Ostatnie dwudniowe spotkanie (z noclegiem) to czas na d³u¿sze
rozmowy, obejrzenie ciekawego filmu, rozmowa na jego temat.
Nawi¹zaliœmy ze sob¹ wiêzi, które owocuj¹ do dnia dzisiejszego.
Bardzo ciekawym pomys³em by³y tzw. „kawiarenki”: ka¿da para
ma³¿eñska mia³a swój stolik, przy którym przeprowadzi³a tzw. dialog
ma³¿eñski. Organizatorzy stworzyli atmosferê „kawiarnian¹”:
z muzyczk¹, kaw¹, herbat¹ i ciastkiem, które mo¿na by³o zamówiæ.
Niektórzy z nich przejêli funkcjê „kelnerów” i robili wszystko, aby
pomóc nam w spokojnej i mi³ej atmosferze porozmawiaæ ze
wspó³ma³¿onkiem na najwa¿niejsze tematy dotycz¹ce naszego
ma³¿eñstwa i rodziny. Na ostatnim spotkaniu Akademii mo¿na by³o
pos³uchaæ przedstawicieli kilku wspólnot koœcielnych, które pomagaj¹
lepiej prze¿ywaæ i realizowaæ powo³anie do ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego oraz umacniaæ siê nawzajem w obliczu pr¹dów tego
œwiata, które s¹ im przeciwne…
Gabriela i Robert Knopik
Nabór do kolejnej edycji Akademii Rodziny trwa do 15 wrzeœnia.
Szczegó³y i zapisy na stronach
www.akademia-rodziny.pl
http://wirtualni.winow.pl/akademia
kontakt: winow@akademia-rodziny.pl
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Gdy

jednak nadesz³a pe³nia czasu, zes³a³ Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupi³ tych,
którzy podlegali Prawu, abyœmy mogli otrzymaæ przybrane synostwo.
Na dowód tego, ¿e jesteœcie synami, Bóg wys³a³ do serc naszych Ducha
Syna swego, który wo³a: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteœ ju¿
niewolnikiem, lecz synem. Je¿eli zaœ synem, to i dziedzicem z woli
Bo¿ej.
(Ga 4,4-7)

Uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej –
26.08.2012
* W sobotê o godz. 8.00 Msza Œw. w intencji czcicieli
Niepokalanego Serca NMP i w intencji ¯ywego Ró¿añca, a od
godz. 9.00 odwiedziny chorych
* Za tydzieñ goœciæ bêdziemy misjonarza ze zgromadzenia
Oblatów NMP, bêdzie te¿ mo¿liwoœæ zakupu kalendarza
misyjnego
* Za tydzieñ po Mszy Œw. o godz. 11.00 zmiana tajemnic
ró¿añcowych
* Dziêkujê wszystkim, którzy troszcz¹ siê o wygl¹d naszych
koœcio³ów, o obejœcie koœcio³ów i paniom sprz¹taj¹cym koœció³.
W pi¹tek po Mszy Œwiêtej zapraszam do sprz¹tania koœcio³a
mieszkañców ul. Oœwiêcimskiej 88 piêtro 3 i 4
* Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafialne, a za

tydzieñ na kuriê i seminarium duchowne. Za z³o¿one ofiary
sk³adam serdeczne "Bóg zap³aæ".
* Mo¿na ju¿ zamawiaæ intencje mszalne na rok 2013.
* Okazja do spowiedzi codziennie pó³ godziny przed ka¿d¹ Msz¹
Œw.

+++++++++
Poniedzia³ek – 27.08 Wspomnienie œw. Moniki

1800 1. Za + syna Mariusza Mas³owskiego w 9 rocznicê œmierci,
++ rodziców z obu stron, dziadków i pokrewieñstwo
2. Za ++ z rodziny Janczura, mamê Stefaniê, ojca Jana, brata
Tadeusza i za ca³¹ rodzinê
Wtorek – 28.08 Wspomnienie œw. Augustyna,
biskupa i doktora Koœcio³a
00
18 Za + Irenê Adamczyk – od rodzeñstwa
Œroda – 29.08 Wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela
700 W pewnej intencji
Czwartek – 30.08
18 Za + Klarê Misch – Msza ofiarowana od ks. Piotra
00

Pi¹tek 31.08
18 Za + syna Paw³a £abaza i ¿onê Mieczys³awê
00

Sobota –1.09 Wspomnienie b³. Bronis³awa,
dziewicy, patronki diecezji
00
8 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP i w intencji
¯ywego Ró¿añca
00
17 Grotowice: Za + mamê Juliê i ++ z pokrewieñstwa
Niedziela – 2.09 Niedziela XXII Zwyk³a
9 Grotowice : Do B. Op. (…) w intencji Ireny i Tadeusza z okazji
40 rocznicy œlubu
30

1100 Do B. Op. (…) w intencji Katarzyny i Tomasza z okazji 1
rocznicy œlubu
00
18 Za + Katarzynê £ukowsk¹ – Lassota w 5 rocznicê œmierci
W trosce o ma³¿eñstwo i rodzinê
(cz. 1.o Akademii Rodziny)
W Liœcie do Rodzin(1994) ojciec œwiêty, Jan Pawe³ II, napisa³, i¿
przysz³oœæ Koœcio³a wiedzie przez rodzinê. W tym¿e dokumencie
Koœcio³a papie¿ podkreœla wagê tzw. cywilizacji mi³oœæ i troskê o ¿ycie
cz³owieka. „Chwa³¹ Boga jest ¿ywy cz³owiek” – przytacza znane s³owa
œw. Ireneusza z Lyonu. Œw. o. Pio jeszcze inaczej wyra¿a tê prawdê:
„Chwa³¹ Boga szczêœliwy cz³owiek”. Jezus powiada, i¿ przyszed³ po to
na ziemiê, aby Jego owce mia³y ¿ycie i to ¿ycie w obfitoœci (J 10,10), aby
cieszy³y siê pe³ni¹ ¿ycia (J 15,11). Pan Bóg pragnie zatem szczêœcia i
radoœci dla cz³owieka, czyli jego zbawienia. Najczêœciej tym
„miejscem” realizacji naszego szczêœcia jest rodzina. Dla wiêkszoœci z
nas jedn¹ z najwiêkszych wartoœci w ¿yciu jest doœwiadczenie kochania
i bycia kochanym, poczucie bezpieczeñstwa, oparcia, bliskoœæ drugiego
cz³owieka. Wiemy jednak, ¿e w dzisiejszym œwiecie te wartoœci, które
niesie ze sob¹ ma³¿eñstwo i rodzina s¹ nierzadko niedoceniane, czy te¿
niezrozumiane,a nawet niekiedy wyœmiewane.
Dwa lata temu w Goœciu Niedzielnym przeczytaliœmy
informacjê o pierwszej edycji tzw. Akademii Rodziny. Po uzyskaniu
bardziej szczegó³owych informacji, zdecydowaliœmy siê wzi¹æ w niej
udzia³ razem z naszym, wówczas dwuletnim, synem. Spotkania mia³y
miejsce w Winowie, od wrzeœnia do lipca, jedn¹ sobotê w miesi¹cu.
Bra³o w nich udzia³ szeœæ m³odych rodzin. Na ka¿dym spotkaniu jeden
lub dwóch prelegentów przybli¿a³o nam jak¹œ wa¿n¹ treœæ dotycz¹c¹
¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego (np. komunikacja w rodzinie, etyka
¿ycia ma³¿eñskiego, wychowanie, organizacja czasu i inne). Za ka¿dym
razem by³a okazja, aby podzieliæ siê w³asnym doœwiadczeniem
i pos³uchaæ co mówi¹ inni. Dzieci w tym czasie by³y pod opiek¹
opiekunek i mia³y równie¿ swój program, np. rysowa³y swoj¹ rodzinê,
rozmawia³y o tym, kto i co jest dla nich najwa¿niejsze. By³a wspólna
Eucharystia w Sanktuarium Matki Bo¿ej Trzykroæ Przedziwnej, zawsze
z kazaniem skierowanym do nas ma³¿onków i do naszych rodzin.
Mieliœmy wspólny obiad, czas na przerwê przy kawie czy herbatce.

