




Marta:

Bo nigdzie indziej nie znajdziesz tyle

życzl iwości, co w  DA; bo gdy wchodzisz

do Kany, to zawsze się uśmiechniesz na

widok ludzi, których tam zastaniesz ;)

Ania:

Wybrałam nasze duszpasterstwo, ponieważ

wiedziałam, że tu znajdę ludzi, którzy będą

kierować się drogimi mi wartościami, ludzi,

od których będę mogła się uczyć stawania

się lepszym i   bycia bl iżej Pana Boga. Szuka-

łam grupy, w  której będę mogła zawiązać

bl iższe i   trwalsze relacje oraz spotkań bar-

dziej kameralnych niż otwartych. W  DA św.

Anny znalazłam to, czego szukałam. Cha-

rakter tego miejsca stwarza możl iwość nie

bycia anonimowym oraz pozwala znaleźć

swoje miejsce zarówno w  tych małych

wspólnotach, jak i   w  całym DA.

Jasiek:

Mówią, że ciekawość to

pierwszy stopień do pie-

kła, ale w  sumie to ona

zaprowadziła mnie do

Anny. Długo trwało moje

dołączanie do DA, ale

w  tym czasie poznałem

masę osób z „duszpy”

i   musiałem na własnej

skórze sprawdzić, jak

wygląda grupa tworzona

przez takie osobistości.

Myślę, że to właśnie

dzięki Wam wylądowa-

łem akurat tutaj.

Ewel ina:

Wspólnota, jaką jest duszpa-

sterstwo, stanowi oparcie

w  codzienności życia studenc-

kiego. Jest punktem, o  który

można się zaczepić i   nie zagu-

bić wśród obowiązków, rutyny,

stresu czy samotności.

Bartek:

ARCM – wspólnota, która

przemówiła, abym tutaj był,

pozwol iła mi rozwinąć

skrzydła, wypłynąć na

głębie, nie tylko wiary...! :)

Jedna z  decyzji, jakich bym

najbardziej żałował w  życiu

(naprawdę) – niewstąpienie

do DA św. Anny.

Kasia:

To właśnie tutaj rzeczywiście uwierzy-

łam w  to, jak wiele radości i   piękna

kryje się w  pozornie tylko małych, ale

przeżywanych we wspólnocie rze-

czach, takich jak uśmiech, dobre słowo

drugiego człowieka, czy nawet zwykła

herbata wypita z  życzl iwą osobą...

Damian:

Duszpasterstwo Akade-

mickie było dla mnie

miejscem ciągłego budo-

wania relacji z  Bogiem.

Wspólnota ta uczy odpo-

wiedzialności, zachęca do

działania i   uczy dostrze-

gać działanie Chrystusa

w  naszej codzienności.

Franek:

Chcę być częścią Duszpasterstwa Akademickiego, ponieważ zna-

lazłem tutaj dwie rzeczy, które pomagają mi nie pogubić się na tej

intelektualno-duchowej drodze poszukiwania mądrości w  studio-

waniu: żywą wspólnotę oraz odniesienie do Boga, który sam jest

Odwieczną Mądrością.

DUSZPASTERSTWO?
Ola:

Razem łatwiejsza droga :)
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„Rzucić na kogoś urok” – większości
źle się kojarzy to zdanie. Kojarzy się
z  jakimś zniewoleniem siłą, która, czy
to pozytywna, czy negatywna, jest
rzucona, a  to oznacza, że dotyka bole-
śnie bez możliwości kształtowania
i  wzrastania w  jakiejś szlachetności.
W  rzuceniu ukrywa się jakiś podstęp,
niedopowiedzenie, jakieś zniewolenie,
jakiś ból, zranienie…
Inaczej przedstawia się sprawa, kie-

dy mówimy – „być pod wpływem
uroku…” Urok jawi się tu pozytywnie,
wręcz ujmująco. Oznacza to pewnego
rodzaju „zakochanie” czy „zadziwie-
nie” w  najbardziej pozytywnym
aspekcie. Człowiek jest ujęty czyimś
życiem, stylem, postawą i  rozmiłowa-
ny w  jakimś pięknie, które przychodzi
przez kogoś lub coś. Rozmiłowanie
nie zniewala, ale porywa do szlachet-
ności, do kultury, do miłowania bar-
dziej. Ten pozytywny urok jest pulsem
życia, bez niego jest zima. Potrzebuje-
my tego uroku, który nas wyzwala do
wysokich lotów, do ponadprzeciętno-
ści, do szczytów życia. Mówimy o  uro-

ku pięknych ludzi, o  uroku pięknych
zachowań, o  uroku miejsc, uroku
przyrody…
Pozwólcie, że położę akcent szcze-

gólny na urok, który ukrywa w  sobie
wspólnota ludzi, którzy się rozumieją
i  są dla siebie ważni. Tak, wspólnota
wnosi w  nasze życie taki urok, który
powoduje, że tak naprawdę z  biegiem
czasu staje się ona ukochanym do-
mem, za którym się tęskni i  do które-
go z  dumą chce się wracać… Choć
dzisiaj, wydaje się, jest mało wspólnot
dobrych, to jednak kiedy już ktoś od-
najdzie swoją wspólnotę, jest szczęśli-
wy… Urok wspólnoty – to urok
jedności ludzi, splecionych dłoni,
łączności serc w  dążeniu ku szczytom,
które naprawdę pociągają, choć droga
wcale nie musi być łatwa. W  jednej
z  pieśni śpiewamy, „żeby była taka
noc, kiedy myśli mkną do Boga, żeby
były takie dni, że się przy Nim ciągle
jest; żeby był przy tobie ktoś, kogo nie
zniechęci droga…”. Te słowa odsłania-
ją tak naprawdę największe tęsknoty
naszych serc – za wspólnotą z  Bogiem

i  za prawdziwą przyjaźnią z  ludźmi…
Nie chodzi tu jedynie o  koleżeństwo,
chodzi o  takie relacje, które są po pro-
stu piękne, urzekają swą autentyczno-
ścią i  stylem. Ta tęsknota ludzkich serc
w  różny sposób się w  nas odzywa,
nieraz tak tajemniczo i  wyraźnie, że
jesteśmy gotowi przebiegnąć świat, by
znaleźć bliskość Boga i  przyjaciół.
I  tak biegnąc, wielu znalazło swoje
szczęście w  naszym domu, któremu na
imię Duszpasterstwo Akademickie św.
Anny. Ta gazeta jest rodzajem wyra-
żenia się wspólnoty św. Anny, by
w  najprostszy sposób powiedzieć każ-
demu – tu jest dom, ognisko, serce.
Urok wspólnoty ujmuje. Dlaczego? Po
pierwsze – bo jest zwyczajna i  nor-
malna, boryka się z  trudnościami
i  szuka szczęścia, doświadcza słabości
i  cieszy się sukcesami… Ale we
wszystkim chcemy być razem. Po
drugie – bo nie chce pogodzić się
z  małością i  marazmem i, mimo że
doświadcza tych pokus, to jednak
pragnie ciągle wzrastać. Po trzecie –
bo wie, że jest Bóg i  że jest On urze-
kającym Pięknem, które pozostaje
ciągle niedostatecznie odkryte, dlatego
chce Go zgłębiać. Po czwarte wreszcie
– to Bóg tęskni w  naszych sercach za
pięknem, a  my, ujęci tymi Bożymi
marzeniami, chcemy podawać sobie
dłonie tak pięknie, jak On chce, i  iść
razem…
Aby być razem z  Bogiem i  ze sobą,

spotykamy się na modlitwie, kochamy
Eucharystię (nasza schola śpiewa
w  kilku głosach, panowie przy ołtarzu
robią wielki dym ku Jego chwale). Aby
być razem rozmawiamy w  grupach
o  tym, co zwyczajne i  naprawdę waż-
ne. Aby być razem, chodzimy w  góry,
bawimy się, palimy wiele ognisk, lubi-
my razem patrzeć w  roziskrzone
gwiazdami niebo, a  przy lampce wina
uśmiechamy się do siebie… To jest ten
urok, który porywa, bo dochodzi do
głębi serca i  wyzwala tęsknoty, te naj-
głębsze.

Być pod urokiem

Kilka słów na dobry początek nakreśl ił nasz Duszpasterz, ksiądz Dariusz Talik
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Plan tygodnia w DA św. Anny

oprac. R. Śliwa
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Grupy naszego DA

KOMÓRKI

Co tydzień spotykają się, by wspólnie
się modlić, dzielić doświadczeniem
relacji z  Bogiem i  człowiekiem oraz
porozmawiać na ważne tematy wiary.
Pomocą w  formacji jest katecheza
duszpasterza. Komórki liczą zwykle
od kilku do kilkunastu osób i  są
otwarte dla każdego, kto chciałby zo-
stać ich członkiem. Takie słowa o  ko-
mórkach możemy przeczytać
w  zapiskach z  historii Duszpaster-
stwa:
„To tutaj , gromadząc się w  określo-
nym miejscu i  dniu tygodnia, wzra-
stamy w  naszej wierze, w  naszej
chrześcijańskiej świadomości,
a  przede wszystkim jesteśmy dla Bo-
ga i  siebie. Dzieląc się własnymi do-
świadczeniami, myślami, odczuciami
czy wątpliwościami, jesteśmy dla sie-
bie wzajemnym oparciem na drodze,
którą wspólnie podążamy.”

AKADEMICKI RUCH CZYSTEJ MIŁOŚCI

Wspólnota, której rysem charaktery-
stycznym jest szczególne ukochanie
czystości. Czystość przedmałżeńska
i  w  ogóle czystość zgodna ze stanem
jest drogą ewangelicznego szczęścia.
Każdy jest powołany do czystości
i  wiele osób ją realizuje, zdając sobie
sprawę, że dobrze rozumiana czy-
stość czyni życie bardziej radosnym
i  jest drogą wolności. Zapraszamy do
włączenia się do ARCM-u  – by przez
szereg spotkań rozmawiać o  czysto-
ści, formować serce w  czystości
i  uczyć się pięknie przeżywać relację
cielesną, a  w  ten sposób bardziej po-
kochać Boga i  ludzi wokół siebie.

GRUPA BIBLIJNA

„Na początku było Słowo, a  Słowo
było u  Boga, i  Bogiem było Słowo”
(J  1 ,1 ) . Grupa Biblijna to wspólnota
osób zakochanych w  żywym Słowie,
Słowie, przez które Pan nie tylko mó-
wi, ale i  działa cuda. Jednoczymy się

na cotygodniowym rozważaniu
Ewangelii św. Marka, nie tylko po to,
by lepiej zrozumieć sens i  znaczenie
świętego tekstu, ale by doświadczyć
prawdziwej radości obcowania z  Bo-
giem i  drugim człowiekiem.

GRUPA CHARYTATYWNA

Ewangelia na każdym kroku przypo-
mina o  służbie drugiemu człowieko-

wi, wskazując ją jako drogę do
Królestwa Niebieskiego, podkreślając
wartość miłości bliźniego. Kierując
się słowami Pisma Świętego: „Nie
odwracaj swego oka od potrzebują-
cego” (Syr 4,5) , słuchając wezwania
papieża Franciszka: „Wszyscy musi-
my odzyskać poczucie daru, bezinte-
resowności, solidarności” (21 maja
2013) , staramy się swój czas i  chęci

Duszpasterstwo Akademickie św. Anny to wspólnota, którą tworzą mniejsze
grupy. Różnią się charakterem, programem spotkań i składem tworzących je
osób. Na pewno znajdziesz miejsce dla siebie ;)
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przeznaczać na pomoc tym, którzy jej
potrzebują. Spotykamy się również
raz w  tygodniu, aby rozważać słowo
papieża, czerpać inspirację od świę-
tych, wspólnie się modlić i  dzielić
doświadczeniami.

GRUPA TEATRALNA
To aktorzy, scenografowie, dźwię-
kowcy – ludzie zapaleni do teatru,
niekoniecznie zawodowo, ale z  zami-
łowania. Słowem i  gestem ilustrują
istotne prawdy, które w  tej formie
przekazu mogą wyjątkowo przema-
wiać do widza. Jeśli nie chcesz zako-
pywać swoich talentów, ale puścić je
w  obieg właśnie tą drogą, tworząc
przedstawienie od scenariusza po
odpowiednie oświetlenie sceny –
przyjdź! Doświadczenie niewymaga-
ne  :)

SCHOLA AKADEMICKA

To grupa, która wielbi Boga swoim
śpiewem, szczególnie zajmując się
muzyczną oprawą niedzielnej
i  czwartkowej mszy św. akademickiej .
Śpiew liturgiczny ma ogromną siłę,
która przemienia serca, uwrażliwia
na piękno, jednoczy ludzi, łączy
z  Bogiem. Zdolności muzyczne,
śpiew czy gra na instrumencie – tym
wszystkim można służyć całej
Wspólnocie i  nie tylko.

AKADEMICKA SŁUŻBA LITURGICZNA
OŁTARZA

Grupa tych, którzy służą przy Ołta-
rzu Pańskim. Istota piękna liturgii to
Miłość Boża, ukryta w  przemienio-
nym chlebie i  winie, dlatego też naj-
ważniejsze jest piękno duchowe
liturgii. Nie wolno jednak zapominać
o  tym zewnętrznym wymiarze, za
który odpowiedzialny jest każdy
z  nas. Liturgia piękna to liturgia god-
na, a  staje się taka przez odpowiednie
jej przygotowanie i  celebrację. „Nasze
ziemskie liturgie mogą być jedynie
słabym odblaskiem liturgii w  niebie.
Oby jednak nasze liturgie możliwie
jak najbardziej ją przypominały i  po-
zwalały jej zakosztować” (papież Be-
nedykt XVI) .

oprac. M. Pawłucki
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Wspólne wyjazdy
Przegląd duszpasterskich wojaży

Adapciak

Jeśli jesteś spragniony niezapomnianych przygód, dłu-
gich, górskich wędrówek wśród tatrzańskich szczytów;
kochasz poznawać nowych, nietuzinkowych ludzi oraz
jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszego DA –
wrześniowy Adapciak jest wprost stworzony dla Ciebie!
Świetna zabawa, piękna przyroda i  fantastyczni ludzie –
nie wyruszymy bez Ciebie!

Adwentowe i  wielkopostne Dni Wspólnoty

Wśród codziennego zabiegania znajdujemy chwilę, aby
poświęcić czas tylko Bogu i  drugiemu człowiekowi. Dni
Wspólnoty to okres refleksji, spokoju i  ukojenia duszy
i  ciała.

Sylwester

Masz dość kolejnych niezorganizowanych sylwestrów
przed telewizorem? U  nas zasmakujesz prawdziwie
szampańskiej zabawy! Przyjacielska atmosfera podczas
wspólnych przygotowań, świetna muzyka i  tańce do bia-
łego rana to nieocenione powody, aby być tam razem
z  nami.

Majówka

Urzekające włoskie miasteczka, kraina wspaniałych win,
ojczyzna świętych; słowackie szczyty Tatr, wędrówka
górskimi wąwozami – to nasze ostatnie majówkowe wy-
prawy. Cudowny klimat i  niezapomniane wspomnienia
sprawiają, że wyjazdy te cieszą się ogromnym powodze-
niem studentów.

Bieszczady

Wakacyjny wyjazd w  Bieszczady, to idealny czas dla mi-
łośników wędrówek po urokliwych połoninach. Dzika
przyroda, komary, ognisko przy świetle gwiazd i  śpiewie
przebojów SDM-u  – czyli wszystko to, co doskonale po-
zwoli Ci zregenerować siły przed nowym rokiem akade-
mickim.

Warsztaty scholi

Dwa razy w  roku, piękni, młodzi i  utalentowani z  nasze-
go DA dzielnie wytężają struny głosowe na warsztatach
muzycznych. A  wszystko po to, by pięknym śpiewem
przybliżać nas do Boga podczas akademickich mszy
świętych.

Ognisko ARCM-u

Czy skwar,
czy słota,
na ognisko
zawsze jest ochota!

oprac. K. Latkiewicz
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oprac. R. Śliwa
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Bratnia Pomoc Akademicka

Masz pytania?
Chcesz do nas dołączyć?
Zgłoś się na: bpa@bpa.pl

Sprawdź na fb:

fb.com/BratniaPomocAkademicka

Lub na stronie: bpa.pl

Możesz też po prostu zajrzeć do Stuby i   popytać

barmana :)

Szukasz mieszkania?
Oferty mieszkań ze Stuby dostępne bezpłatnie

na: stuba.bpa.pl
Codziennie aktual izowane!! !

Pełny opis ofert w naszej kawiarni.

Jesteśmy krakowską organizacją stu-
dencką opartą na chrześcijańskich
wartościach. Zajmujemy się pomocą
studentom, organizujemy wyjazdy
i  spotkania. Jesteśmy także wspólnotą,
która wspiera się w  działaniu.
Nasze główne inicjatywy to:

Kawiarnia Stuba u  św. Jana & Stu-
denckie Biuro Kwater

Miejsce, gdzie wypijesz dobrą, tanią
kawę, gorącą czekoladę, spróbujesz
nowych smaków herbaty (mamy aż 50
rodzajów!), znajdziesz mieszkanie
(bez opłat za pośrednictwo) i  miło
spędzisz czas. Jest to również prze-
strzeń zapełniana przez różne wysta-
wy: kaligraficzne, fotograficzne…
Jeśli chcesz zaprezentować własną
twórczość – zapraszamy!

HajdPark literacki

Nie tylko dla polonistów! Jeśli czytasz
dla przyjemności w  tramwaju, lubisz
dobrą lekturę do poduszki. Spotkania
odbywają się co drugi piątek o  17.00
na ul. Kanoniczej 14. Dyskutujemy,
wymieniamy się książkami, zaprasza-
my gości, mamy własną biblioteczkę.
W  ciągu semestru koncentrujemy się
na konkretnym temacie i  dobieramy
do niego listę lektur. Pierwsze spotka-
nie będzie miało miejsce 10 paździer-
nika.

Pomoc materialna z  Caritas

Jeżeli potrzebujesz pomocy żywno-
ściowej lub znasz taką osobę, zgłoś się
do nas na maila: bpa@bpa.pl, organi-
zujemy paczki z  Caritas.

Obóz adaptacyjny, narciarski

Jedź z nami w Tatry! Co roku
organizujemy, we wrześniu i w lutym,
obozy w Murzasichlu koło
Zakopanego. Niezmiennie atrakcyjna
cena, malownicze widoki,
wysokogórskie wędrówki lub
narciarskie szaleństwo! Zgłoszenia:
adapciak@bpa.pl

Msze wtorkowe i  schola

Spotykamy się na wtorkowej mszy
akademickiej przy konfesji św. Jana
z  Kęt o  19.30 (oprócz pierwszych
wtorków miesiąca), po niej spotkanie
w  Stubie: SZaWKa lub nasze spotkanie
wewnętrzne. Wszystkich, którzy chcą
śpiewać, zachęcamy do dołączenia do
naszej scholi. Próby we wtorki o  18.00,
zbiórka w  Stubie.

SZaWKa

Szkoła Współczesnego Katolika to
spotkania z  ciekawymi gośćmi, pod-
czas których poruszane są problemy
wiary, świata, ludzi. Spotkania odby-
wają się we wtorki o  20.20 w  Stubie.
Pierwszy cykl w  nowym roku akade-
mickim zatytułowany jest: „Świętymi
Bądźcie!”, zgodnie z  tegorocznym ha-
słem Dnia Papieskiego. Zapraszamy!

Dopiero zaczynasz studia?
Zapraszamy na obóz adaptacyjny!
Tydzień w górach za 340 zł

Murzasichle k. Zakopanego

1 5–21 .09.201 4 r.

Zapisy i pytania: adapciak.bpa.pl
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