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Ogłoszenia Duszpasterskie  

Niedziela 4 październik 2015 
 

1. Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy – 17 października (sobota) 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do grobu św. Jadwigi, patronki 

Dolnego Śląska! Wyruszamy już 17 października, o godzinie 6:00, spod wrocławskiej Katedry. 

Wspólnota Wawrzynowa pielgrzymuje w grupie 12. Szczegółowy plan pielgrzymki  znajdziesz 

na stronie. Nie zastanawiaj się dłużej, dołącz do nas! 

http://www.pielgrzymka.pl/akt_wypisz.php?id=500 

 

2. Kurs przedmałżeński  

20 października (wtorek) startuje nowy kurs przedmałżeński! Aby uczestniczyć w kursie nie 

trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie. Będzie wtedy 

możliwość wybrania terminu na wyjazdowe Dialogi Narzeczeńskie organizowane na górze 

Św. Anny. Mowy do zakochanych wygłosi o. Stanisław ‘Orzech’ Orzechowski, po Mszy na 

19:00. 

 

3. Apel Orzecha o modlitwę różańcową w październiku i poświęcenie jednej dziesiątki różańca 

w intencji Synodu prowadzonego przez Papieża Franciszka. 

 

4. Środowa spowiedź 

Po każdej środowej Mszy akademickiej będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i 

Pojednania. 

 

5. Reaktywacja róży różańcowej: 

W przyszłą niedzielę, 11 października, po Mszy akademickiej na 20:00 nastąpi zmiana 

tajemnic różańcowych. Chętnych do włączenia się do grona ”paciorkowców” zapraszamy . 

 

6. Próby grupy muzycznej  

W naszym D.A. prężnie funkcjonuje grupa muzyczna. Wszystkich uzdolnionych muzycznie 

zapraszamy na próby, które odbywają półtorej godziny się przed każdą Mszą Świętą 

akademicką. Pamiętaj : kto śpiewa 3 razy się modli!  

7. Tworzenie nowej strony WWW duszpasterstwa 

Wszystkich chcących się przyczynić do stworzenia nowej wawrzynowej stronki, uprasza się o 

przesyłanie zdjęć i filmików dokumentujących działalność naszego D.A. Materiały, wraz z 

krótkim opisem, należy przesyłać na maila do Michała Żółtanieckiego i Marcina Wróbla.  

 

8. Sprzątanie duszpasterstwa 

Ruszamy z cotygodniowym sprzątaniem! 

Jako wspólnota musimy zatroszczyć się o nasz wspólny dom, jakim jest duszpasterstwo. 

Zapraszamy zatem do wspólnej zabawy z mopem i miotłą, w każdy czwartek o godz. 16:00. 

Do zobaczenia! 
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9. Spotkanie Odpowiedzialnych: 

Już w najbliższą Niedzielę o godzinie 17:00 Spotkanie 
Odpowiedzialnych/Nieodpowiedzialnych. Podejdźmy do tego wydarzenia ze świadomością, 
że SŁUŻYMY we wspólnocie, w naszym studenckim DOMU, że robimy coś dla Chwały samego 
Boga!!! 

Mamy wiele inicjatyw, wyjazdów, spotkań w duszpasterstwie, w których warto jest brać 
udział. Dlatego ZAPRASZAMY Was wszystkich na spotkanie organizacyjne, gdzie dowiecie się 
jak wygląda struktura duszpasterstwa, jakie są przyszłe wydarzenia, grupy w których można 
modlić się, rozwijać swoje talenty, bawić się, poznawać ludzi, pomagać innym. Możecie 
zaangażować się w wiele odpowiedzialności, które będziemy na tym spotkaniu rozdzielać. 
Poniżej wypiszemy Wam grupy, które istnieją w DA. Wybierać będziemy liderów grup i osoby 
które będą chciały zająć się posiłkami, porządkiem i innymi ważnymi sprawami. 
Spotkanie odbędzie się w salce Jesionowej, 11 października (niedziela) o godzinie 17:30. 

Przedstawiamy wykaz imprez, co do których organizacji POTRZEBUJEMY WAS: 
• Zaduszki - wyjeżdżamy na początku listopada i organizujemy przedstawienie - prosimy o 
pomoc osoby lubiące teatr, z pomysłami. Wyjeżdżamy wszyscy, by spędzić wspólny wieczór. 
po występie czeka nas pewnie cudowne ognisko i śpiew. 
• Andrzejki - co roku organizujemy andrzejki tematyczne - w zeszłym roku był Pan Tadeusz.. 
ciekawe w co przebierzemy się w tym roku? Zabawa kończy się Mszą Św. Adwentową. 
Potrzebujemy organizatorów! 
• w grudniu czeka nas także niezapomniany Sylwester – potrzebujemy i tu organizatorów  
• Bal na 100 par – Międzyduszpasterski Bal – potrzeba dwóch organizatorów 
• Europejskie czuwanie w Taize - Sylwester z Taize - również potrzeba dwóch organizatorów 

Jeśli się zgłosisz do organizacji wiedz, że Ci w tym pomożemy! 

Bądź, przyjdź, zapraszamy, czekamy 

 

10. Kurs Animatora Odnowy wiary w Duchu Świętym. 
Jeżeli ukończyłeś już podstawę i kontynuację Seminarium Odnowy Wiary w Duchu 

Świętym i zastanawiasz się co dalej, to ta wiadomość jest dla Ciebie. 

Zapraszamy do posługi w roli animatora w zbliżającym się, kolejnym cyklu rekolekcji. 

Poniżej znajduje się link do zapisów na szkołę animatora, która odbędzie się już w 

najbliższy weekend, tj. 10 i 11 października. 

Dokładne godziny zostaną podane niebawem. 

 

11. 25 minut przed msza wieczorną modlitwa różańcowa. 

12. Poszukujemy ministrantów. 

Poszukujemy chętnych do służenia przy ołtarzu. Więcej informacji u Michała Bulendy oraz 

Jędrzeja Janczewskiego. Oraz w zakładce Odpowiedzialni -> Ministranci 

13. Poszukujemy Grafików 

Poszukujemy Grafików do tworzenia plakatów oraz grafiki na nową stronę www naszego 

duszpasterstwa. 

 

14. Poszukujemy Osób Chętnych do współtworzenia WawrzYnowego kanału na YT.: 

 

 

 



   

Copyright 2015 © Duszpasterstwo Akademickie Wawrzyny 

15. Ruszyła Wawrzynowa Sala – gramy w siatkówkę i koszykówkę. O więcej 
informacji pytaj Odpowiedzialnych. Szczegółowe informacje na spotkaniu 
odpowiedzialnych Niedziela 11 października godz. 17:30 Salaka Jesionowa. 
 

16. „Piłka Nożna Spać nie można” : 

Gramy w Piłkę Nożną na Sali Liceum nr 2 we Wrocławiu przy ul. Parkowej. Wstęp 5zł lub 
pomoc przy czwartkowym sprzątaniu/Morzęcinie. Zapisy i szczegóły u Mateusza 
Giermka(patrz zdjęcie: Odpowiedzialni -> Rada Główna) w Czwartek i Niedzielę po Mszy na 
20. 

17. „Piłka z rana jak śmietana” : 

Co tydzień gramy na Orlikach zlokalizowanych w dzielnicy Sępolno. Wstęp darmowy( obiekt 
nie jest rezerwowany – możliwe(minimalne) fiasko meczu). Formularz Zapisowy wysyłany jest 
do osób zapisanych do grupy mailingowej oczywiście dla piłkarzy. Chcesz aby dodać cię do 
grupy mailingowej skontaktuj się z Michałem Żółtanieckim( formularz w dziale Kontakt -> 
Kontakt z Administratorem lub w duszpasterstwie w Niedzielę i Czwartek po Mszy na 20 ). 

18. Kurs Pływania dla Wawrzyna: 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalfikowanego instruktora pływania Wojciecha 
Dobrowolskiego. Więcej informacji Mateusz Giermek. 

19. Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym: 

19 października – rusza kolejna edycja Odnowy Wiary w Duchu Świętym oraz Kontynuacji 
Odnowy Wiary w Duchu Święty. Więcej informacji wkrótce na stronie www oraz facebook-u. 

 

 

 
 


