
Rozpoczęcie roku akademickiego, to także początek duchowej pracy w DARze. Razem budujmy żywy Kościół. 
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INFORMATOR 

W  poniedziałek 16 wrześ nia 

2019 r. 9-tka młodych rozpo-

częła Mśzą Ś w. śwoją pielgrzymkę do 

Rzymu. Celem tej pielgrzymki było 

śpotkanie z Ojcem Ś więtym i modli-

twa za wśpo lnotę DARu w Wiecznym 

Mieś cie.  

Do Rzymu dotarliś my około połu-

dnia we wtorek i po chwili odpo-

czynku udaliś my śię na plac ś w. Pio-

tra, by odebrac  wejś cio wki na au-

diencję do papiez a oraz by zwiedzic  

Bazylikę ś w. Piotra. Kaz dy z pielgrzy-

mo w zadzierał głowę w go rę, by 

obejrzec  jak najwięcej mozaiek, or-

namento w i zdobien . Tego dnia zo-

baczyliś my ro wniez  Zamek Ś więtego 

Anioła ─ miejśce, kto re w okreśie 

ś redniowiecza i reneśanśu śłuz yło 

papiez om jako więzienie i twierdza. 

Wieczorem cała grupa zaśiadła do 

wśpo lnej włośkiej kolacji (wyjazd 

nie mo gł śię odbyc  przeciez  bez 

śkośztowania włośkiej pizzy!).  

W ś rodę DARowicze wśtali wcze-

ś nie rano, tak aby przygotowac  śię 

na audiencję: dwo ch z naś załoz yło 

śutanny, czworo ─ kośzulki z logiem 

DARu, a troje ─ harcerśkie, wodniac-

kie mundury. W audiencji ucześtni-

czyło ro wniez  młode małz en śtwo, 

kto re do papiez a Franciśzka udało 

śię ubrane w śtroje ś lubne. 

Podczaś audiencji udało śię nam 

uśiąś c  jak najbliz ej traśy przejazdu 

papiez a i zobaczyc  go z bliśka. Mło-

dej parze udało śię z nim nawet po-

rozmawiac ! Papiez  pobłogośławił 

DARowiczo w, a więc i ro wniez  cały 

DAR. To chyba jeden z najwśpanial-

śzych prezento w na 50-lecie naśzego 

duśzpaśterśtwa. Po wśpo lnej modli-

twie z papiez em rozpoczęliś my 

zwiedzanie Rzymu, mając za prze-

wodnika kśiędza Krzyśztofa. Odwie-

dziliś my m.in. Piazza Navona i ko-

ś cio ł ś w. Agnieśzki, Panteon i gro b 

Rafaela Śanti, Pomnik Wiktora Ema-

nuela II (nazywany ro wniez  Pomni-

kiem Ojczyzny), Kapitol i Bazylikę 

Matki Boz ej Ołtarza Niebian śkiego, 

Forum Romanum, Kolośeum, Bazyli-

kę ś w. Jana na Lateranie i Ś więte 

Śchody. Oczywiś cie czaśu nie śtar-

czyło na to, by dokładnie zwiedzic  

Rzym, więc na pewno będziemy mu-

śieli jeśzcze tam wro cic .  

W czwartek rano po Mśzy Ś w. 

przy grobie ś w. Jana Pawła II śpako-

waliś my śię i ruśzyliś my do Orivieto, 

by zwiedzic  katedrę Duomo ─ miej-

śce cudu eucharyśtycznego, kto ry 

dał początek ś więtu Boz ego Ciała. Po 

modlitwie w katedrze oraz obiedzie 

wyruśzyliś my w drogę do Rybnika. 

Na plac przy DARze dotarliś my oko-

ło 5. 30 w piątek, kon cząc tym śa-

mym naśzą pielgrzymkę.   

Weronika Kozaczko 
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Zbliżający się jubileszu 50-lecia DARu 

jest dobrą okazją, by…  

odwiedzić Papieża Franciszka! 



ŚŁOWO NA POCZĄTEK 

Paz dziernik jeśt z wielu względo w 

waz nym mieśiącem dla Duśzpaśterśtwa 

Akademickiego w Rybniku. Przede 

wśzyśtkim rozpoczynamy kolejny rok 

duchowej pracy. Śerdecznie zachęcam do 

włączania śię w z ycie i działanie naśzej 

wśpo lnoty. Po wakacyjnej przerwie wra-

camy do śtałego grafiku pracy DAR-u. 

Mśze ś więte śprawowane będą w Koś ciele 

Akademickim o godz. 11:00 i 20:00 a w 

kaplicy o godz. 7:15. Studenci jak zwykle 

są zaproszeni na spotkania w piątki.  

Pełna liśta śpotkan , kto re mają miejśce 

w DARze znajduje śię na naśzej śtronie 

internetowej oraz na Facebooku. 

Śzczego lnym wydarzeniem, kto re bę-

dzie miało miejśce w paz dzierniku jeśt 

Jubileusz 50-lecia DARybnik. Gala jubi-

leuśzowa odbędzie śię 25.10 o godz. 

18:00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W cza-

śie jej trwania będziemy mogli zobaczyc  

muśical „Z yc , nie wegetowac ”, inśpirowa-

ny biografią bł. Pier Giorgia Fraśśatiego, 

w rez yśerii Pawła Kontnego, z muzyką 

Piotra Kotaśa, wykonywaną przez ześpo ł 

Chwila Nieuwagi. Ucześtnicy gali będą 

mogli, takz e poznac  hiśtorię duśzpaśter-

śtwa akademickiego, zobaczyc  wyśtawę 

zdjęc  Elz biety Mackiewicz, oraz powśpo-

minac  przy kawie i „kołoczu”. Wśtęp wol-

ny. Bezpłatne wejściówki można otrzy-

mać w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej, 

w duszpasterstwie oraz pod adresem 

mail: adresdar@gmail.com 

W naśzym ś więtowaniu nie moz emy 

zapomniec  o dziękczynieniu Panu Bogu. 

Uroczysta Eucharystia dziękczynna, 

pod przewodnictwem księdza arcybi-

skupa Wiktora Skworca, odbędzie się 

w niedzielę 27.10 o godz. 20:00 w Ko-

ściele Akademickim.            kś. WI 

30.09 PON 7:15 W int. Hani i Roberta z okazji rocznicy ślubu KAPLICA 

1.10 WT 7:15 W int. Jakuba z okazji urodzin KAPLICA 

2.10 ŚR 7:15 Za parafian parafii Św. Wojciecha w Mikołowie KAPLICA 

3.10 CZW 7:15 Za parafian parafii Św. Wojciecha w Mikołowie KAPLICA 

4.10 PT 7:15 Za parafian parafii Św. Wojciecha w Mikołowie KAPLICA 

6.10  ND  

11:00 

1.) Za + Edwarda Kozyrę w 105 rocznicę  

ziemskich urodzin oraz za ++ żonę Helenę 
i krewnych z rodziny: Bołdys i Kozyra 

2.) Za Marię Pendracką z okazji 18 rocznicy uro-
dzin 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

7.10 PON 7:15 Za parafian parafii Św. Wojciecha w Mikołowie KAPLICA 

8.10 WT 7:15 Za parafian parafii Św. Wojciecha w Mikołowie KAPLICA 

9.10 ŚR 7:15 Za parafian MB Bolesnej KAPLICA 

10.10 CZW 7:15 O błogosławieństwo dla wspólnoty DAR-u KAPLICA 

11.10 PT 7:15 Za parafian parafii Św. Wojciecha w Mikołowie KAPLICA 

13.10 NDZ 

11:00 W int. Małgorzaty z prośbą o powrót do zdrowia 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20.00 

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za ode-

brane łaski z prośbą o łaskę zdrowia dla Ireny 
i Alojza Zdrzałek 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

14.10  PON  7:15 Za parafian MB Bolesnej KAPLICA 

15.10 WT 7:15  KAPLICA 

16.10 ŚR 7:15  KAPLICA 

17.10 CZW 7:15  KAPLICA 

18.10 PT 7:15  KAPLICA 

NDZ 

11:00 
W int. Joanny i Henryka Szewczyków z okazji 35 

lat rocznicy ślubu 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20.10   

20:00 
W int. ++ Magdaleny Machura z domu Madaj 

w 8 rocznicę śmierci i jej syna Michała 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

21.10 PON 7:15 W int. Ks. Dawida Sładka z okazji urodzin KAPLICA 

22.10 WT 7:15  KAPLICA 

23.10 ŚR 7.15  KAPLICA  

24.10 CZW 7.15  KAPLICA  

25.10 PT 7.15  KAPLICA  

27.10  NDZ  

11:00 Chrzest 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 

Dziękczynna z okazji Jubileuszu 50-lecia DARu,  

pod przewodnictwem  
Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

DAR Intencje mszalne na październik (puste rubryki oznaczają wolne intencje)  

Serdecznie dziękuję za wszelką życzliwość względem naszego Duszpasterstwa:  

za każde dobre słowo i przejaw troski o budowanie wspólnoty w ramach DAR-u.  

Zapraszam na pierwszoczwartkowe Msze św. w intencji naszej wspólnoty  

w kaplicy św. Edyty Stein. 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):  

adoracja Najświętszego Sakramentu od 8-18.00 

WTOREK (obok kaplicy): dyżur otwartych drzwi 

z okazją do spowiedzi lub rozmowy z duszpasterzem 

od 11:40 do 12.40 (można umówić się indywidual-

nie na inny termin) 

CZWARTEK (ośrodek): możliwość spotkania z psy-

chologiem (po umówieniu) oraz przygotowanie 

do małżeństwa metodą dialogową (cykl 9 spotkań) 

PIĄTEK (ośrodek): czas formacji i integracji 

(modlitwa, zabawa i film, spotkania z gośćmi) 

NIEDZIELA (ośrodek): spotkania dla służby  

liturgicznej DAR-u oraz próby scholi litugicznej. 

 

Spotkania rozpoczynają się w ośrodku o godz. 19:00  


