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INFORMATOR 

F estiwal Ż ycia to największe plene-

rowe wydarzenie chrzes cijan skie 

w regionie! O co chodzi? O rados c , en-

tuzjazm, poznanie sensu z ycia, odkry-

cie Boga (moz e po raz kolejny?), o re-

lacje, spotkanie, muzykę, warsztaty, 

ewangelizację… o to wszystko i jeszcze 

więcej! 

Kto i gdzie? 

W Kokotku Festiwal Ż ycia odbył się po 

raz pierwszy w lipcu 2018 roku i zgro-

madził ponad 700 uczestniko w z całej 

Polski. Organizowany jest wspo lnie 

przez 5 diecezji wojewo dztwa s ląskie-

go (w tym archidiecezję katowicką) 

i misjonarzy oblato w. Ubiegłoroczna 

edycja zgromadziła prawie tysiąc mło-

dych ludzi ze Ś ląska i okolic.  Obecnie 

trwa przygotowanie trzeciej edycji 

wydarzenia, kto ra odbędzie się 

w dniach od 6 do 12 lipca 2020r. 

„Dzieje się” 

W czasie festiwalu młodziez  ma za-

pewnione zakwaterowanie na polu 

namiotowym a całe zaplecze wydarze-

nia zapewnia Oblackie Centrum Mło-

dziez y NINIWA. 

Program festiwalu obejmuje codzien-

ną Eucharystię, spotkania w grupach, 

warsztaty, konferencje i koncerty 

(grali dla nas m.in..: Luxtorpeda, Kuba 

Badach, TGD, Arka Noego, małe TGD, 

ks. Kuba Bartczak) i wiele więcej. 

Dla kogo? 

Jes li jestes  w wieku 16-35 lat, Festiwal 

jest dla Ciebie!  

Jez eli chcesz jechac  na na to wydarze-

nia razem z DARem to serdecznie cię 

zapraszamy.  

Żapisy u ks. Wojciecha Iwaneckiego. 

Więcej szczego ło w na: 

www.festiwalzycia.pl 
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Choć trwa kalendarzowa zima czas pomyśleć nad wakacyjnymi wydarzeniami DARu 

Wakacje to czas odpoczynku, zacie-

śniania więzi i zbliżania się do Boga. 

W DARze mamy kilka propozycji jak 

je dobrze spędzić. Jedną z nich jest 

Festiwal Życia. 

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 

indywidualnie na inny termin)  

(ośrodek): warsztaty filozoficzne  

CZWARTEK (ośrodek): możliwość spotkania 

z psychologiem (po umówieniu) oraz przygotowa-

nie 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 

Każdy uczestnik Festiwalu Życia może wziąć udział w biegu z przeszkodami. Zdjęcie 

przedstawia wspólny start w stawie Posmyk. Meta znajduje się na polu namiotowym. 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE   

w dniach: 28.02-1.03.2020r. poprowa-

dzi ks. prof. Jerzy Szymik. ur. 1953 r. 

w Pszowie na Go rnym Ś ląsku, kapłan 

Archidiecezji Katowickiej, teolog i poe-

ta. Jest profesorem nauk teologicznych, 

wykłada teologię dogmatyczną. Autor 

przeszło 60 ksiąz ek naukowych, poetyc-

kich i eseistycznych. Śpecjalizuje się 

w chrystologii, metodologii teologii, 

teologii kultury, teologii J. Ratzingera/

Benedykta XVI. 

Plan rekolekcji: 

Piątek  28.02 

19:00 Eucharystia 

20:00 konferencja 

20:30 spotkanie autorskie w DARze 

Sobota  29.02 

19:00 Eucharystia 

20:00 konferencja 

Niedziela  1.03 

20:00 Eucharystia 

21:00 konferencja 

Temat rekolekcji: 

„Bogu samemu słuz yc  będziesz”. 

O prawdzie, wolnos ci i kuszeniu a nade 

wszystko o PRYMACIE BOGA. 

 

SPŁYW KAJAKOWY DAR-u 

Natura, s piew ptako w, wspo lnota i co-

dzienna Msza s w. - tak moz na w skro cie 

opisac  naszą kolejną wakacyjną propo-

zycję. Żapraszamy na spływ kajakowy 

Biebrzą w dniach od 3 do 11 sierpnia 

2020r. Koszt to ok. 400zł (cena obej-

muje wypoz yczenie kajako w, wstęp do 

Biebrzan skiego Parku Narodowego 

oraz opłaty za pola namiotowe).  

Żapisy u ks. Wojciecha Iwaneckiego 

Więcej informacji: 

www.dolinabiebrzy.pl 

PIELGRZYMKA MŁODYCH archidiece-

zji katowickiej szlakiem „Orlich Gniazd” 

na Jasną Go rę odbędzie się jak co roku 

w dniach od 29 do 31 sierpnia. Juz  po 

raz czternasty wielka wspo lnota mło-

dych z naszej archidiecezji będzie piel-

grzymowac  do Matki Boz ej Częstochow-

skiej niosąc swoje intencje, z yciowe 

wybory oraz dziękczynienie za dotych-

czasowe łaski.  

Nasza wspo lnota  chce włączyc  się w to 

dzieło, dlatego zapraszamy wszyst-

kich DARowiczów na wspólny piel-

grzymkowy szlak. 

Żapisy zostaną uruchomione na stronie: 

www.mlodzidlamlodych.pl 

2.02  NDZ   

11:00 
Za. ++ Klary i Alojzego Rduch oraz + syna Broni-

sława 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 Za + Jerzego Mackiewicza 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

3.02 PON 7:15  KAPLICA 

4.02 WT 7.15  KAPLICA 

5.02 ŚR 7.15  KAPLICA  

6.02 CZW 7:15 W intencji wszystkich wspólnot DARu KAPLICA  

7.02 PT 7:15 W int. Roberta Kruszki w dniu urodzin KAPLICA  

9.02   NDZ  

11:00 W int. Ewy z okazji urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 W int. Macieja Gajerskiego z okazji urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

10.02 PON 7:15  KAPLICA 

11.02 WT 7:15  KAPLICA 

12.02 ŚR 7:15  KAPLICA 

13.02 CZW 7:15  KAPLICA 

14.02 PT 7:15  KAPLICA 

16.02  NDZ  

11:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 
W int. Ks. Wojciecha Iwaneckiego z okazji uro-

dzin 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

17.02 PON 7:15  KAPLICA 

18.02 WT 7:15  KAPLICA 

19.02 ŚR 7:15  KAPLICA 

20.02 CZW 7:15  KAPLICA 

21.02 PT 7:15  KAPLICA 

23.02  NDZ  

11:00 
W int. Anny z okazji urodzin oraz wnuczki Ewy z 
prośbą o opiekę Bożą 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

20:00 W int. Magdaleny Gajerskiej z okazji urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

24.02 PON 7:15  KAPLICA 

25.02 WT 7:15  KAPLICA 

26.02 ŚR 7:15  KAPLICA 

27.02 CZW 7:15  KAPLICA 

28.02  PT  

7:15  KAPLICA 

19:00 
1) o dobre owoce Rekolekcji Wielkopostnych  

2) 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

29.02  SOB  

15:00 Ślub: Natalia i Mateusz 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

19:00 
1) o dobre owoce Rekolekcji Wielkopostnych  
2)  

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

1.03  NDZ  

11:00 
W int. Karoliny i Kamila o błogosławieństwo w 
małżeństwie 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

20:00 
1) o dobre owoce Rekolekcji Wielkopostnych  
2) 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

DAR Intencje mszalne na luty (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 DARu.  

Zapraszam na pierwszoczwartkowe Msze św. w intencji naszej wspólnoty  

w kaplicy św. Edyty Stein. 


