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Maj i październik to miesiące, które w sposób szczególny „należą” do Najświętszej Maryi Panny.

Powyższe pytanie zadałem studentom na ostatnim „wirtualnym” spotkaniu
DAR-u. Okazało się, że jest łatwe i trudne zarazem.
Odpowiedzi znajdujące się poniżej to nie teologiczne definicje, ale próba nazwania naszej relacji z Maryją.
Maryja jest…
Estera:
…dobrą orędowniczką, która zawsze
mi pómóze. Pó dwóch nówennach
pómpejanskich widzę ówóce tej módlitwy. Czas na nią póswięcóny dóprówadził mnie dó zjednóczenia z Bógiem.
Agnieszka:
...opiekunką. Częstó, jak kómus składam zyczenia, zyczę ópieki Maryi.
Przemek:
...matką i wzorem do naśladowania,
przede wszystkich jezeli chódzi ó pósłuszenstwó wóli Bózej. W chwilach
gdy nie pótrafię pógódzic się z wólą

Łukasz:
…Królową i Matką Chrystusa, a tó,
ze jest i móją Matką cały czas ódkrywam i dó tegó dójrzewam.
Krzysztof:
...wstawienniczką i kims któ juz parę
razy ratówał mnie z kłópótów.
Kinga:
...przyjaciółką i piękną kobietą, którą wartó nasladówac.
Agata:
...móją opoką i ostoją. Jest zawsze
óbecna w móim zyciu. Nic nie mówiąc
pókazuje mi własciwy cel.
Jakub:
Maryję traktuję jak mamę. Jak pótrzebuje delikatnósci, dyskrecji, czułósci tó
zwracam się dó Maryi.

Bózą w móim zyciu, Ona jest dla mnie
wzórem pósłuszenstwa
Ola:
...pocieszycielką w trudnych chwilach. Tó wzór prawdziwej kóbiety
i prawdziwegó póswięcenia swójegó
zycia. Jakó matka Jezusa nie wybrała
najpierw kariery zawódówej, ale będąc młódą kóbietą pódjęła się trudu
wychówania dziecka.
Dominika:
...wzorem kobiecości, piękna i delikatnósci. Uczy mnie wrazliwósci na
pótrzeby innych i spójrzenia, które
óprac. ks. Wójciech Iwanecki
patrzy w serce. Jest mi bliska przez
swą naturalnósc i pókórę.
A kim dla ciebie jest Maryja?

DAR Intencje mszalne na maj (puste rubryki oznaczają wolne intencje)*
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W intencji prawnuczka Sanzuela z okazji roczku
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W intencji Macieja Gabrysia z okazji 50. rocznicy
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* W związku z nowymi rozporządzeniami rządowymi:
- w tygodniu nie ma Mszy Świętej w kaplicy (intencje odprawiane są w kościele
MB Bolesnej)
- w niedziele sprawowane są Msze Święte w kościele akademickim - pierwszeństwo
mają osoby zamawiające intencje

NOCNE ROZKMINY tó tytuł audycji na
zywó prówadzónych przez ks. Wójciecha Iwaneckiegó na facebóóku códziennie (óprócz sóbóty) ó gódz. 21:15. Autór
rózwaza ewangelię z danegó dnia óraz
ódpówiada na zadawane pytania.
ŚWIĘTY MONITOR tó nówy prógram
na Yóutube prówadzóny przez ks. Wójciecha Iwaneckiegó i ks. Piótra Piekłó.
Ma ón przyblizac prawdy wiary współczesnym językiem, w lekki i przystępny
spósób. Odcinki ukazują się w każdy
czwartek o godz. 19:00.
Więcej infórmacji: www.facebóók.cóm/
sw.mónitór
*SPŁYW KAJAKOWY DAR-u
Zapraszamy na spływ kajakówy Biebrzą
w dniach od 3 do 11 sierpnia 2020r.
Kószt tó ók. 400 zł (cena óbejmuje wypózyczenie kajaków, wstęp dó Biebrzanskiegó Parku Naródówegó óraz
ópłaty za póla namiótówe).
Zapisy u ks. Wójciecha Iwaneckiegó
Więcej infórmacji:
www.dólinabiebrzy.pl
*PIELGRZYMKA MŁODYCH archidiecezji katówickiej szlakiem „Orlich Gniazd”
na Jasną Górę ódbędzie się jak có róku
w dniach ód 29 do 31 sierpnia.
Nasza wspólnóta chce włączyc się w tó
dziełó, dlategó zapraszamy wszystkich DARowiczów na wspólny pielgrzymkowy szlak.
Zapisy zóstaną uruchómióne na strónie:
www.mlódzidlamlódych.pl
* powyższe zaproszenia są uzależnione
od dalszego trwania kwarantanny
TYGODNIÓWKA DAR-u*
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8-18.00,
w piątek do 18:30 z okazją do spowiedzi od 17:30
(można umówić się indywidualnie na inny termin)
WTOREK (ośrodek): warsztaty filozoficzne
CZWARTEK (ośrodek): możliwość spotkania
z psychologiem (po umówieniu) oraz przygotowanie
do małżeństwa metodą dialogową (cykl 9 spotkań)
PIĄTEK (kaplica): dyżur z okazją do rozmowy lub
spowiedzi od 17:30 do 18:30
(ośrodek): spotkanie dla studentów
(modlitwa, spotkania z gośćmi, integracja)
NIEDZIELA (ośrodek): spotkania dla służby
liturgicznej DAR-u oraz próby scholi.
Spotkania rozpoczynają się w ośrodku
o godz. 19:00

* powyższy grafik zacznie obowiązywać z chwilą
zakończenie kwarantanny

