-
zją by spotkać się w szerszym gronie i cieszyć swoją
obecnością. 
W sierpniu mieliśmy okazję by wziąć udział osobiście
w Konstancinie lub w formie on-line w weekendowym
seminarium letnim zatytułowanym  "Apostolstwo: Ro-
zeznanie-Decyzje-Działanie",  które  skierowane  było
dla członków naszej wspólnoty z całego kraju. Ten te-
mat  jest  ważnym  obszarem  w  naszych  działaniach  i
pragniemy by jego kontynuacją były nasze tegoroczne
Dni  Skupienia  zaplanowane  na  grudzień.  O szczegó-
łach będziemy informować w kolejnych biuletynach, na
naszej stronie internetowej oraz na facebooku.
Z kolei w sobotę 11 września zorganizowaliśmy jedno-
dniową wycieczkę rowerową naszej poznańskiej wspól-
noty z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Poznaniu
do Chludowa, gdzie zwiedzaliśmy muzeum o. Mariana
Żelazka SVD, a następnie do Sanktuarium w Sobocie, a
w drodze powrotnej odwiedziliśmy Małe Jezioro Kier-
skie, gdzie Jezus objawił się św. Faustynie.

A przed nami…
Miesiąc  październik,  w którym planujemy wrócić  do
regularnych spotkań poszczególnych wspólnot, czynnie
wziąć udział w obchodach odpustowych naszego Sank-
tuarium i jak co miesiąc spotkać się na Mszy Świętej w
Sanktuarium o godzinie 11:00 w ostatnią niedzielę mie-
siąca.  
Błogosławionego czasu radości  wypływającej  ze spo-
tkania z Bogiem w codzienności!

Barbara Ginter-Matuszewska

Schola MAGISSchola MAGIS

Wspólnota Życia Wspólnota Życia 
ChrześcijańskiegoChrześcijańskiego

http://www.modlitwamilionadzieci.pl/

	Serdecznie zapraszam w nadchodzącym tygodniu do Galerii u Jezuitów na serię ciekawych wydarzeń:

