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Spotkanie przedstawicieli wszystkich duszpasterstw akademickich z naszej archidiecezji. Widzicie na zdjęciu naszych?

„Od

pierwszych wieków słówó synod jest uzywane na
ókreslenie zgrómadzen
kóscielnych zwóływanych na róznych
póziómach dla rózeznawania, w swietle Słówa Bózegó i przez wsłuchanie
się w głós Ducha Swiętegó, kwestii
dóktrynalnych, liturgicznych, kanónicznych i duszpasterskich, które stópniówó pówstają”.
Jaki jest cel trwającego synodu?
Papiez Franciszek chce usłyszec ód
całegó Kóscióła ó tym, có dzieje się
w lókalnych parafiach. On i biskupi
chcieliby wiedziec, có według pószczególnych ósób pówinnismy róbic, aby
pómóc ulepszac nasze parafie. (…)
Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha
Świętego i siebie nawzajem, aby rózeznac drógę, którą zóstalismy wezwani dó wspólnegó króczenia.
Synód „ma na celu inspirówac ludzi dó
marzenia ó Kósciele, któregó częsc

stanówimy, a takze rózwijac ludzkie
nadzieje, wzbudzac zaufanie, ópatrywac rany, twórzyc nówe i głębsze relacje, uczyc się ód siebie nawzajem, budówac mósty, edukówac umysły,
ógrzewac serca i przywracac siłę dó
działan na rzecz naszej wspólnej misji”.
Także i nasza wspólnota włącza się
w synodalną drogę. Studenci i absólwenci mieli swóje spótkania synódalne, w czasie których dzielili się szczerze i ótwarcie swóimi ódczuciami
związanymi z Kósciółem (rózumianym
jakó wspólnóta parafialna, lókalna,
diecezjalna i swiatówa). Podsumowaniem tych spotkań były sporządzone przez nas raporty, które nasi
reprezentanci
omawiali
razem
z członkami innych duszpasterstw
archidiecezji na wspólnym spótkaniu
na Wydziale Teólógicznym Uniwersytetu Sląskiegó.
Więcej ó synódzie: www.synod.org.pl

Spotkanie odbyło się na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
TYDZIEŃ DAR-u:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):
Eucharystia o 7:15
Adoracja Najświętszego Sakramentu
od 8-18.00
WTOREK (ośrodek):
Spotkania obDARowanych (absolwentów)
w drugi i czwarty wtorek miesiąca o 19:00
ŚRODA (ośrodek):
Warsztaty filozoficzne o 18:00
CZWARTEK (ośrodek):
Przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową (cykl 9 spotkań, prowadzony dwa
razy w roku)
PIĄTEK (ośrodek):
Studenckie piątki o 19:00
NIEDZIELA (ośrodek):
spotkania dla służby liturgicznej DAR-u,
próby scholi, wspólnoty młodych małżeństw

DAR Intencje mszalne na maj 2022
11:00 W int. Pawła w rocznicę urodzin
01.05 NDZ
02.05 PON
03.05 WT
04.05 ŚR
05.05 CZW
06.05 PT
08.05 NDZ
09.05 PON
10.05 WT
11.05 ŚR
12.05 CZW
13.05 PT

15.05 NDZ

16.05 PON
17.05 WT
18.05 ŚR
19.05 CZW
20.05 PT
22.05 NDZ

23.05 PON
24.05 WT
25.05 ŚR
26.05 CZW
27.05 PT
28.05 SB

29.05 NDZ

KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI
KOŚCIÓŁ
AKADEMICKI

FESTIWAL ŻYCIA
Tó największe chrzescijanskie wydarze20:00 Za ++ rodziców Klarę i Alojzego Rduch
nie plenerówe dla młódziezy na sląsku,
które ódbędzie się ód 4-10.07.2022
Ze względu na wyjazd majowy nie ma Mszy o 7:15 w kaplicy
w Kokotku!
i adoracji Najświętszego Sakramentu (2-3.05.2022)
W prógramie znajdują się m. in. warsztaty, konferencje, koncerty, Msze
Do NSPJ dziękując za przeżyte lata prosząc
KAPLICA
7:15
o błogosławieństwo dla córki Izabeli
NA KAMPUSIE święte, nabożeństwa, adoracja 24/7,
czy ekstremalny Bieg FestiwalowiDo NSPJ prosząc o łaskę i mądrość dla
KAPLICA
7:15
Filipa
NA KAMPUSIE cza!
Za ++ Rodziców Teresę i Helmuta i brata
KAPLICA
Wydarzenie jest kierówane dó ósób
7:15
Leszka
NA KAMPUSIE w wieku ód 16 dó 35 lat.
KOŚCIÓŁ
Zapisac mózna się wysyłając maila na
11:00 W int. Moniki Rek z okazji 80. urodzin
AKADEMICKI
adres: adresdar@gmail.com
KOŚCIÓŁ
20:00
AKADEMICKI W mailu nalezy pódac: imię, nazwiskó,
wiek, numer kóntaktówy.
KAPLICA
7:15 W int. Barbary Budki z okazji urodzin
NA KAMPUSIE
SPŁYW KAJAKOWY DAR-u
KAPLICA
7:15 Do NSPJ za dusze w czyśćcu cierpiące
NA KAMPUSIE Jak có róku órganizujemy spływ kajakóKAPLICA
wy, który ódbędzie się ód 1 do 7 sierp7:15 Do NSPJ za dusze w czyśćcu cierpiące
NA KAMPUSIE nia. Tym razem zawitamy na rzekę
KAPLICA
Krutynię. Płyniemy z całym dóbytkiem
7:15
NA KAMPUSIE
w kajaku i cieszymy się pięknymi ókóKOŚCIÓŁ
15:00 Ślub: Aleksandra Tietz i Miłosz Nosiadek
AKADEMICKI licznósciami przyródy óraz wspólnótą.
Więcej szczegółów i zapisy u ks. WojKAPLICA
7:15
NA KAMPUSIE ciecha Iwaneckiego
Za + Aleksandra Ogryzek w 5 rocznicę
KOŚCIÓŁ
11:00
śmierci
AKADEMICKI CHRZEŚCIJAŃSTWO U TOLKIENA
Zapraszamy na spótkanie w piątek
Za ks. Wojciecha Iwaneckiego dziękując
KOŚCIÓŁ
20:00
Bogu za 10 lat kapłaństwa
AKADEMICKI 6 maja, na gódz. 19:30, które póprówadzi ó. Dóminik Ochlak OMI. Będzie ónó
KAPLICA
7:15 W int. Tymoteusza z okazji urodzin
NA KAMPUSIE póswięcóne śladom chrześcijaństwa
KAPLICA
w dziełach Tolkiena.
7:15 W int. Edyty Paszek z okazji urodzin
NA KAMPUSIE
KAPLICA
STUDENCKIE PIĄTKI
7:15
NA KAMPUSIE
Spótkania dla studentów ódbywają się
KAPLICA
7:15
NA KAMPUSIE w każdy piątek o godz. 19:00.
Kazdy piątek jest tematyczny:
KAPLICA
7:15
NA KAMPUSIE Pierwszy piątek miesiąca - Eucharystia
KOŚCIÓŁ
ó gódz. 19:00 w kósciółku akademic11:00
AKADEMICKI kim, pótem spótkanie integracyjne;
KOŚCIÓŁ
Drugi piątek miesiąca - spótkanie wókół
20:00
AKADEMICKI tematu, kónferencja, praca w grupach;
W int. Wiesława Krawczyka w 69 rocznice
Trzeci piątek miesiąca - adóracja
KAPLICA
7:15 przyjęcia chrztu oraz za ++ rodziców i rodziNA KAMPUSIE i wspólna módlitwa, pó niej spótkanie
ców chrzestnych
integracyjne;
KAPLICA
Czwarty piątek miesiąca - spótkanie
7:15
NA KAMPUSIE
z „gósciem miesiąca”.
KAPLICA
7:15
NA KAMPUSIE
OBDAROWANI
Za + Tadeusza Iwaneckiego w rocznicę uroKAPLICA
7:15
dzin
NA KAMPUSIE Tó wspólnóta dla absólwentów, czyli
wszystkich którzy skónczyli studia (lub
KAPLICA
7:15
NA KAMPUSIE 25. rók zycia) i szukają swójegó miejsca
KOŚCIÓŁ
w Kósciele. Spótkania ódbywają się
15:00 Ślub: Jolanta Kuźniar i Jakub Diduła
AKADEMICKI w drugi i czwarty wtórek miesiąca
KOŚCIÓŁ
ó gódz. 19:00.
11:00
AKADEMICKI
W maju obDARowani spotykają się
KOŚCIÓŁ
20:00
AKADEMICKI 10.05. i 24.05.2022r.

