INFORMATOR
NIEDZIELA, 1 LISTOPADA 2020 •NR 41• DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE W RYBNIKU Rybnik, ul. Brudnioka 5, tel. 608 231 153 www.facebook.com/DARybnik

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie.

„Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło czym będziemy”.
To zdanie, z pierwszego Listu Św. Jana Apostoła,
stanowi klucz do rozumienia Uroczystości Wszystkich Świętych.
Spróbujmy rozważyć je fragment po fragmencie.

U

sci. Gdy czytamy życiorysy świętych i zachwycamy się tym co zrobili, powinniśmy pamiętać, że to jest droga także dla nas. Przyjęlismy
ten sam chrzest, czytamy to samo Pismo Święte,
jestesmy, tak jak oni, dziec mi Bozymi. Świętosc
to powołanie kazdego dziecka Bozego. Dlatego,

miłowani… Tak zwraca się do nas sw. Jan stem miłosnym. Tymczasem drugi list sw. Jana jak wiemy z piosenki Arki Noego: i duzy i mały,
w swoim liscie. Ten zwrot ma podwojne rozpoczyna się od słow: „Do wybranej Pani i do i gruby i chudy, i ja i ty mozemy byc swięci.

znaczenie. Po pierwsze jestesmy kochani przez jej dzieci, ktore miłuję w prawdzie”. Ową

„Jeszcze się nie ujawniło czym będziemy” – te

Boga. To On jest pierwszym, ktory kocha. Kocha „Wybraną Panią jest” jest oczywiscie Koscioł, w tajemnicze słowa konczą rozwazane przeze
nas tak bardzo, ze chce z nami byc. Taka jest ktorym musi chodzic o miłosc. Uroczystosc mnie zdanie. Uroczystosc Wszystkich Świętych,
miłosc. Nie slubujemy jej na jakis czas. Jezeli Wszystkich Świętych takze to pokazuje. Pamię- to swięto pełne nadziei na zmartwychwstanie.
kogos kocham, chce z nim byc na zawsze, zyc tamy o tych, którzy są w niebie i modlimy się To wielka tajemnica. Będziemy żyli po śmierci.
„długo i szczęsliwie”. Dlatego Bóg daje nam za tych, którzy są w drodze do nieba. Mamy Tak nasza dusza jak i nasze ciało będą istnieć
życie wieczne. Chce być z nami na zawsze, bo swoich ukochanych swiętych, ktorych chcemy w Bogu. Jak to mozliwe? Co to oznacza? Nie
nas kocha.

nasladowac. Mamy takze swoich krewnych, wiadomo. Św. Jan dopowiada, ze będziemy po-

Zwrot „umiłowani” ma tez drugie znaczenie. przyjacioł, bliskich za ktorych modlimy się i w dobni do Boga, bo ujrzymy Go takim jakim jest.
Św. Jan bardzo często uzywa tego sformułowa- ten sposob podtrzymujemy naszą wzajemną Nasze zycie będzie miało ciąg dalszy. I dzięki
nia. Pamiętam, ze gdy byłem dzieckiem, moj więz, ktora jest silniejsza niz smierc.
wujek chciał mnie trochę podpuscic i powie-

Dalej sw. Jan pisze: „obecnie jestesmy dziecmi

Bogu, ze tak będzie.
Dlatego w listopadzie, gdy wspominamy

dział, ze jest list w Nowym Testamencie, ktory Bozymi”. To stwierdzenie obecnego stanu. Jeste- naszych bliskich zmarłych, stojąc nad ich grojest skierowany do wybranej Pani. Nie chciałem smy dziecmi Boga w Chrystusie i przez Chrystu- bami uśmiechnijmy się w duchu i powiedzw to uwierzyc. Kojarzyło mi się to z jakims li- sa. Te słowa przypominają nam o naszej godno- my: „do zobaczenia”.

ks. W.I

DAR Intencje mszalne na listopad (puste rubryki oznaczają wolne intencje)
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AKADEMICKI
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

11:00
1.11

NDZ
20:00

2.11 PON

MB Bolesna

3.11

WT

W intencji patronów Świętego Monitora

MB Bolesna

4.11

ŚR

W intencji wolontariuszy i podopiecznych Hospi18:00 cjum Domowego im. Św. Rafała Kalinowskiego
z okazji ich święta

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

5.11 CZW

W intencji wszystkich wspólnot DAR-u

MB Bolesna

6.11

W intencji studentów

MB Bolesna

Msza KA: w intencji Marii i Marka Margońskich z
okazji 40 rocznicy

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

PT
11:00

8.11

NDZ

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

20:00
9.11

PON

MB Bolesna

10.11 WT

MB Bolesna

11.11 ŚR

MB Bolesna

12.11 CZW

MB Bolesna

13.11 PT

MB Bolesna
11:00

15.11 NDZ
20:00 W intencji Magdaleny Gajerskiej

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

16.11 PON

MB Bolesna

17.11 WT

MB Bolesna

18.11 ŚR

MB Bolesna

19.11 CZW

MB Bolesna

20.11 PT

MB Bolesna

21.11 SB

12:00

W intencji Elżbiety i Andrzeja Kiera z okazji 60
rocznicy ślubu

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

11:00

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

20:00

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

22.11 NDZ

23.11 PON

MB Bolesna

24.11 WT

MB Bolesna

25.11 ŚR

MB Bolesna

26.11 CZW

MB Bolesna

27.11 PT

MB Bolesna
11:00

29.11 NDZ
20:00

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

Serdecznie dziękuję za wszelką życzliwość względem naszego Duszpasterstwa:
za każde dobre słowo i przejaw troski o budowanie wspólnoty w ramach DARu.
Zapraszam do budowania naszej wspólnoty oraz modlitwy za siebie nawzajem
w trudnym czasie pandemii.

Aktualne obostrzenia:
W kosciołach obowiązuje limit osob –
max. 1 osoba na 7m2, przy zachowaniu
odległosci nie mniejszej niz 1,5 m.
W swiątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust
i nosa, z wyłączeniem osob sprawujących kult.
Ze względu na powyższe obostrzenia:
- w listopadzie nie będą sprawowane
Msze Święte w kaplicy na kampusie
- zawieszona zostaje takze adoracja Najswiętszego Śakramentu
- duszpasterz akademicki w tygodniu
będzie odprawiał w kosciele parafialnym
- Msze Święte w kosciele akademickim
odbywają się normalnie
- osoby, ktora chciałyby zamowic intencje proszone są o kontakt z duszpasterzem akademickim
„Cztery powody, by żyć”
To temat tegorocznych rekolekcji adwentowych, ktore głosic będzie ks. Wojciech Iwanecki. Konferencje będą głoszone w kazą niedzielę adwentu, po
Mszy Świętej o godz. 20:00.
Całosc będzie transmitowana za posrednictwem facebooka.
Więcej informacji na stronach internetowych DAR-u.
Spotkania wspólnota DAR-u
Wszystkie spotkania odbywają się
w umowionych terminach w sposob
zdalny, za posrednictwem zoom’a.
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
adoracja Najświętszego Sakramentu od 8-18.00
ŚRODA (ośrodek): kurs Alpha
CZWARTEK (ośrodek): możliwość spotkania
z psychologiem (po umówieniu), przygotowanie
do małżeństwa metodą dialogową (cykl 9 spotkań) oraz warsztaty filozoficzne
PIĄTEK (obok kaplicy):
dyżur otwartych drzwi z okazją do spowiedzi lub
rozmowy z duszpasterzem od 17 do 18:30 (można
umówić się indywidualnie na inny termin)
(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

