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Spotkanie świąteczne uważamy za niezwykle udane, czego dowodem jest poniższe zdjęcie...

Ż

egnamy rok 2021, ktory niestety dalej był Studenci liczebnie rosną w siłę, zaangazowa- niem i talentami dbają o piękno liturgii, sprawonaznaczony covidem. Mimo tego DAR nych jest ponad czterdziesci osob. Częsc studen- wanej w kosciołku akademickim.

działa i dzięki Wam moze się rozwijac.

tow w naturalny sposob przeszła do nowej Kurs nauk przedmałżeńskich

Ponizej prezentuje skrot sprawozdania z działal- wspolnoty: "obDARowani".

W tym roku dokonała się zmiana na stanowisku

nosci DAR-u w minionym roku (całosc dostępna obDARowani

prowadzących. Panstwa Teresę i Mariana Szy-

jest na facebooku oraz stronie internetowej).

To wspolnota dla absolwentow, czyli wszystkich dłow zastąpili: Elzbieta i Marek Staszkowie.

W DAR-ze działają następujące grupy:

ktorzy skonczyli studia (lub 25. rok zycia) Panstwu Szydłom jestem niezmiernie wdzięczny

„Studenckie Piątki”

i szukają swojego miejsca w Kosciele. Spotkania za ich wieloletni trud prowadzenia kursow.

Spotkania dla studentow odbywają się w kazdy odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca W minionym roku odbyła się tylko jedna sesja piątek o godz. 19:00.

o godz. 19:00. Inicjatywa, by załozyc taką wspol- wiosenna, prowadzona zdalnie.

Kazdy piątek jest tematyczny:

notę, wyszła ze srodowiska samych DAR- Warsztaty filozoficzne

Pierwszy piątek miesiąca - Eucharystia o godz. owiczow. Wspolnota liczy ok. dwudziestu człon- W kazdą srodę miłosnicy filozofii spotykali się
19:00 w kosciołku akademickim, potem spotka- kow.

na warsztatach w siedzibie DAR-u. Prowadził je

nie integracyjne;

dr Michał Kapias.

Wspólnoty małżeńskie

Drugi piątek miesiąca - spotkanie wokoł tematu, W DAR-ze spotykają się cztery kręgi Domowego Na koncu pragnę podziękowac takze tym
konferencja, praca w grupach;

Koscioła. Dwa najmłodsze w tym roku zakon- wszystkim, którzy tworzą wspólnotę modli-

Trzeci piątek miesiąca - adoracja i wspolna czyły pilotaz, a pozostałe dwa trwają w formacji tewną uczestnicząc regularnie w Mszach
modlitwa, po niej spotkanie integracyjne;

przewidzianej na pierwszy rok pracy po pilota- Świętych, sprawowanych w kościółku akade-

Czwarty piątek miesiąca - spotkanie z „gosciem zu. Oprocz kręgow, duszpasterz akademicki mickim i w kaplicy na kampusie.
miesiąca”.

towarzyszy takze jednej Ekipie Notre Dame. Mam swiadomosc, ze nie byłoby tego wszystkie-

W okresie od stycznia do maja, gdy nie mogli- W sumie opieką duszpasterską objęte jest dwa- go bez Bozej łaski i zyczliwosci i zaangazowania
smy się przebywac w osrodku, spotykalismy się dziescia szesc par.

wielu ludzi. Wszystkim, którzy budują DAR

zdalnie. Udało się takze kilka razy wyjechac Schola i liturgiczna służba ołtarza

z serca dziękuję i życzę by ten Nowy Rok był

razem w gory, zeby podtrzymac wspolnotowe To wspolnoty spotykające się przede wszystkim przepełniony Bożym błogosławieństwem.
więzi.

na niedzielnej Eucharystii. Swoim zaangazowa- [ks. W.I.]

DAR Intencje mszalne na styczeń 2022
11:00
02.01 NDZ

W int. Pauliny Kiliszowskiej
20:00
z okazji 40. urodzin
Za dusze w czyśćcu cierpiące i najbliżej
03.01 PON 7:15
wybawienia
Za dusze w czyśćcu cierpiące i najbliżej
04.01 WT 7:15
wybawienia
W int. Ks. Wojciecha Samuela
05.01 ŚR 7:15
z okazji urodzin
W int. Heleny z okazji urodzin z prośba o
06.01 CZW 16:00
zdrowie i Boże błogosławieństwo
7:15

W int. Irmy Wranik z okazji urodzin i o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

KAPLICA
NA KAMPUSIE

12:00

W int. Uniwersytety Trzeciego Wieku
w Rybniku

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

07.01 PT

11:00 W int. Danuty Rurańskiej z okazji urodzin
09.01 NDZ
20:00 W int. Ani z okazji 18. Urodzin
10.01 PON 7:15
11.01 WT

7:15

12.01 ŚR

7:15

za + Grzegorza Polnika

13.01 CZW 7:15
14.01 PT

7:15

W int. Michała i Marysi z okazji 3. urodzin

11:00

Za ++ Mariana Biały w rocznice śmierci i
żonę Janinę

16.01 NDZ

20:00 W int. Ani z okazji urodzin
17.01 PON 7:15
18.01 WT

7:15

19.01 ŚR

7:15

20.01 CZW 7:15
21.01 PT

7:15

Za + mamę Jadwigę i chrzestną Agnieszkę

11:00

Za + Krzysztofa Froncek
w 60.rocznicę urodzin

23.01 NDZ
20:00
24.01 PON 7:15
25.01 WT

7:15

26.01 ŚR

7:15

27.01 CZW 7:15
28.01 PT

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KAPLICA
NA KAMPUSIE
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

7:15
11:00 Rezerwacja: Chrzest

30.01 NDZ

20:00

KOLĘDOWANIE DAR-U
W Uroczystosc Objawienia Panskiego
chcemy spotkac się na tradycyjnym
wspolnym spiewaniu kolęd. Naszym
gosciem będzie ks. Szymon Karnowka,
ktory wygłosi do nas Słowo Boze oraz
poprowadzi kolędę w siedzibie DARu.
Liczymy tez na Jego zdolnosci muzyczne. Spotkanie rozpoczynamy od Mszy
Swiętej w Kosciołku o godz. 16:00, potem spotkanie w osrodku przy ul. Brudnioka 5.
STUDENCKIE PIĄTKI
Spotkania dla studentow odbywają się
w kazdy piątek o godz. 19:00.
Kazdy piątek jest tematyczny:
Pierwszy piątek miesiąca - Eucharystia
o godz. 19:00 w kosciołku akademickim, potem spotkanie integracyjne;
Drugi piątek miesiąca - spotkanie wokoł
tematu, konferencja, praca w grupach;
Trzeci piątek miesiąca - adoracja
i wspolna modlitwa, po niej spotkanie
integracyjne;
Czwarty piątek miesiąca - spotkanie
z „gosciem miesiąca”.

OBDAROWANI
To wspolnota dla absolwentow, czyli
KOŚCIÓŁ
wszystkich ktorzy skonczyli studia (lub
AKADEMICKI 25. rok zycia) i szukają swojego miejsca
KAPLICA
w Kosciele. Spotkania odbywają się
NA KAMPUSIE w drugi i czwarty wtorek miesiąca
KAPLICA
o godz. 19:00.
NA KAMPUSIE W styczniu obDARowani spotykają się
KAPLICA
11 i 25.12.2022r.
NA KAMPUSIE
KAPLICA
NA KAMPUSIE TYDZIEŃ DAR-u:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
KAPLICA
NA KAMPUSIE Eucharystia o 7:15
Adoracja Najświętszego Sakramentu
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI od 8-18.00
WTOREK (ośrodek):
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI Spotkania obDARowanych (absolwentów)
KAPLICA
w drugi i czwarty wtorek miesiąca o 19:00
NA KAMPUSIE ŚRODA (ośrodek):
KAPLICA
Warsztaty filozoficzne o 18:00
NA KAMPUSIE
CZWARTEK (ośrodek):
KAPLICA
NA KAMPUSIE Przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową (cykl 9 spotkań, prowadzony dwa razy
KAPLICA
NA KAMPUSIE w roku)
KAPLICA
PIĄTEK (ośrodek):
NA KAMPUSIE Studenckie piątki o 19:00
KOŚCIÓŁ
NIEDZIELA (ośrodek):
AKADEMICKI spotkania dla służby liturgicznej DAR-u, próby
KOŚCIÓŁ
scholi, wspólnoty młodych małżeństw
AKADEMICKI

