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INFORMATOR 

C zasem wydaje się, z e kocha za 

mało cieles nie, ale jes li człowiek 

wejdzie głębiej w Ciało, kto rym jest 

Kos cio ł, to i mniej brakuje ciała. I ten 

Jego Boski Duch, kto ry przenika do 

szpiku kos ci i napełnia od czasu do 

czasu szczęs ciem większym niz  

wszystko. To jest nieziemskie. 

Czasem wydaje się frustrujące, z e 

w tej relacji tylko ja zawalam. Gdybym 

miał z onę, mo głbym powiedziec  - 

słusznie czy nie - z e to jest jej wina. 

Z Bogiem tak się nie da, bo On zawsze 

s więty. I to po trzykroc . Owszem moz -

na powiedziec  jak jedna siostra zakon-

na: "Panie Jezu, staraj się, bo masz 

wielu konkurento w", ale nic więcej. 

Ś wiadomos c , z e wszystkie problemy 

są po mojej stronie niekiedy dobija. 

Ale z drugiej strony ta Jego wolnos c , 

nie czepianie się szczego ło w, wybacza-

nie bez wypominania, sprawia, 

z e człowiek nie czuje się gorszy, choc  

jest gorszy. 

Czasem wydaje się, z e mo głby byc  

bardziej obecny. Przychodzi za po z no, 

za wczes nie wychodzi, gdzies  na dele-

gacji i mnie zostaje wszystko na gło-

wie. Dzwonisz, nie odbiera. Piszesz, 

a tam cisza. Przyzwyczaiłem się jed-

nak i nawet to lubię. Bo wiem, z e mi 

ufa, zostawia wiele wolnos ci, przypo-

mina, z e sobie poradzę i z e relacje bu-

duje się ro wniez  przez nieobecnos c . 

 Najbardziej dos wiadczam Jego 

miłos ci w konfesjonale, gdy odpusz-

cza, w Eucharystii, gdy trzymam chleb 

i spoz ywam Ciało, nad Pismem Ś wię-

tym, kiedy Jego słowo przytuli się do 

mego serca, w ludziach, kto rzy nieraz 

wyglądają jakby powstali z Boga a nie 

z małpy. Często tez  w go rach, słysząc 

delikatne pytanie: „I jak Ci się podoba? 

Fajne. Nie? Dla ciebie to zrobiłem”. 

 Znamy się od dziecka. Jestes my ze 

sobą 25 lat, a 19 lat po zas więcaniach. 

Pomo dlcie się, bys my byli razem na 

wieki. Bym był Mu coraz bardziej 

wierny. I by było widac , z e nam się 

układa w związku. Bo to i innych za-

chęca. Wszak szczęs cia i nieszczęs cia 

są zaraz liwe. 

 Powinienem jeszcze dołączyc  na-

sze wspo lne zdjęcie, ale wiecie jak 

jest…   

           ks. Wojciech Węgrzyniak (www.węgrzyniak.com) 
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Wielu pisze, że ma najwspanialszą żonę, 

męża, dzieci, to i ja chciałbym powiedzieć 

o mojej miłości.  

O Panu Bogu, co mnie kocha jak nikt. 

I bardzo Mu za to dziękuję. 

W każdy piątek studenci z Rybnika (i okolic)  

spotykają się w DARrze  (przy ul. Brudnioka 5).  

Spotkanie rozpoczynamy od nieszporów  

i medytacji fragmentu Pisma Św. 

Po wspólnej modlitwie znajdujemy czas na  

dobre rozmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi,  

gry planszowe i dzielenie się swoimi pasjami… 

Jak widać  na zdjęciu nasze serca są otwarte  

i każdy może czuć się zaproszony. 

Niech DAR rośnie w siłę! 

Ks. Wojciech Węgrzyniak, prowadzący tegoroczne rekolekcje adwentowe, prosto i pięknie opisuje swoją relację z Bogiem: 



CZY MOŻNA JESZCZE WIERZYĆ? 

Rekolekcje adwentowe a DARze w tym 

roku poprowadzi ks. Wojciech Węgrzy-

niak.  Pochodzący z Podhala kapłan stu-

diował w Rzymie i Jerozolimie, specjali-

zuje się w naukach biblijnych i wykłada 

na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 

II w Krakowie.  

Plan rekolekcji: 

Niedziela  1.12.2019 

20:00  Eucharystia 

21:00  konferencja 

Poniedziałek 2.12.2019 

19:00  Eucharystia 

19:45  Konferencja 

Wtorek   3.12.2019 

19:00  Eucharystia 

19:45  Konferencja 

20:30  spotkanie w DARze przy herbacie 

Przed kaz dą Eucharystią będzie odby-

wała się po łgodzinna adoracja z moz li-

wos cią skorzystania z sakramentu po-

kuty.   

 

MSZE ŚWIĘTE W ŚWIĘTA odprawiane 

będą według przedstawionego porząd-

ku. Zapraszam szczego lnie na Mszę s w. 

Pasterską w noc Boz ego Narodzenia 

(kolędowanie i s piewy poprowadzi ze-

spo ł wokalny pod kierunkiem Leszka 

Grzeni) oraz Mszę na otwarcie nowego 

roku w noc sylwestrową. 

 

KOLĘDA W DARZe odbędzie się trady-

cyjnie, w Uroczystos c  Objawienia Pan -

skiego (6.01.2020r.). W tym dniu człon-

kowie wszystkich grup formacyjnych 

naszego Duszpasterstwa spotykają się 

w jego siedzibie.  Mszy s w. przewodni-

czył będzie ks. Bartłomiej Kuz nik. Nie 

zabraknie takz e wspo lnego s piewu 

i s wiątecznych słodkos ci. 

1.12  ND  

11:00 W int. Macieja Jajczyka w 70 rocznicę urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
1.) W int. Ks. Wojciecha Węgrzyniaka i rekolekcji 
adwentowych w DARze  

2.) Za + Teresę Gliklich 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

2.12  PN  

7:15 
Za + Marię Mandrysz, jej męża Rudolfa i syna 
Antoniego 

KAPLICA 

19:00 
1.) 
2.) 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

3.12  WT  

7:15  KAPLICA 

19:00 
1.) W intencji ks. Wojciecha Węgrzyniaka 
2.)  

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

4.12 ŚR 7:15  KAPLICA 

5.12  CZW 7:15 W int. Wojciecha z okazji urodzin KAPLICA 

6.12  PT 7:15  KAPLICA 

8.12  NDZ  

11:00  Za + Tadeusza Morawiec 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

12:00 Chrzest 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

9.12 PON 7:15 O błogosławieństwo dla wspólnoty DAR-u KAPLICA 

10.12 WT 7:15  KAPLICA 

11.12 ŚR  7:15 
W intencji podopiecznych i wolontariuszy  
Hospicjum Domowego 

KAPLICA 

12.12 CZW 7:15  KAPLICA 

13.12 PT 7:15  KAPLICA 

14.12 SOB 
12:00 Ślub: Katarzyna Bugiel i Paweł Stabla 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

15:00 Ślub: Aleksandra Kozieł i Tadeusz Hanzel 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

15.12    NDZ 

11:00 W int. Otylii Kozyry z okazji 75 rocznicy urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 
W int. Krystiana Gawlika z okazji 60 rocznicy 
urodzin 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

16.12   PON 7:15  KAPLICA 

17.12 WT 7.15  KAPLICA  

18.12 ŚR 7.15  KAPLICA  

19.12 CZW 7.15  KAPLICA  

20.12 PT 7.15  KAPLICA  

22.12  NDZ   
11:00 W int. Anny Pulchny (roczek) 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

23.12 PON 7:15  KAPLICA 

25.12  ŚR  

00:00 Msza św. pasterska w intencji wspólnoty DAR-u 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

11:00 Za + Zofię, Halinę i Bogumiła 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

26.12 CZW 11:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

27.12 PT 7.15  KAPLICA  

29.12  NDZ  

11:00 
W int. Patrycji i Zbyszka Gąsiorkowiczów z okazji 
10 rocznicy ślubu z prośbą o opiekę Bożą 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

30.12 PON 7:15  KAPLICA  

1.01  ŚR  

00:00 Msza św. na powitanie nowego roku 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

DAR Intencje mszalne na listopad (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 11:45 do 12.45 (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  


