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  MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUG BOŻYCH 
   Z TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO I O ŁASKI 
   ZA ICH WSTAWIENNICTWEM
  Ojcze Niebieski, Ty w swoim Synu Jezusie 
  Chrystusie do końca nas umiłowałeś! 
  Dziękujemy Ci za świadectwo miłości, 
  jakie swoim życiem i męczeńską śmiercią 
  w latach II wojny światowej ukazali Słudzy Boży 
  z Towarzystwa Jezusowego. 
  Wierzymy, że w osobie każdego w nich objawił się niepowtarzalny obraz 
  Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Racz wynieść ich do chwały ołtarzy, 
  a mnie za ich wstawiennictwem udziel łaski ……………, o którą z wiarą 
  i ufnością proszę. Spraw, o Dobry Ojcze, aby przykład ich życia zaowocował 
  również w moim życiu. Ufam, że dzięki Twemu miłosierdziu, z Tobą i Twoim  
  Synem Jezusem, w jedności Ducha Świętego i wspólnie ze Sługami Bożymi, 
  w przyszłości będę mógł się radować udziałem w niebieskiej chwale. 
  Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

    
PAMIĘĆ O JEZUITACH – MĘCZENNIKACH II. WOJNY 

ŚWIATOWEJ ZWIĄZANYCH Z POZNANIEM

   Listopad, miesiąc pamięci, skłania ku wspomnieniu jezuitów, którzy pełnili 
   posługę na poznańskiej placówce. Na stronie internetowej i w dalszej części 
   Biuletynu zamieszczamy krótkie biogramy zmarłych, spoczywających  na 
   Cmentarzu Bożego Ciała oraz na Miłostowie. Powierzamy ich modlitewnej 
   pamięci wspólnoty wiernych skupionych wokół naszego Sanktuarium.  

   Przywołajmy zaś tutaj pamięć o jezuitach - męczennikach II. wojny świato-
   wej, mających związek z Poznaniem.  Tabliczki informacyjne z ich fotogra-
   fiami znajdziemy w przejściu z kościoła do Kaplicy Matki Bożej Różańco-
   wej. 
   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).

30-go lub 31-go dnia miesiąca o godz. 
18:00 Msza św. zbiorowa we 
wszystkich intencjach polecanych 
naszej modlitwie.

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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O.  Edmund Roszak (1900 - 1943)  urodził się w Po-
znaniu i  tu  w   1919  rozpoczął  studia  przyrodnicze.
Wybrawszy życie zakonne wstąpił w  1921 do nowicja-
tu w Starej Wsi koło Brzozowa. Potem studiował filo-
zofię  (kolegium w Nowym Sączu, 1923-1926), filolo-
gię germańską  i  romańską (Uniwersytet  Wileński,
1926-1930)  i  teologię  (Bobolanum  w Lublinie).   23
czerwca 1935 przyjął w Lublinie święcenia kapłańskie.
Po pobycie we Francji (III probacja) uczył od 1937 r. w
kolegium w Pińsku  niemieckiego i francuskiego oraz
był profesorem teologii dogmatycznej w Wyższym Se-
minarium Diecezjalnym im. św. Tomasza z Akwinu. Po
wybuchu wojny uwięziony (1940) lecz zwolniony zra-
zu przebywał w Wilnie, a w 1941 został administrato-
rem parafii  Przemienienia  Pańskiego  w
Jałówce (powiat Wołkowysk). Korzystając ze znajomo-
ści języka niemieckiego wielokrotnie skutecznie inter-
weniował  u  władz.  W  lipcu  1943  nie  skorzystał  z
ostrzeżenia o grożącym aresztowaniu, wraz z sześcio-
ma innymi osobami został rozstrzelany 13 lipca 1943 w
lesie Wiszownik koło Świsłoczy. W 1945 zwłoki prze-
niesiono na cmentarz w Świsłoczy; jest upamiętniony
specjalną tablicą wmurowaną w kościele Przemienienia
Pańskiego w Jałówce (pow. Białystok).  

Br Stanisław Komar SJ (1882 – 1942) szlak męczeń-
stwa  rozpoczął  w   Poznaniu  23  września  1939  r.
Urodził się  w Sztokholmie, był właścicielem majątku
w Dublanach, na Kresach. Podczas rewolucji rosyjskiej
skazany na śmierć, zwolniony, wstąpił do zakonu jezu-
itów. Był gospodarzem w Starej Wsi (1928-31), Chyro-
wie (1931-35),  zakrystianinem w Pińsku (1935-39) i
pomocnikiem  prefekta  biblioteki  w  Poznaniu.  Tutaj
aresztowany 23.09.1939 r.,  wraz z ojcami: Henrykiem
Mroczka,  Feliksem Rosemanem, Bolesławem Szopiń-
skim  i Władysławem  Wiąckiem.  Był  już  w szeregu
do rozstrzelania  lecz egzekucję przerwano.  Szlak mę-
czeństwa wiódł go z więzienia przy ul. Młyńskiej w Po-
znaniu   do obozu  przejściowego  w Golinie (albo  Lą-
dzie),  następnie  (15.08.1940)  do  KL Posen,  KL Bu-
chenwald,  stamtąd 06-08.12.1940 do Dachau.  W koń-
cu —  całkowicie  wycieńczony —  zabrany
w tzw. „transporcie  inwalidów” do centrum eutanazyj-
nego TA Hartheim k. Linzu, gdzie został zamordowany
w komorze gazowej, prawdopodobnie 15 lipca 1942 r. 

O. Roszak i br. Komar są w grupie Sług Bożych, mę-
czenników II. wojny światowej, których proces be-
atyfikacyjny jest w toku. Również O. Karol Sudy SJ
(1908-1939),  rozstrzelany  w  1939  r.  związany  jest
przez najbliższą rodzinę z Poznaniem i naszym Sanktu-
arium. Urodził się w Pęchowcu k. Sandomierza, wstąpił
do nowicjatu w Kaliszu 23.09.1925 r. i po studiach na
Wydziale Filozoficznym w Krakowie i teologii na lu-
belskim  Bobolanum,  przyjął  święcenia  kapłańskie

24.06.1936 r. w Lublinie. Od r. 1938 był prefektem reli-
gii i  nauczycielem propedeutyki filozofii w jezuickim
gimnazjum w Gdyni, gdzie aresztowany  24.10.1939,
został  prawdopodobnie   rozstrzelany  w  Piaśnicy
Wielkiej 14.11.1939 r. Jak zaświadcza jego bratanica,
pani Anna był on wrażliwym człowiekiem,  wzorowym
zakonnikiem, oddanym Bogu i bliźnim w cichej, pokor-
nej służbie.

W listopadzie będziemy modlić się za zmarłych w tzw.
wypominkach.  Kartki  z  imionami  zmarłych  prosimy
składać do koszyka na stoliku z prasą. Imiona zmarłych
będą  odczytywane  w  modlitwie  wiernych  w  czasie
Mszy  św.,  jednak  nie  będziemy  odczytywać  imion
zmarłych  z  kartek  kserowanych.  Przypominamy,  że
Msza św. zbiorowa za zmarłych odprawiana jest także
w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.

***
AUTOKAROWA PIELGRZYMKA DO KALISZA

w sobotę 6 listopada 2021
Uwaga! Ostatnie miejsca!

Szczegółowe informacje i zapisy, przez formularz
na stronie: www.vinea.org.pl
Kontakt w sprawie pielgrzymki: sesje@vinea.org.pl

***
Zapraszamy na krótką wycieczkę pieszą z Przewodni-
kiem, który pokaże nam ślady architektoniczne i opo-
wie historię jezuitów w Poznaniu.
Spacer odbędzie się 21 listopada (niedziela) zaraz po
mszy świętej która odbędzie się w Sanktuarium o go-
dzinie 11.00. Wydarzenie odbywa się w ramach obcho-
dów Roku Ignacjańskiego.

***
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.

SanktuariumSanktuarium

Jezuici - męczennicy II. Wojny Jezuici - męczennicy II. Wojny 
światowej związani z Poznaniemświatowej związani z Poznaniem
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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  po-
wszechnej na listopad - Aby osoby cierpiące na depre-
sję albo  wypalenie znajdowały u wszystkich wsparcie  
i światło, otwierające na życie. 

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

 

Galeria u Jezuitów zaprasza w listopadzie

19 listopada godz. 17:00: 

Spotkanie  autorskie  z  prof.  Aleksandrem Mikołajcza-
kiem oraz prof. Rafałem Dymczakiem, autorami mono-
grafii “ATHOS. Wzrok Świętej Góry”, wydanej przez
Wydawnictwo Naukowe UAM.

Publikacja obejmuje zasięgiem całość religijnego i kul-
turowego dziedzictwa prawosławnych wspólnot mona-
stycznych od tysiąca lat istniejących na Świętej Górze
Athos w Grecji. Badania autorów ukazują zakres i spo-
sób wykorzystania zmysłu widzenia jako kreatora i za-
razem receptora materialnej  oraz duchowej rzeczywi-
stości, która przejawia się w tamtejszej liturgii,  archi-
tekturze,  sztuce i  piśmiennictwie,  a  także w mistyce,
modlitwie i sposobie życia codziennego mnichów. 

22 listopada - 1 grudnia 
Przedaukcyjna wystawa prac plastycznych - malarstwa,
grafiki i rzeźby - przekazanych przez polskich artystów
dla wsparcia Stowarzyszenia na rzecz edukacji dzieci i
młodzieży  z  autyzmem  “APERIO”.  Aukcja  zostanie
przeprowadzona w internecie i trwać będzie od 23 listo-
pada do 5 grudnia b.r. 
Szczegóły na stronie: http://www.galeriaujezuitow.pl

Pracownia Działań Twórczych zaprasza na warszta-
ty rzemiosła artystycznego:

12 - 13 listopada
Dekoracje złoceń - ornament wypukły. Celem warszta-
tów jest zdobycie wiedzy i umiejętności tworzenia or-
namentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz
przygotowanie uczestników do samodzielnego wykona-
nia złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

26 - 27 listopada
Dekoracje złoceń - stosowanie emalii  na powierzchni
złoconej. Celem zajęć jest zdobycie umiejętności samo-
dzielnego wykonywania złoceń w technice pulmento-
wej na poler i na mat z zastosowaniem zdobień na po-
wierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

Szczegóły  propozycji  warsztatowych  na  stronie:
www.galeriaujezuitow.pl/p/pracownia.html

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. 

14  listopada (niedziela),  XIII  Dzień  Solidarności  z
Kościołem Prześladowanym – LIBAN
Katedra, godz. 15:30 – msza św. z udziałem biskupa z
Libanu.
17-24 listopada,  Red Week –  międzynarodowe upa-
miętnianie prześladowanych chrześcijan 

20 listopada (sobota) – planowany jest marsz milcze-
nia w int. prześladowanych chrześcijan z Placu Wolno-
ści na plac przed naszym kościołem, początek g. 16:45

24 listopada, godz. 18:30: „Cicha dyskryminacja. Ka-
tolik we współczesnym świecie”.

Gość na Szewskiej: Joanna Minksztym - etnolog i an-
tropolog kulturowy, z zainteresowaniem śledząca prze-

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

Misja na SzewskiejMisja na Szewskiej

Poradnia VINEAPoradnia VINEA

Żywy RóżaniecŻywy Różaniec
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http://www.galeriaujezuitow.pl/p/pracownia.html
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miany obyczajowe i  procesy sekularyzacji  we współ-
czesnym świecie.

Spotkanie  poświęcone  delikatnym formom dyskrymi-
nacji katolików, z jakimi spotykamy się obecnie nie tyl-
ko w wielu krajach demokratycznych na świecie,  ale
coraz częściej także i w Polsce. I których często nie za-
uważamy lub je bagatelizujemy.
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.

Witamy w naszym gronie  nowe osoby:  Aleksandrę  i
Szymona, którzy swoją aktywną obecnością wspierają
nasze dotychczasowe działania i są jak zastrzyk nowej
energii i siły.

Październik – miesiąc różańcowy i dla nas był czasem
uważniejszego spojrzenia na Maryję. To ku niej właśnie
skierowały się nasze głosy w czasie Mszy św. odpusto-
wej. Cieszymy się, że po świętowaniu jubileuszu 10-le-
cia istnienia, możemy uczestniczyć również w uroczy-
stościach ważnych dla całej jezuickiej wspólnoty wier-
nych.

W listopadzie, oprócz cotygodniowych prób, przygoto-
wujących nas do Mszy św. niedzielnych chcemy skupić
się  na  opanowaniu  nowych utworów. Zaczynamy też
przygotowania do Adwentu.

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…

Po wielu miesiącach rozmów, spotkań i rozeznawania
docieramy  do  końca  procesu  łączenia  się  niektórych
wspólnot WŻCh, odchodzenia osób, które rozpoznały,
że ich miejsce w Kościele  jest  na ten czas  w innych
wspólnotach/grupach modlitewnych i przyglądania się
naszemu  miejscu  w  WŻCh.  Prosimy  o  modlitwę  za
wszystkich  naszych  członków,  abyśmy  niestrudzenie
szukali natchnienia Ducha Świętego do dalszego dzia-

łania. Jest to szczególnie istotne wobec przekonania, że
naszym wezwaniem jako osób świeckich w Kościele 

jest apostołowanie. Wezwanie, które przypomina i pod-
kreśla rozpoczęty niedawno Synod.

A przed nami...

Od 4-5 grudnia zaplanowany jest czas skupienia dla na-
szej  wspólnoty,  w tym roku postanowiliśmy pochylić
się nad kwestią apostolstwa, jak je rozumiemy i co mo-
żemy zrobić by stać się jeszcze lepszymi uczniami i na-
śladowcami Jezusa. Prosimy Was o modlitwę o dobre
rozeznanie tej kwestii i ofiarność naszych serc. 

Modlitwa za Synod
ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. 
Stajemy - choć często zniewoleni bezmiarem własnego
grzechu - to jednak w szczególny sposób zgromadzeni
w Twoje imię. Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej
przeniknąć w głąb naszych serc. Naucz nas, co mamy

czynić i jak postępować; ukaż nam, ku czemu powinni-
śmy zmierzać, byśmy — z Twoją pomocą - mogli się

Tobie we wszystkim podobać.

Ty, który jako jedyny — wraz z Ojcem i Synem nosisz
chwalebne Imię — sam bądź jedynym doradcą i spraw-
cą naszych postanowień. Ty, który w najwyższym stop-

niu miłujesz to, co słuszne, nie dopuść, abyśmy byli
mącicielami sprawiedliwości. Niech ku przewrotności

nie pociąga nas niewiedza; nie mami przekupstwo;
niech nas nie zwodzi wzgląd na urząd lub osobę.

Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak
abyśmy w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstą-

pili od prawdy. Skoro zostaliśmy zebrani
w Twoje imię, niech tak - z łagodnością - we wszystkim

przestrzegamy sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz
osąd nie sprzeciwiał się Tobie,

a w przyszłości byśmy osiągnęli wieczną nagrodę za
dobrze spełnione czyny.

AMEN.

Schola MAGISSchola MAGIS

Wspólnota Życia Wspólnota Życia 
ChrześcijańskiegoChrześcijańskiego

Synod 2021 - 2023Synod 2021 - 2023

Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne przeszkody, można zazwyczaj spodziewać się 
większych owoców.         

Sentencja św. Ignacego Loyoli


