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Każdy z nas przyjechał z innych stron świata. Mamy swoją historie życia, studiujemy różne kierunki, ale
staramy się być razem. Najważniejsze, że u nas możesz pozostać sobą, rozwijać swoje talenty w Kościele
starając się naśladować Jezusa Chrystusa.

OAZA

Kształtujemy swoją osobowość w duchu chrześcijańskim, jednocześnie żyjąc w tym świecie i starając go

PLANszówki

zmieniać na lepszy. Mamy nadzieję, że trochę się nam to udaje i że razem możemy więcej.
Co możesz u nas robić?
Przede wszystkim spotykamy się na Mszy Akademickiej w niedzielę o 20.00. Jeśli potrafisz czytać, możesz być lek-
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torem, a jeśli potrafisz śpiewać możesz dołączyć do Zespołu. Możesz nosić dary, być ministrantem, pomagać ludziom znaleźć wolne miejsce w kościele lub witać ludzi przy wejściu. W poniedziałki spotykają się wspólnoty Ósemka
i Dwunastaka oraz Wspólnota Postakademicka. We wtorki mamy próby zespołu. W środy zapraszamy na
Oazę Akademicką, a w czwartki na Otwarte Spotkanie po Mszy świętej.
Nasze Duszpasterstwo Akademickie jest przy Parafii św. Stanisława Kostki na poznańskich Winiarach, gdzie
znajdują się największe akademiki Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
x. Radosław Rakowski
Duszpasterz Akademicki

WTOREK

NIEDZIELA

19 15

20 00

ZESPÓŁ
MSZA 20

Kim jesteśmy? Zwykłymi ludźmi, którzy mają wielkie szczęście robić coś niezwykłego. Bardzo wiele nas różni:
od wieku, przez temperament, upodobania muzyczne poprzez pomysły na życie. Im dłużej jednak jesteśmy
razem tym bardziej czujemy, jak wiele nas łączy.
Choć większość z nas powątpiewała w swoje uzdolnienia muzyczne, doskonale odnaleźliśmy się w ze-

W centrum Duszpasterstwa Akademickiego jest niedzielna Msza o 20. Tam przychodzą wszyscy z grup for-

spole, głównie dzięki naszemu dyrygentowi, który potrafi wydobyć z nas to, o istnieniu czego nie mieliśmy

macyjnych. Staramy się, aby każda Eucharystia była prawdziwym spotkaniem z Bogiem we wspólnocie.

wcześniej pojęcia. Uczy nas, rozpala pasję i bardzo dba o wspaniałą atmosferę. Śpiewanie na Chwałę Boga

Kilku księży zawsze spowiada podczas Mszy. Staramy się, aby każdy mógł się zaangażować i zrobić coś dla

jest szczególnie bliską nam formą modlitwy, a śpiewając w takim gronie, w takiej wspólnocie można poczuć

wspólnoty. Przekazujemy prawdziwy znak pokoju i cieszymy się wiarą, doświadczając entuzjazmu młodości

Ducha Bożego.

we wspólnocie. Po Mszy zawsze spotykamy się w sali Duszpasterstwa Akademickiego i rozmawiając, pijąc
herbatę, budujemy relacje. Wierzymy, że Msza może być dla nas prawdziwą wspólnotą, gdzie spotykamy

Co mielibyśmy powiedzieć osobie, która się zastanawia? Żeby się nie wahała i dołączyła do zespołu, bo

Boga i ludzi. Nie chcemy być sami.

nawet nie zorientuje się kiedy Ci pozytywnie zakręceni ludzie staną się jego przyjaciółmi. I będzie dziękował
Bogu, że ich ma, bo dzięki nim może przyjść na próbę totalnie załamanym, a wrócić z nadzieją i uśmiechem.

Osoba kontaktowa: x. Radek Rakowski, 503 038 065

Osoba kontaktowa:
Marek Kraśkiewicz, 603 936 267
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Jesteśmy jedyną grupą Ruchu Światło-Życie w Poznaniu, która skupia studentów z całego miasta. Spotykamy
się co tydzień, gromadząc się na Eucharystii w parafii, a następnie we wspólnocie - w małych grupach czytamy i rozważamy Słowo Boże. Szukamy połączeń między Duchem Ewangelii a naszym życiem. Co tydzień
mamy czas na budowanie wzajemnych relacji, spotykając się przy posiłku, który sami przygotowujemy. Czas
wspólnie spędzony jest możliwością poznania siebie, podzielenia się tym co nas interesuje, a także otwarcia

Holygroove to zespół, który nie miał powstać. Nikt go nie planował. I nie za bardzo miał na niego czas. To

się na drugiego człowieka. To tutaj tworzą się przyjaźnie, znajduje się pomoc i wsparcie, przezwycięża lęki.

zespół stworzony na jedno wydarzenie. Ale spodobało się Bogu, by trwał. I wierzymy, że Bóg chce nas wyko-

Tutaj też staramy się poznawać i coraz głębiej przeżywać Liturgię.

rzystywać dla swoich celów.
Jesteśmy grupą ludzi, których połączyła wzajemna miłość do Boga i muzyki. Potem pojawiła się między nami

Dwa razy w roku wyjeżdżamy poza Poznań na weekendowe rekolekcje, by móc oderwać się od codzienności,

przyjaźń, która zaczęła wykraczać poza salę prób. Każdy jest inny - część z nas od 7 roku życia śpiewa w

przyjrzeć własnemu życiu, naszej relacji z Bogiem i budować na nowo to, co tego wymaga. Jest to czas zbier-

Kościele, część z nas – od niedawna. Część z nas ma wykształcenie muzyczne, ale wiekszość nie ma pojęcia

ania sił, umocnienia w wierze, poznawania ludzi, doświadczenia radości wspólnoty oraz nabierania rozpędu

co to synkopa i triola. Ważne jest to, że Holygroove to święty rytm, który ciągle gra nam w sercu.

do nowych działań.
Robimy to, co daje nam Pan Bóg - prowadzimy wielbienia, warsztaty muzyczne, śpiewamy na Mszach Św. Po
Jeśli chcesz doświadczyć Boga we wspólnocie – przyjdź!

prostu chcemy być używani.

Jeśli chcesz rozwijać swoją wiarę – przyjdź!

Osoba kontaktowa: Kuba Krause, 530 786 368, holygroove.poznan@gmail.com

Osoba kontaktowa: Marta Klein, 796 712 806
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przezywamy, co jest dla nas ważne, czym się pasjonujemy, przy czym dobrze się bawimy. Te elementy łączymy w trakcie spotkań przy planszówkach. Spotykamy się na nich, aby lepiej poznać siebie, drugiego człowieka i doświadczyć, że Bóg jest z nami pośród wszystkich naszych codziennych zajęć. Także w zabawie.
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Gramy w Dixit, który uczy nas empatii i pokazuje jak piękna jest nasza jedność w różnorodności, w Party
Alias, gdzie uczymy się zespołowej współpracy, w Osa ników z Catanu, którzy uczą planowania i strategicznego myślenia, oraz w wiele innych gier, z których zawsze czerpiemy inspirację do stawania się bardziej sobą.

Jest to wspólnota osób pragnących lepiej poznać i zbliżyć się do Jezusa. Każdy ma pytania, problemy, wątp-

Podczas naszych spotkań na planszówkach zrodziła się w nas chęć dzielenia się tym, co

liwości a przecież odpowiedzi są w Piśmie Świętym. Gdzie jak nie z nami, w przestrzeni naszej codzienności,

tworzymy. Z wielką radością i sporym entuzjazmem rozglądamy się za tymi, którzy chcieliby się spotkać

wspólnie, warto odkrywać i podążać drogą Prawdy.

właśnie w taki sposób. Planszówki na Winiarach to niezwykłe miejsce z przestrzenią dla wspólnoty, do
którego zapraszamy!
Osoba kontaktowa: Joanna Wawrzyniak, 668 234 979

Osoba kontaktowa: Michał Jastrząbek, 665212282
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Sołek – kameralny akademik na Sołaczu. Idealne miejsce do zamieszkania, spokojnego studiowania i harmonijnego rozwoju. Zapewniamy:
•

wygodne pokoje jedno i trzyosobowe

Katechezy przedmałżeńskie ni’e są spotkaniami, które chcielibyśmy jedynie zaliczyć, ale przybliżeniem wiary

•

przestronną czytelnię i salę komputerową

w konteście małżeństwa. Grupa prowadzących korzystając z własnego doświadczenia oraz wiedzy spróbuje

•

całodniowe wyżywienie

wprowadzić nas we wspólnotę Kościoła, w życie Jezusa Chrystusa oraz życie małżeńskie.

•

pranie i sprzątanie

Katecheza obejmuje sześć spotkań,

•

spokojną okolicę

na których poruszymy następujące tematy:

•

dogodny dojazd do poznańskich uczelni

1. Podstawy wiary i sakrament małżeństwa

Sołek to także miejsce spotkań dla wszystkich chętnych:

2. Rozwój miłości małżeńskiej

•

otwieranie horyzontów poprzez spotkania z ludźmi ze świata kultury, biznesu, nauki

3. Różnice w przeżywaniu miłości i trudności

•

wycieczki krajoznawcze

•

wymiany z podobnymi akademikami za granicą

•

sport

•

pomoc osobom potrzebującym

5. Troska o życie i wykroczenia przeciw życiu

•

okazja do pogłębienia wiary, spotkania w małych grupach

6. Rodzina kościołem domowym

•

okazja do rozmowy z księdzem i spowiedzi

w małżeństwie
4. Odpowiedzialne redzicielstwo i wychowanie
do miłości

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Baranowska, 501 337 382

Opiekę duszpasterską nad Akademikiem Sołek sprawuje Opus Dei, instytucja Kościoła Katolickiego, więcej
informacji www.opusdei.pl Akademik prowadzi działalności dla młodzieży męskiej. Podobne działalności
dla studentek: www.antrejka.com

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

Z pierwszej ręki:
W wakacje po drugim roku studiów, będąc mocno już
Kontakt:

Jeśli nie spotkałeś jeszcze nikogo, kto mógłby opowiedzieć Ci o Jezusie i Ewangelii albo trudno Ci zrozumieć
sens wspólnoty to chcielibyśmy przekazać Ci nasze doświadczenie. Jeśli chciałbyć należeć do wspólnoty i
uwierzyłeś w Jezusa to pomożemy Ci przygotować się do Chrztu. Jeśli chciałbyś stać się świadkiem wiary to
chętnie potowarzyszymy Ci w przygotowaniu do Bierzmowania. Nigdy nie jest za późno, ani nie ma sytuacji

61 667-54-22
email: solek@solek.pl
www.facebook.com/solekpoznan
www.solek.pl

zmęczonym tzw. “życia studenckim” - wypełnionym wszystkim tylko nie nauką - szukałem spokojnego miejsca do
zamieszkania. Miałem wtedy 21 lat, chciałem rzetelnie zająć się swoją przyszłością. Teraz udało się ukończyć dobrze
studia, zdobyć ciekawą pracę. Jestem przekonany, że gdyby
nie Sołek byłoby to znacznie trudniejsze, może nawet w
moim przypadku niemożliwe.

bez wyjscia.

Grzegorz, absolwent towaroznawstwa na AE, Ostróda
Osoba kontaktowa: x. Radek Rakowski , 503038065

Bóg jest!

www.dawiniary.pl
www.facebook.pl/dawiniary
Rejtana 8, Poznań Winiary

