
Panie Jezu, daj mi serce,
  którego usposobienia są podobne 
  do usposobień Twojego Serca,
  serce pokorne, znające i kochające swą małość,
  serce łagodne, które opanowuje i ucisza swoje niepokoje,
  serce kochające, które współczuje słabościom innych,
  serce oderwane, które pragnie jedynie darów Nieba,
  serce wolne od miłości własnej, 
  ogarnięte miłością swego Boga, 
  którym jedynie się zajmuje, który jest jedynym jego 
  szczęściem i jedynym jego skarbem 
  w czasie i w wieczności. Amen. 

   Św. Magdalena Zofia Barat

  

   Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

  W naszej codzienności doświadczamy różnych utrudzeń i obciążeń. Jest to 
  naturalna część życia: prac, obowiązków, przykrych zdarzeń, jak utrata 
  pracy, czy problemów związanych – obecnie choćby – z epidemią korona-
  wirusa. Niektórych dotykają trudności przychodzące wraz ze starością,  
  albo w sferze psychicznej – jak choćby depresja, zataczająca coraz szersze 
  kręgi. Bóg wie, że doznajemy tych trudności. Dlatego posyła do nas swego 
  Syna, który uczy prostoty serca: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
  że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-
  kom (Mt 11, 25). 

  Miłość Bożą mogą przyjąć tylko prostaczkowie, czyli ludzie prostego serca, 
  to znaczy, zgadzający się na zwykłe, proste życie. Na niedoskonały świat, w 
  którym żyjemy, na niedoskonałe wspólnoty rodzinne, zakonne, kościelne. Na
  własną niedoskonałość. Być człowiekiem prostego serca, to ze spokojem 
  akceptować bycie grzesznikiem, ale nie zgadzać się na grzech, podejmując z 
  nim walkę duchową.

  Takim wzorem prostaczka jest dla nas św. Andrzej Bobola, patron Polski. 
  Swoją męczeńską śmiercią ukazuje kierunek wiary: niczego Bogu nie odma-
  wiać, zgodzić się na to, co na nas spada. Jednocześnie wytrwać przy Bogu do
  końca i ufać, że On jest z nami, nawet jeśli doświadczamy porażek. Trzeba 
  nam wierzyć, że Bóg mocą łaski, przemieni je w zwycięstwo, dzięki czysto-
  ści serc. 

  Od 13 do 17 czerwca będziemy wspominać wystawienie trumny z ciałem św.
  Andrzeja Boboli w naszym kościele w 1938 roku. W tych dniach zapraszamy
  na Msze z okolicznościowymi kazaniami, a 19 czerwca na odpust Najświęt-
  szego Serca Pana Jezusa.

    o. Dariusz Michalski SJ
             Kustosz Sanktuarium 

    

Msze święte: 
W niedziele i obowiązujące święta: 
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 matek oczekujących poczęcia 
o łaskę potomstwa (woda św. Ignacego 
Loyoli)

W drugą sobotę miesiąca o 18:00 Msza 
św. w intencji Kościoła cierpiącego i 
prześladowanego, celebrowana przez 
księży z Papieskiego Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

W ostatnią niedzielę miesiąca o 11:00 
wspólnotowa Msza św. WŻCh

Sakrament pojednania podczas 
Eucharystii w niedziele i święta 
obowiązujące. Spowiadamy w 
Kaplicy Krzyża

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w piątki od 16:45 do 18:00. W tym 
czasie także okazja do spowiedzi.

Różaniec w poniedziałki po 
wieczornej Mszy św., prowadzony 
przez wspólnotę Żywego Różańca 
wznawiamy w poniedziałek 1 czerwca.

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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20 maja 2020 roku zmarł w Tokio Ojciec Adolfo Nico-
lás SJ – Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowe-
go w latach 2008-2016. Odszedł do Pana w 85. roku
życia, 67. roku powołania zakonnego i 54. roku kapłań-
stwa.

Urodził  się  29  kwietnia  1936 roku w Villamuriel  de
Cerrato  (Hiszpania).  Po  ukończeniu  jezuickiej  szkoły
średniej, 15 września 1953 roku wstąpił do nowicjatu
Towarzystwa Jezusowego w Aranjuez (Prowincja Tole-
do).  W latach 1958-1960 studiował  filozofię  na Uni-
wersytecie Alcalá w Madrycie.  W 1960 roku, jeszcze
jako scholastyk, udał się na misje do Japonii. Pierwszy
okres poświęcił na naukę języka i studium kultury ja-
pońskiej. W latach 1964-1968 studiował teologię w To-
kio, gdzie 17 marca 1967 otrzymał święcenia prezbite-
ratu. Następnie w latach 1968-1971 kontynuował studia
teologiczne  na  Papieskim  Uniwersytecie  Gregoriań-
skim w Rzymie.
Od roku 1971 był profesorem teologii dogmatycznej na
Uniwersytecie Sophia w Tokio. Od 1991 do 1993 roku
pełnił  funkcję  rektora  Kolegium Jezuitów w Tokio,  a
następnie w latach 1993-1999 objął urząd Prowincjała
Prowincji  Japońskiej.  Był  Sekretarzem  Kongregacji
Generalnej 34. (1995). Po złożeniu urzędu Prowincjała
przez  trzy  lata  pracował  w  ubogiej  tokijskiej  parafii
wśród  imigrantów.  W  latach  2004-2007  posługiwał
jako moderator Jezuickiej Konferencji Azji Wschodniej
i Oceanii, mieszkając na Filipinach.

19 stycznia 2008 roku, podczas Kongregacji Generalnej
35. został wybrany 30. Przełożonym Generalnym To-
warzystwa Jezusowego i jako Generał służył Towarzy-
stwu do roku 2016 roku, po czym powrócił do pracy w 
Japonii. Władał językiem hiszpańskim, japońskim, an-
gielskim, francuskim i włoskim. Był człowiekiem mą-
drym, pokornym, całkowicie wolnym, hojnie oddanym 
służbie ludziom i Bogu. Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie!

***
W czerwcu po Mszach św. o godz. 18:00 zapraszamy
na  codzienne  nabożeństwo  do  Najświętszego  Serca
Pana Jezusa.

Zachęcamy do jednoczenia się z kapłanami, w codzien-
nej modlitwie różańcowej w rodzinach i wspólnotach o
godz. 20:30, w intencji powstrzymania epidemii koro-
nawirusa oraz w Nowennie o uproszenie deszczu. Tekst
nowenny zamieściliśmy na stronie: 
www.poznan-jezuici.pl     

Włączajmy się również do modlitwy  Nowenną do św.
Andrzeja Boboli w czasie epidemii, którą można rozpo-
cząć dowolnego dnia trwania zagrożenia. Tekst modli-
twy jest dostępny także na w/w stronie.

***

W dniach od 13 do 17 czerwca 2020 roku będziemy ob-
chodzić 82. rocznicę wystawienia trumny z ciałem św.
Andrzeja Boboli w naszym kościele w 1938 roku. Z tej
okazji  zapraszamy na Msze św. z okolicznościowymi
homiliami, po których będzie okazja oddania czci pa-
tronowi  Polski,  św.  Andrzejowi  Boboli  w  jego  reli-
kwiach. 

***
W poniedziałek 18 czerwca o godz. 18:00 odprawimy
comiesięczną Mszę św. zbiorową za zmarłych. Imiona,
polecanych naszym modlitwom, można składać do ko-
szyka  na  stoliku  lub  przesyłać  mailem  na  adres
sekretariat@poznan-jezuici.pl 

***
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie
naszego kościoła. Jest możliwość ich składania poprzez
przelew na niżej wskazane konto Sanktuarium.
Od poniedziałku do piątku nadal przyjmujemy intencje
mszalne,  jednak wyłącznie telefonicznie, w godz. 10-
16:30,  tel.  797  764  612  lub  mailowo:
sekretariat@poznan-jezuici.pl

Ofiary za zamówione intencje można przekazywać na
konto 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

***
Pielgrzymka śladami św. Stanisława Kostki

100 lecie powrotu jezuitów do Poznania

Zapraszamy  na  trzecią  już  pielgrzymkę  związaną  ze
świętymi. Tym razem główną postacią będzie św. Stani-
sław Kostka. W czasie podróży poznamy jego historię,
drogę do świętości i walkę z własnymi ograniczeniami i
zniechęceniami,  co  pomoże  w  odkłamaniu  opinii  o
świętych,  wydających  się  niedościgłymi  wzorami  do
naśladowania. Będą nam towarzyszyć również bohate-
rowie poprzednich pielgrzymek – św. Andrzej Bobola i
św. Faustyna Kowalska. 
Św.  Stanisław Kostka  został  pierwszym błogosławio-
nym jezuitą w historii Kościoła, w 1606 roku wyniesio-
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nym do chwały ołtarzy, jeszcze przed – dokonaną czte-
ry lata później – kanonizacją założyciela jezuitów, św.
Ignacego Loyoli.  Pielgrzymka śladami św. Stanisława
Kostki da okazję do wyrażenia wdzięczności za 100-le-
cie powrotu jezuitów do Poznania.

Program:
7 sierpnia (piątek)
godz. 14:00 Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Ró-
żańcowej w Poznaniu, Poznań - Płock (katedra, spacer
skarpą wiślaną, nocleg w Domu św. Faustyny Kowal-
skiej). 
8 sierpnia (sobota)
Płock - Rostkowo (miejsce urodzenia św. Stanisława) -
Przasnysz - Pułtusk - Zakroczym. (Msza św., zwiedza-
nie,  medytacja,  obiad,  zwiedzanie,  miejsce chrztu św.
Stanisława, kaplica rodzinna,  najstarszy obraz święte-
go, nocleg w ośrodku braci kapucynów).
9 sierpnia (niedziela)
Zakroczym  -  Łęczyca  -  Świnice  Warckie  -  Poznań
(zwiedzanie, Msza św., obiad, koronka w miejscu uro-
dzenia św. Faustyny, powrót około 18.)
Koszt 340 zł/os.
Cena  obejmuje:  przejazd  autokarem,  posiłki,  noclegi
(pokoje dwuosobowe), ubezpieczenie NW, opiekę du-
chową (o. Dariusz Michalski SJ – kustosz Sanktuarium
Matki  Bożej  Różańcowej)  i  opiekę  pilota  (Marta  Le-
wandowska-Harasimowicz, certyfikowany pilot wycie-
czek). Planujemy przejazdy dzienne, nie dłuższe niż 3 -
4 godziny, zawsze z przerwami regeneracyjnymi.
Zapisy przez  formularz i wpłatę zaliczki w wysokości
40 zł na konto:
Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju      
VINEA, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
konto: 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446, 
Informacje w sprawie pielgrzymki:  sesje@vinea.org.pl
Liczba uczestników ograniczona: 40 osób + kierowca.

Powróciliśmy  do  posługiwania  podczas  niedzielnych
Eucharystii i  od 26 kwietnia śpiewamy co tydzień na
Mszach o godz. 11:00. W czasie pandemii zmieniliśmy
zasady pracy. Dysponując bardzo małą salką, nie odby-
wamy prób we wtorki, co niestety nie pomaga jakości
naszych wykonań. W niedziele spotykamy się pół go-
dziny przed Mszą na krótkiej próbie w kościele.

Śpiewamy w maskach, z rozmieszczeniem gło-
sów żeńskich w odstępach w pierwszych rzędach ła-
wek. Głosy męskie, dyrygenci: Paweł i Michał pozosta-
ją na przedzie z boku. Taka separacja nie sprzyja śpie-

waniu chóralnemu. Trzeba oddychać powietrzem, po-
tencjalnie  skażonym.  Słyszalność  wzajemna  jest  gor-
sza, ale śpiewamy w miarę spójnie. Ponieważ jesteśmy
zwróceni w stronę ołtarza, na pewno nie słychać nas tak
dobrze, jak przed pandemią. Nie mogąc odbywać regu-
larnych prób, wykonujemy znane pieśni. 

Ufamy, że najlepszą tarczą na kryzys jest osła-
niająca łaska Najwyższego (Ps 5), o czym śpiewaliśmy
17 maja w nowej kompozycji Pawła Blei  Ty błogosła-
wisz sprawiedliwego.

Pamiętamy, że nie śpiewamy dla samych siebie.
Bogu, który jest Bytem Doskonałym, nasze nieporadne
i nawet najbardziej idealne dźwięki nie dodają chwały.
Śpiewamy głównie dla ubogacenia i umocnienia wspól-
noty gromadzącej się w świątyni.  Mamy nadzieję,  że
nasz zapał się nie  wyczerpie,  sytuacja  ulegnie popra-
wie, a chór MAGIS przetrwa. Z radością i weselem bę-
dziemy mogli cieszyć się światem, przyrodą i drugim
człowiekiem,  bo  przecież  w  izolacji  nie  da  się  żyć.
Wszystkich uczestniczących we Mszach niedzielnych o
godz.  11:00  zapraszamy  do  wcześniejszego  przycho-
dzenia, byśmy wspólnie mogli przygotować śpiew. 

Z początkiem czerwca Galeria u Jezuitów i Pracownia
Działań  Twórczych wznawiają  działalność,  przerwaną
w połowie marca z powodu pandemii. W ciągu najbliż-
szych tygodni Galeria otworzy podwoje dla studentów
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, chcących za-
prezentować swój dorobek twórczy w ramach egzami-
nu  końcowego  na  stopień  licencjata  oraz  magistra
sztuk. 
Pod  koniec  czerwca  planowana  jest  wystawa  dzieł,
podsumowująca  rok  działalności  Pracowni  Działań
Twórczych w ramach licznie prowadzonych warsztatów
z:  ikonopisania,  mozaiki  artystycznej,  pozłotnictwa
oraz dekoracji. 
Informacje o poszczególnych wystawach będą podawa-
ne w ogłoszeniach niedzielnych naszego Sanktuarium
oraz na stronie internetowej Galerii u Jezuitów. 
Zdjęcie pochodzi z wystawy w 2018 roku.
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Modlimy się w stałej intencji: za kapłanów archidiece-
zji poznańskiej oraz w  Papieskich Intencjach Apostol-
stwa Modlitwy na 2020 rok. W każdy poniedziałek po
wieczornej Mszy św. odmawiamy różaniec przed Naj-
świętszym Sakramentem w intencji pokoju.  

Papieska intencja ewangelizacyjna w czerwcu:  Dro-
ga serca. Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, zna-
leźli drogi życia, dając się poruszyć Sercu Jezusowemu.

Duch przychodzi z pomocą

naszej  słabości.  Gdy  bowiem nie  umiemy  się  modlić
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w bła-
ganiach,  których  nie  można  wyrazić  słowami  (Rz  8,
26). Nauczaniem św. Pawła Apostoła – w piątym dniu
nowenny  do  Ducha  Świętego  i  we  wtorkowych  nie-
szporach 7. tygodnia Okresu Wielkanocnego – Kościół
przypomniał  zdumiewającą  asystencję  Ducha  w  na-
szym życiu.

Słowa  Apostoła  Narodów  przychodzi  obecnie
przyjąć ze szczególnym zawierzeniem. W cotygodnio-
wej modlitwie naszej wspólnoty, od szeregu lat prosili-
śmy o pokój dla Polski i świata, w rodzinach i wspólno-
tach. Dziś, na całym globie zmagamy się ze śmiertelną
zarazą.  Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic do-
brego; czasu uleczenia – a tu przerażenie!  (Jr 14, 19).
Jednak ufamy,  że Duch Święty osłaniał  nieporadność
naszych modlitw i przyczyniał się za nami w obliczu
nieprzeczuwanego zagrożenia. Prosi o to, o co my nie
prosimy, bo wstawia się za naszymi błaganiami zgodnie
z wolą Bożą (Rz 8, 27), gdy w ludzkiej ograniczoności,
nie potrafimy modlić się tak, jak trzeba.

Niech trwa nasza modlitwa. Niech będzie taka, 
na jaką umiemy się zdobyć. Zostanie wysłuchana, bo 
Duch przenika serca i przychodzi z pomocą słabości 
człowieka. Niech usłyszy naszą twierdzącą odpowiedź 
na pytanie Apostoła Pawła: Czyż nie wiecie, żeście 
świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 1 Kor 
3, 16) 

Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. 
Oświecaj, kieruj, wzmacniaj, pocieszaj mnie.

Powiedz mi co mam robić i rozkaż mi to uczynić. 
Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co spotka mnie z

Twojej woli, tylko okaż mi Twoją świętą wolę. Amen.
     Codzienna modlitwa kard. D. J. Merciera

Od lat zapraszamy do Żywego Różańca, młodych i
seniorów,  kobiety  i  mężczyzn,  także  małżeństwa.  W
dniach pandemii skromne zobowiązanie do codzienne-

go odmawiania jednej dziesiątki różańca może stać się
najlepszym krokiem 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

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: 
www.vinea.org.pl, na której można znaleźć informacje 
dotyczące funkcjonowania Poradni oraz proponowa-
nych form spotkań terapeutycznych i warsztatów. 

***
Od maja poszerzyliśmy ofertę o konsultacje i regu-
larne spotkania terapeutyczne online. 
Psychoterapia online jest formą wsparcia dla osób, któ-
re wyjechały z Polski lub z innego powodu nie mogą
uczestniczyć w terapii na żywo.

***
Spotkania Grup 12 Kroków – to program rozwoju du-
chowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji,
poprzez  osobistą  i  duchową  pracę,  inspirowany  w
znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psy-
chologiczną. 
Trwa nabór do kolejnych grup online. Zapraszamy!

Biuro Pomocy Kościołowi w Potrzebie jest otwarte. Po-
dejmujemy misję tak, jak to obecnie możliwe. Środowe
spotkania filmowe oraz z gośćmi nadal są zawieszone.
O naszych działaniach informujemy poprzez media:

https://pkwp.org/ 
https://www.facebook.com/
PomocKosciolowiWPotrzebie/
https://www.facebook.com/MisjaNaSzewskiej/

Raz w tygodniu wysyłamy newsletter, do którego moż-
na  się  zapisać,  przesyłając  prośbę  na  adres:
biuro.poznan@pkwp.org

Poprzez  media  przekazujemy  bieżące  wiadomości  z
Kościoła  powszechnego  od  partnerów  projektów
PKWP,  często  od  misjonarzy.  Państwo  nadal  mogą
wpłacać pieniądze na nasze kampanie. Intencje modli-
twy narzucają się same. 

W sposób szczególny prosimy o wsparcie nowej 
kampanii   Maseczka dla misjonarza  :  
   https://pkwp.org/kampanie/maseczka_dla_misjonarza  
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