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INFORMATOR 

N 
iniejszy informator zawiera 

dwa waz ne zaproszenia, skie-

rowane do wszystkich two-

rzących DAR. Pierwsze dotyczy reko-

lekcji wielkopostnych, kto re w tym 

roku głosic  będzie o. Patryk Osadnik 

OMI, na co dzien  zajmujący się duszpa-

sterstwem powołan . O. Patryk przez 

pewien czas pracował w Belgi i z pew-

nos cią będzie mo gł nam przybliz yc  

z ycie tamtejszego Kos cioła. Temat re-

kolekcji to jednoczes nie hasło trwają-

cego roku duszpasterskiego: „Wierzę 

w Kościół”. Bp Andrzej Czaja, prze-

wodniczący Komisji Duszpasterstwa 

KEP, tak komentował wybrany na ten 

rok temat: 

„Stawiamy sobie jako główny 

zamiar uświadomić wiernym, że 

mimo trudnych spraw trzeba wie-

rzyć w Kościół i Kościołowi. Wierzyc  

w Kos cio ł dlatego, z e jest rzeczywisto-

s cią Bosko-ludzką. Wierzyc  Kos ciołowi 

dlatego, z e Kos cio ł bazuje na autoryte-

cie samego Boga”. To z pewnos cią nie-

łatwe i nieoczywiste w dzisiejszych 

czasach, dlatego tez  cieszę się, z e bę-

dziemy mogli w czasie rekolekcji 

„zmierzyc  się” i na nowo rozwaz yc  

tajemnicę Kos cioła, kto ry wszyscy 

tworzymy. 

O. Patryka poznałem na Festiwalu 

Ż ycia. I to włas nie zaproszenie na Fe-

stiwal jest drugim zaproszeniem, kto re 

chce do Was skierowac  w tym infor-

matorze. Festiwal Życia jest najwięk-

szym  plenerowym chrześcijańskim 

wydarzeniem organizowanym cy-

klicznie na Śląsku. Kaz dy dzien  wy-

pełniony jest modlitwą, spotkaniami z 

ludz mi, konferencjami, warsztatami i 

koncertami. Codziennie jest takz e 

sprawowana Msza Ś więta. W tym roku 

postacią przewodnią Festiwalu Ż ycia 

będzie s w. Jan Chrzciciel, kto ry swoją 

postawą wskazuje, z e to nie on, lecz 

Jezus jest Mesjaszem. Dlatego hasło 

tegorocznego festiwalu to: Jestem. 

Wiele młodych oso b mierzy się z kry-

zysem toz samos ci albo z nierealnymi 

oczekiwaniami wobec siebie. Młodzi 

ludzie swojego miejsca w s wiecie. Hi-

storia s w. Jana Chrzciciela ma pomo c 

w znalezieniu odpowiedzi na nurtują-

ce ich pytania: kim jestem, kim nie 

jestem? 

Tegoroczny Festiwal Życia odbę-

dzie się jak zwykle w Kokotku  od 3. 

do 9. lipca. Żapraszam serdecznie 

wszystkich na Msze Ś więte i koncerty, 

a młodych kto rzy chcieliby pojechac  

na cały festiwal proszę o kontakt, gdyz  

jak co roku Duszpasterstwo Akademic-

kie w Rybniku organizuje wspo lny 

wyjazd 

Niech czas wielkiego postu, kto ry 

przez ywamy, pomoz e nam poprzez 

c wiczenia duchowe zbliz yc  się do ta-

jemnicy paschalnej, kto rą będziemy 

s więtowac  juz  w kwietniu!  ks. W.I. 

Nasza reprezentacja na ubiegłorocz-

nym Festiwalu Życia z abp. Adrianem 



05.03  NDZ  

11:00 
W int. Teresy Swinki z okazji 70. roczni-

cy urodzin 
KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

20:00 
W int. chorej koleżanki, z prośbą 

o zdrowie 
KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

06.03 PON 7:15 Za + Antoniego Jurewicza KAPLICA NA KAMPUSIE 

07.03 WT 7:15 

Za ++ Urszulę i Jana Kolasa, syna Ada-

ma, rodziców, rodzeństwo, Annę i Ta-

deusza Sitek, rodziców i rodzeństwo za 

++ z pokrewieństwa i powinowactwa 

Kolasa, Hajduczek, Sitek, Zarembski 

za ++ sąsiadów 

KAPLICA NA KAMPUSIE 

08.03 ŚR 7:15 Za + Edmunda Witańskiego KAPLICA NA KAMPUSIE 

09.03 CZW 7:15 Za + Macieja Jajczyk KAPLICA NA KAMPUSIE 

10.03  PT  

7:15 Za + Jacka Bałysa KAPLICA NA KAMPUSIE 

19:00 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

11.03 SOB 19:00 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

12.03 NDZ 

11:00 

Z okazji 50 rocznicy urodzin Damian z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i 

prosząc o zdrowie, dary Ducha Św. 

oraz Boże Błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej  

KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

20:00 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

13.03 PON 7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

14.03 WT 7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

15.03 ŚR 7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

16.03  CZW   7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

17.03 PT 7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

19.03 NDZ  

11:00 
W int. Karoliny Zgrai w 18. rocznicę 

urodzin 
KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

20:00 
W int. Pawła Swinki z okazji 30. roczni-

cy urodzin i Michała Dziabkowskiego 
KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

Wyjazd DAR-u.  

Nie ma Mszy Świętych w kaplicy na kampusie. 

26.03  NDZ  

11:00 Za + bratanka Wojtka KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

20:00 
W int. Mariety i Michała z okazji uro-

dzin 
KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

27.03 PON 7:15 Rezerwacja KAPLICA NA KAMPUSIE 

28.03 WT 7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

29.03 ŚR 7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

30.03 CZW   7:15 Za + Jana Brzezinę KAPLICA NA KAMPUSIE 

31.03 PT 7:15  KAPLICA NA KAMPUSIE 

02.04  NDZ  

11:00 
Za + Stanisława Wądołowskiego, na 

pamiątkę urodzin, prosząc o dar nieba 
KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

20:00 Za ++ Felicję i Alojzego Ciwis KOŚCIÓŁ AKADEMICKI 

DAR Intencje mszalne na marzec 2023 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

„Wierzę w Kościół” - to temat tego-

rocznych rekolekcji wielkopostnych, 

kto re będzie głosił o. Patryk Osadnik 

(Oblat Maryi Niepokalanej, duszpasterz 

NINIWY, obecnie posługujący w Kokot-

ku). 

Terminarz: 

10.03.2023 (piątek) 

godz. 18:30 - okazja do spowiedzi  

i adoracji Najs więtszego Śakramentu 

godz. 19:00 - Msza Ś więta  

(kos cio łek akademicki w Rybniku) 

godz. 19:45 - konferencja  

(kos cio łek akademicki w Rybniku) 

godz. 20:30 - spotkanie Q&A w DARze 

11.03.2023 (sobota) 

godz. 18:30 - okazja do spowiedzi  

i adoracji Najs więtszego Śakramentu 

godz. 19:00 - Msza Ś więta  

(kos cio łek akademicki w Rybniku) 

godz. 19:45 - konferencja  

(kos cio łek akademicki w Rybniku) 

12.03.2023 (niedziela) 

godz. 19:30 - okazja do spowiedzi  

i adoracji Najs więtszego Śakramentu 

godz. 20:00 - Msza Ś więta  

(kos cio łek akademicki w Rybniku) 

godz. 21:00 - konferencja  

(kos cio łek akademicki w Rybniku) 

 

STUDENCKIE PIĄTKI  

Śpotkania dla studento w odbywają się 

w każdy piątek o godz. 19:00.  

Kaz dy  piątek jest tematyczny: 

Pierwszy piątek miesiąca - Eucharystia 

o godz. 19:00 w kos cio łku akademic-

kim, potem spotkanie integracyjne; 

Drugi piątek miesiąca - spotkanie woko ł 

tematu, konferencja, praca w grupach; 

Trzeci piątek miesiąca - adoracja 

i wspo lna modlitwa, po niej spotkanie 

integracyjne; 

Czwarty piątek miesiąca - spotkanie 

z „gos ciem miesiąca”. 

OBDAROWANI 

To wspo lnota dla absolwento w, czyli 

wszystkich kto rzy skon czyli studia (lub 

25. rok z ycia) i szukają swojego miejsca 

w Kos ciele. Śpotkania odbywają się 

w drugi i czwarty wtorek miesiąca 

o godz. 19:00. 

W marcu obDARowani spotykają się 

14.03. i 28.03.2023r.  

WARSZTATY FILOZOFICZNE 

Śpotkania dla miłos niko w filozofii od-

bywają się w każdą środę o godz. 

18:00. Prowadzi je dr Michał Kapias. 


