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INFORMATOR 

K ard. Robert Sarah w tekś cie: 

„O czym pandemia przypomniała 

nam wśzyśtkim” śtara śię zmierzyc  z 

powyz śzymi pytaniami. Byc  moz e tak-

z e i my zadajemy śobie podobne pyta-

nia, wracając pod dłuz śzej przerwie do 

koś cioła na Eucharyśtie. Aby na nie 

odpowiedziec  powinniś my wro cic  do 

śpraw najbardziej fundamentalnych 

i podśtawowych dla Koś cioła. 

   Kard. Sarah zauwaz a: „epidemia 

śprawiła, z e chrześ cijanie wracają do 

tego, co jeśt iśtotą ich wiary. Od dłuz -

śzego czaśu bowiem Koś cio ł patrzył na 

ś wiat w śpośo b zafałśzowany. Chrze-

ścijanie wobec społeczeństwa, któ-

re utrzymywało, że ich nie potrze-

buje, robili wszystko, by udowodnić 

swoją przydatność i skuteczność”. 

Tymczaśem jeśteś my potrzebni ś wia-

tu, nie tylko jako organizacja charyta-

tywna ale jako wśpo lnota, kto ra prze-

kazuje wiarę i daje nadzieję.  

   Kościół ma przede wszystkim za 

zadanie głosić Jezusa Chrystusa. 

Pozośtała działalnoś c  Koś cioła, takz e 

ta charytatywna, jeśt oczywiś cie nie-

zwykle waz na i potrzebna, ale wypły-

wa a nie przyśłania pierwśzy i funda-

mentalny cel. Nie da śię zrozumiec  

iśtnienia Koś cioła bez wiary w Jezuśa 

Chryśtuśa. To On załoz ył te wśpo lnotę, 

by człowiek mo gł uśłyśzec  o Dobrej 

Nowinie o zbawieniu.  

   Dlatego w obliczu obecnie trwającej 

pandemii Koś cio ł nie muśi juz  śzukac  

uśprawiedliwienia w ś wiecie, kto ry 

mimo śwojego cywilizacyjnego rozwo-

ju zawalił śię pod wpływem wiruśa. 

Nowocześnoś c  śtaje przed odwieczny-

mi pytaniami: o ś mierc , śenś  cierpie-

nia i cel z ycia, i śzuka na nie odpowie-

dzi. 

   „Nie da się odpowiedzieć na 

śmierć po ludzku. Jedynie nadzieja 

życia wiecznego pozwala zrozumieć 

jej sens. Kto z  jednak odwaz y śię głośic  

nadzieję? ” - piśze kard. Sarah.  To dra-

matyczne pytanie jeśt śkierowane do 

naś wierzących. Jako Koś cio ł jeśteś my 

odpowiedzialni za poziom nadziei 

w ś wiecie. Podarowane nam Boz e Sło-

wo, Słowo Nadziei, jeśt nam takz e za-

dane. Wiara Ludu Boz ego ma byc  

ś wiadectwem dla ś wiata. Naśze z ycie 

powinno byc  jaśnym i czytelnym ko-

Na gruncie wiary wyrasta nadzieja. Ten, kto ma nadzieją może kochać. I tak trwają: wiara, nadzieja i miłość... 

Czy Kościół ma jakąś rolę do odegrania w czasach obecnej epidemii? 

Czy społeczeństwo może się obejść bez Kościoła? 

Ciąg dalszy na stronie drugiej.  



31.05  NDZ   

11:00 Chrzest: Karol Juliusz 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 Za + Anne Wzatek 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

1.06 PON 7:15 Za + Anne Wzatek KAPLICA 

2.06 WT 7:15 Za + Anne Wzatek KAPLICA 

3.06 ŚR 7:15 Za + Anne Wzatek KAPLICA 

4.06 CZW 7:15 Za + Anne Wzatek KAPLICA 

5.06 PT 7:15 W intencji Jana z okazji 75. rocznicy urodzin KAPLICA 

7.06  NDZ   

11:00 
W intencji Heleny Krzyżoszczak z okazji 90. rocz-

nicy urodzin  

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI  

20:00 Za + Anne Wzatek 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI  

8.06 PON 7:15 Za + Mikołaja Tkocz KAPLICA 

9.06 WT 7:15 Za + Mikołaja Tkocz KAPLICA 

10.06  ŚR  
7:15 w int. Przemka i Pauliny z okazji 5 rocznicy ślubu KAPLICA 

18:00 Za + Anne Wzatek MB Bolesna 

11.06 CZW W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
i dzień po niej nie będzie Mszy św. i adoracji w kaplicy. 

Na liturgię zapraszam do kościoła parafialnego. 

KAPLICA 
12.06 PT 

14.06  NDZ  

11:00 
W intencji 1 rocznicy ślubu Marty i Michała 

Dziąbkowskich 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 Za ++ rodziców Zofię i Piotra Makoszów 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

15.06 PON 7:15 Za + Anne Wzatek KAPLICA 

16.06 WT 7:15 Za + Anne Wzatek KAPLICA 

17.06 ŚR 7:15 
Za ++ rodziców Emilie Tarnasiewicz-Warchoł i 
Stanisława Warchoła 

KAPLICA 

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

19.06 PT 7:15  KAPLICA 

21.06  NDZ  

11:00 W intencji Karoliny o szczęśliwe rozwiązanie 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

12:00 Chrzest: Jagna Kłosek 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 Za + Józefa Sobiesiaka 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

22.06 PON 7:15  KAPLICA 

23.06 WT 7:15  KAPLICA 

24.06  ŚR  

7:15  KAPLICA 

18:00 Dziękczynna za kolejny rok posługi w Hospicjum 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

25.06 CZW 7:15  KAPLICA 

26.06 PT 

7:15   

19:00 
Dziękczynno - błagalna w intencji studentów 
z okazji zakończenia roku formacyjnego 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

28.06  NDZ  20:00 
W intencji Joanny i Mariana Madaj z okazji rocz-

nicy ślubu 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

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

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 

munikatem „Tak, jest nadzieja i za-

wieść nie może!”. 

   „Bez życia w wierze przenikającej 

całą naszą ludzką egzystencję, bez 

przesłania o wierze i nadziei świat 

popadnie w chorobliwe poczucie wi-

ny lub w bezsilną złość na absurdal-

ność kondycji ludzkiej” - piśze dalej 

kardynał. A to oznacza, z e zrozumienie 

obecnego czaśu moz e przyjś c  tylko 

z wiarą w Zmartwychwśtałego. S w. Pa-

weł wyjaś nił to raz na zawśze: „Jeś li 

Chryśtuś nie zmartwychwśtał, daremne 

jeśt naśze nauczanie, pro z na jeśt takz e 

waśza wiara. Jez eli tylko w tym z yciu w 

Chryśtuśie nadzieję pokładamy, jeśte-

ś my bardziej od wśzyśtkich ludzi godni 

politowania. Tymczaśem jednak Chry-

śtuś zmartwychwśtał jako pierwśzy 

śpoś ro d tych, co pomarli” (1 Kor 15,14-

20). 

   Dlatego tez  Koś cio ł nieuśtannie muśi 

wracac  do śwojego podśtawowego za-

dania: głośzenia Jezuśa Chryśtuśa, kto ry 

umarł i zmartwychwśtał. To zadanie 

naś wśzyśtkich, bo wśzyścy jeśteś my 

Koś ciołem.  

Kard. Robert Sarah - prefekt Kongre-

gacji dś. Dyścypliny i Kultu Sakramen-

to w . Autor kśiąz ek: „Moc milczenia” 

i „Bo g albo nic” 

Wszystkie cytaty zostały zaczerpnięte z: 

„O czym pandemia przypomniała nam 

wśzyśtkim”, tłum. Andrzej Stan czyk 

www.wśzyśtkoconajwazniejśze.pl/kard-

robert-śarah-o-czym-pandemia-

przypomniala-nam-wśzyśtkim/ 

Serdecznie dziękuję za wszelką życzliwość względem naszego Duszpasterstwa:  

za każde dobre słowo i przejaw troski o budowanie wspólnoty w ramach DARu.  

Zapraszam na Msze św. w intencji naszej wspólnoty w trzeci czwartek czerwca 

w kaplicy św. Edyty Stein. 

Ciąg dalszy. 


