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INFORMATOR 

T egoroczny rekolekcjonista dał się poznac   jako człowiek niezwykle 

otwarty i dosadny. Swojski „chłop” 

z Podhala nieraz skłaniał nas do re-

fleksji i fenomenalnie tłumaczył trud-

ne fragmenty Pisma S więtego. Przy 

tym wszystkim zdarzało się, z e s miali-

s my się do łez i dzięki temu czas kaz -

dej konferencji mijał niepostrzez enie.  

Dlaczego ludzie tracą wiarę? 

Najpierw szukalis my przyczyn niewia-

ry. Ż eby zdiagnozowac  chorobę trzeba 

znac  jej pochodzenie. Ks. Wojciech, jak 

przystało na dobrego lekarza, dokład-

nie omo wił przyczyny kryzysu wiary i 

pokazał, z e warto te trudnos ci prze-

zwycięz ac . 

Dlaczego warto wierzyć? 

Wiara jest czyms  wyjątkowym i cen-

nym. To włas nie temu tematowi przy-

glądalis my się w czasie drugiej konfe-

rencji. Czasami człowiek bardzo wy-

raz nie widzi zło, ale dobro trudniej mu 

dostrzec. W z yciu duchowym bywa 

podobnie. Widzimy, to co przeszkadza 

nam w wierze, kos ciele, katechizmie… 

ale czy widzimy wartos c  wiary? Jak 

bardzo zmienia ona nasze z ycie? Ile mi 

daje moja relacja z Bogiem? 

Jak uwierzyć?  

Skoro wiara jest tak wartos ciowa, to 

co zrobic  by ją budowac  i rozwijac ? 

Temu tematowi pos więcona była trze-

cia i ostatnia konferencja. Nie moz emy 

pozostac  w sferze pragnien  i marzen . 

Jez eli chcemy byc  wierzącymi ludz mi, 

uczniami Chrystusa to trzeba działac . 

Poszukac  z ro deł, kto re „zasilą” naszą 

duchowos c  

Takim z ro dłem z pewnos cią były te 

rekolekcje. Ks. Wojciech Węgrzyniak 

stawiając podstawowe pytania i poru-

szając bardzo oczywiste (jak mogłoby 

się wydawac ) kwestie, prowokował do 

mys lenia. Nie moz na było przejs c  obok 

jego sło w obojętnie. Tak zostanie 

przez nas zapamiętany.              [ks. WI] 
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Ks. Wojciech Węgrzyniak zadał nam ważne pytanie w czasie tegorocznych rekolekcji adwentowych: 

Pytanie z nagłówku może brzmieć 

dość dramatycznie.  

Jednak rekolekcje nie są czasem 

„świętego spokoju” ale stawiania 

pytań i wytrwałego szukania odpo-

wiedzi. 

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 duszpaste-

rzem od 11:45 do 12.45 (można umówić się indy-

widualnie na inny termin)  

(ośrodek): warsztaty filozoficzne  

CZWARTEK (ośrodek): możliwość spotkania zpsy-

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. 

Spotkania rozpoczynają się w ośrodku  

o godz. 19:00 



MSZE ŚWIĘTE W ŚWIĘTA odprawiane 

będą według przedstawionego porząd-

ku. Żapraszam 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. 

Świadectwa z rekolekcji (jeśli chcesz 

podzielić się świadectwem napisz: 

adresdar@gmail.com 

22.12  NDZ   

11:00 W int. Anny Pulchny (roczek) 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 Za + Andrzeja Prudel 
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 
1) Chrzest: Stanisław Swinka 
2) W int. Marzeny i Dariusza Achtelików z okazji 

rocznicy ślubu 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

27.12 PT 7.15 Za + Jerzego Mackiewicza 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 W int. Katarzyny i Mirosława Rycman  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

30.12 PON 7:15 
Za ++ rodziców Romana i Irenę Pielorz w roczni-
cę śmierci 

KAPLICA  

1.01   ŚR   

00:00 Msza św. na powitanie nowego roku 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

2.01 CZW 7:15  KAPLICA 

3.01 PT 7:15  KAPLICA 

5.01  NDZ  

11:00 
Z okazji 35 rocznicy ślubu Krystyny i Jerzego i 60 

urodzin Jerzego 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 W int. Lidii z okazji urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

6.01 PON 17:00 
KOLĘDA W DARZE:  

W int. wszystkich wspólnot DARu 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

7.01 WT 7:15 
W int. Irmgard, Stefana, Ireny i jej wnuczki z 

mężem 
KAPLICA 

8.01 ŚR 7:15  KAPLICA 

9.01 CZW 7:15  KAPLICA 

10.01 PT 7:15  KAPLICA 

12.01  NDZ  

11:00 Za + Mariana Białego i żonę Janinę 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

W ferie szkolne (od poniedziałku 13.01 do piątku 17.01)  
nie będzie sprawowana Msza Święta w Kaplicy    

19.01  

11:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 
NDZ  

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

W ferie szkolne (od poniedziałku 20.01 do piątku 24.01)  
nie będzie sprawowana Msza Święta w Kaplicy    

27.01 PON 7:15  KAPLICA 

28.01 WT 7:15  KAPLICA 

29.01 ŚR 7:15  KAPLICA 

30.01 CZW 7:15  KAPLICA 

31.01 PT 7:15  KAPLICA 

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. 

R ekolecje dały mi dużo do myślenia. 

Jak spędzam swój wolny czas, 

co chce mnie odciągnąć od wiary, 

co mogę zrobić żeby wierzyć lepiej.  

Moim m.in. postanowieniem na ten Ad-

went jest bardziej racjonalne korzysta-

nie z Internetu. Ks. Węgrzyniak to ge-

nialny Kaznodzieja. Dziękuję .  

R ekolecje to zawsze czas łaski. Bóg 

działa i „wysyła” sygnały, daje zna-

ki, skłania do nawrócenia.  

Słuchając ks. Węgrzyniaka wiele razy 

myślałem: „też tak uważam, ale bałbym 

się to powiedzieć”. Rekolekcjonista jed-

nak „nazywał rzeczy po imieniu” i za to 

chyba jestem mu najbardziej wdzięczny. 

U cieszyłem się, gdy usłyszałem 

o rekolekcjach adwentowych 

w DARze oraz ich gościu. Znałem już 

wcześniej ks. Węgrzyniaka z jego konfe-

rencji oraz działalności w mediach spo-

łecznościowych. To, co mnie dotyka w 

jego kaznodziejstwie to umiejętność mo-

wienia o rzeczach ważnych, fundamen-

talnych w sposób prosty. Tak było także 

podczas 3 dni rekolekcji. Jeśli chodzi 

o odkrycia w obszarze relacji z Bogiem, 

odkryłem na nowo wdzięczność za to, 

co daje ta relacja, jednocześnie napędza-

jąc do dalszego poszukiwania 

Go na ścieżkach mojego życia. Dostrze-

gam także wyraźniej powołanie do świę-

tości, dawania dobra niezależnie od ży-

ciowej kondycji. 


