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Nikodem to otwarta grupa zrzeszająca ludzi krakowskiego środowiska akademickiego - doktorantów,
doktorów i pracowników naukowych. Wzorem biblijnego
Nikodema stawiamy pytania dotyczące fundamentów
wiary, a odpowiedzi szukamy dyskutując nad tekstami
źródłowymi.
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„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu” – te
słowa Jezusa mają dla nas szczególne znaczenie.
Szpunt to grupa, w której jako wspólnota studentów
chcemy dzielić się z potrzebującymi tym, co mamy
i uczyć się, jak mądrze i skutecznie nieść pomoc. Oprócz
tego podczas naszych spotkań szukamy razem odpowiedzi na pytanie, jak tu i teraz żyć Ewangelią.
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BeczkoSport to grupa podzielona na dwie sekcje –
siatkówkę dla dziewczyn oraz piłkę nożną dla chłopaków. Integracja przez sport pozwala na stworzenie
jedynej w swoim rodzaju wspólnoty. Naszym głównym
celem w tym roku jest wygrana na Mistrzostwach Polski
DA oraz Pucharze Metropolity. Pomóż nam osiągnąć cel,
czekamy na Ciebie!

W
DySK (Dyskutuj, Słuchaj, Kochaj) jest grupą otwartą nie
tylko na ludzi, ale również na wszystkie ciekawe, chociaż
czasem trudne tematy. Różna forma spotkań pozwoli
poznać siebie samych, nauczyć się komunikować
i słuchać, a wszystko w duchu otwarcia się na Boga
i drugiego człowieka.
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Ministranci - słowo to pochodzi od łacińskiego ministrare i oznacza służyć – tak najprościej można opisać to
czym się zajmujemy. Dbamy o prawidłowy przebieg
akademickiej Mszy Świętej, tak, by ułatwić udział w niej
zarówno celebransowi jak i ludowi. Nasza grupa jest
przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn i regularnie
jesteśmy myleni z ojcami Dominikanami.
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Jak chrześcijanin może skorzystać z bogactwa myśli
starożytnych Greków? W naszej grupie będziemy
czytać dzieła Platona - jednego z tych, którzy umiłowali
mądrość i szukali prawdy przyrodzonym rozumem.
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INTRO
Co to za herezja! Jeśli taka lub podobna myśl zrodziła Ci
się kiedyś w głowie, koniecznie przyjdź na INTRO
i sprawdź, czy miałeś rację. Będzie dużo o herezjach,
zarówno o tych historycznych, jak i tych mających się
dobrze w obecnym czasie. A poza tym, będzie sporo
okazji do modlitwy, integracji i dobrej zabawy.
ZapraszamyI

Y

Jak zrozumieć liturgię, by faktycznie dokonywała w nas
cudu odnowienia wszystkiego w Chrystusie? Podczas
spotkań wczytywać się będziemy w to, jak sam Kościół
rozumie życie liturgią. Pozwolimy się prowadzić jednemu z duchowych mistrzów ostatniego stulecia, Dietrichowi von Hildebrandowi przez wspólną lekturę jego
książki "Liturgia a osobowość".
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Nasze spotkania będą opierać się na czytaniu i rozważaniu Pisma Świętego. W tym roku w formie otwartych
wykładów będziemy poznawać razem księgę Dziejów
Apostolskich, będziemy też dzielić się Słowem Bożym
w małych grupach. Zapraszamy wszystkich pragnących
lepiej poznać Słowo Boże!
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БОРЩ-BORSZCZ
Відкрита українська група, метою якої є поглиблення
у спільноті віри та духовності, пошук відповіді на
найбільш турбуючі питання та спільна молитва.
Водночас це нагода збудувати добрі братерські
відносини зі студентами з Польщі та приєднатися до
інших груп в душпастирстві.
Grupa ukraińskojęzyczna, której celem jest pogłębienie
wiary i duchowości we wspólnocie, poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz wspólna
modlitwa. Jednocześnie jest to okazja do stworzenia
dobrych braterskich relacji ze studentami z Polski
i możliwość dołączenia do innych grup w duszpasterstwie.

