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BECZKOCZWARTEK
BeczkoCzwartki to inicjatywa integrująca całą 
„Beczkę”. W jej ramach spędzamy czas na inte-
gracjach i dyskusjach. Chętnie włączamy w to 
różnorodne inicjatywy beczkowiczów. W ramach 
spotkań odbywają się również wykłady z różny-
mi gośćmi na tematy związane z wiarą, religią 
i Kościołem.

SCHOLA 
Jesteśmy grupą zajmującą się oprawą mszy aka-
demickiej. Schola łączy serca ludzi kochających 
muzykę. Podczas śpiewu gości między nami Bóg, 
ukryty w harmonii czterech głosów.
Jeśli chcesz razem z nami śpiewem głosić Jego 
chwałę, to dołącz do naszych muzycznych szere-
gów! Do usłyszenia! 
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SZPUNT
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miło-
wali”. W Szpuncie chcemy realizować te słowa 
Pana Jezusa i głosić miłość Boga do nas przez 
pracę na rzecz bliźniego. Jako grupa charyta-
tywna angażujemy się w pomoc indywidualną, 
skierowaną do konkretnych osób, oraz zadania 
w ramach większych inicjatyw. Podczas spotkań 
chcemy pogłębiać naszą formację chrześcijań-
ską, przyglądając się temu, w jaki sposób dzia-
łalność charytatywna wynika z naszej wiary, 
oraz dzielić się naszym doświadczeniem niesie-
nia pomocy.

MINISTRANCI
Jako ministranci służymy Chrystusowi przy 
ołtarzu. Dbamy o godną oprawę Eucharystii. 
Na spotkaniach omawiamy tematy związane 
z posługą, liturgią i kryjącej się w nich symbo-
lice. By zaznajomić się z naszą grupą, najpro-
ściej przyjść do zakrystii przed akademickimi 
Dwudziestkami. Zapraszamy wszystkich panów 
do służby w elitarnej jednostce beczkowych 
ministrantów!

Co się kryje pod nazwą LuKa? Jedyny w swo-
im rodzaju beczkowy Klub Książkowy! W tym 
roku na LuCe spróbujemy znaleźć TO COŚ w książ-
kach, które na pierwszy rzut oka wydaje się pro-
ste, nieskomplikowane i oczytane na wszyst-
kie strony. Dlatego jeśli czytacie wszystko, 
od bajek z dzieciństwa po sonety - zapraszamy 
na spotkania LuKi!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook  @Beczka
  
Instagram @ddabeczka

KARTON

LUKA

ENCYKLIKA

BECZKOSPORT
Teatr wywodzi się z obrzędów religijnych sta-
rożytnych Greków. W sztuce teatralnej można 
jednak znaleźć także Chrystusa. W „Kartonie” 
pogłębiamy naszą wiarę właśnie poprzez scenę, 
będąc nie tylko odbiorcami sztuki, ale też same-
mu ją tworząc. Działając w zespole pomagamy 
sobie nawzajem wzmacniać nasze więzi z Bogiem 
i rozwijać talent aktorski.
Jesteśmy grupą teatralną, która działa przy 
Beczce od lat, nasze spektakle towarzyszą róż-
nym imprezom i wydarzeniom, takim jak cyklicz-
ny charytatywny kiermasz „Ciacho za ciacho”. 
„Karton” jest grupą zamkniętą - jeśli chcesz do 
nas dołączyć, zapraszamy na przesłuchania, które 
będą się odbywać w krypcie 22 i 23 października 
w godzinach od 10.00 do 16.30. Informacje poja-
wią się w naszych mediach społecznościowych.

GRUPY NA FACEBOOKU

Beczka zróbmy coś razem
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„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Ta antycz-
na zasada przyświeca wszystkim sportow-
com, a beczkosportowcom w szczególności! 
W BeczkoSporcie gramy w piłkę nożną i siatków-
kę, razem modlimy się i uczestniczymy w życiu 
duchowym Beczki. 

Miłość ma wiele odcieni. Podczas cyklu czterech 
spotkań zajmiemy się pierwszą encykliką Be-
nedykta XVI i przyjrzymy się znaczeniu miłości 
w życiu chrześcijanina. Deus caritas est!
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UTKANI PRZEZ SŁOWO
Co zyskasz uczestnicząc w spotkaniach grupy 
„Utkani przez Słowo”? Dlaczego warto poświęcić 
czas na nasze spotkanie? Co zmieni się w Twoim 
życiu? Przede wszystkim dzięki formie Lectio 
Divina poznasz pełne mocy i mądrości Słowo Boże. 
Pokochasz je. Doświadczysz, jak aktualne i uni-
wersalne są historie zawarte w Biblii. Ugruntujesz 
swoją wiarę. Spotkasz się z żywym Chrystusem. 
Stworzysz wartościowe relacje z ludźmi.  Po zapo-
znaniu się ze Słowem, posłuchamy konferencji, 
które pomogą nam lepiej zrozumieć, poruszany na 
spotkaniu fragment Dziejów Apostolskich. Po ado-
racji Najświętszego Sakramentu porozmawiamy 
w małych grupach o tym, co zostało w nas „utka-
ne” przez Słowo. Nie zabraknie również okazji do 
wspólnej integracji.



STER

STUDNIA 

LOGOS

20:20   NIEDZIELA  (bazylika)
07:00   PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 
               (kaplica akademicka)
08:00   SOBOTA  (kaplica akademicka)
               Po mszach porannych śniadanie
               i jutrznia (Beczka)

NIEDZIELA 
19:30 adoracja Najświętszego Sakramentu
 (krypta)

PONIEDZAŁEK - ŚRODA
18:40    adoracja Najświętszego Sakramentu
                (kaplica akademicka)
19:30  spotkania grup (Beczka)

CZWARTEK
09:00-18:30   całodzienna adoracja
                              Najświętszego Sakramentu
                (kaplica akademicka)
19:30 BeczkoCzwartek

SOBOTA
07:30 Godzinki (kaplica akademicka)
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NIKODEM
STER jest grupą o cielesności i seksualności.
Jej celem jest pokazanie, że cielesność to dar od 
Boga, który dobrze rozumiany będzie nas przy-
bliżał do Niego i innych. Poprzez rozmowy z gość-
mi będziemy pogłębiać naszą wiedzę i starać się 
zrozumieć, jak to,  co cielesne,  wpływa na psychikę 
i duchowość oraz jaką rolę pełni w procesie rozwoju 
człowieka. 

Nikodem to grupa zrzeszająca członków środo-
wiska akademickiego - doktorantów, doktorów 
i pracowników naukowych. Wzorem biblijnego 
Nikodema stawiamy pytania dotyczące funda-
mentów wiary oraz relacji między wiarą a nauką. 
Odpowiedzi szukamy dyskutując nad tekstami źró-
dłowymi oraz spotykając się z gośćmi – ekspertami 
w dziedzinie teologii czy biblistyki. 
 

Czytanie Pisma Świętego to jeden z fundamental-
nych elementów duchowego rozwoju. Na kartach 
Czwartej Ewangelii poznajemy ucznia, którego 
imienia nie znamy. To uczeń, którego Jezus umi-
łował, ten, który jest świadkiem największych 
cudów Jezusa. Zapraszamy do pogłębienia zna-
jomości Pisma Świętego, począwszy od Ewangelii 
według św. Jana. 

WIARA I ROZUM
„Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każde-
go, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, 
która w was jest” (1P 3, 15). Wierzę, czyli jestem 
osobą wierzącą, ale czy rozumiem i potrafię wyja-
śnić, w co wierzę? Dlaczego potrzebuję wiary? Jak 
to jest, skoro wierzę w jednego Boga, a jednak Bóg 
to Trzy Osoby? Jak to się dzieje, że zostałem zba-
wiony przez Jezusa Chrystusa ponad dwa tysiące 
lat temu? Co to dla mnie oznacza? Grupa „Wiara 
i  rozum” jest dla osób, które chcą bardziej świa-
domie przeżywać swoją wiaręi lepiej rozumieć 
chrześcijaństwo. Dla tych, którzy chcą powie-
dzieć: „Wierzę i Rozumiem”.

ECCLESIA
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DYSK
Dyskutować, słuchać, kochać – jednym 
słowem: DySk! Podczas spotkań uczymy się 
dyskutować, czyli wyrażać własne zdanie, słuchać 
rozmówców, odpowiadać na kontrargumenty 
oraz wyciągać wnioski. Poruszamy zagadnienia, 
które szczególnie nurtują młodych ludzi, w tym te 
kontrowersyjne, jednocześnie głęboko wierząc, 
że łączy nas pragnienie poznania Prawdy. Dbamy 
aby wymiany myśli, które nierzadko stają się star-
ciami poglądów, przebiegały w atmosferze otwar-
tości na drugiego człowieka oraz poszanowania 
odmiennych opinii. Po spotkaniach nadchodzi czas 
na integrację, kiedy to możemy ochłonąć po oży-
wionej dyskusji i jeszcze lepiej się poznać.

KUŹNIA
 Kuźnia to grupa formacyjna. Tak jak kowal kształ-
tuje metal w rzeczy mocne i piękne, tak i my chrze-
ścijanie zajmiemy się formacją nas samych, by 
stać się dojrzalszymi, silniejszymi i piękniejszy-
mi. Na spotkaniach spróbujemy wspólnie odkryć, 
jakie drogi doskonałości i dojrzałości otwiera 
przed nami Bóg. Poszukamy odpowiedzi na wiele 
pytań, m.in.: Jak planować i dobrze wykorzysty-
wać czas? Jak studiować? Jak kształtować swój 
charakter? Jak ćwiczyć silną wolę? Jak przezwy-
ciężyć w sobie lenistwo? W jaki sposób przeżywać 
trudności i cierpienie? W ten sposób pomożemy 
sobie nawzajem w lepszym korzystaniu z darów, 
jakie daje nam Bóg.
 

PLAN TYGODNIA

Kościół - wspólnota, Dom Boży, tajemnica. To tyl-
ko niektóre z określeń tej największej na świe-
cie „instytucji”. Razem odkryjemy pozostałe. 
Zagłębimy się w jego pasjonującą historię, pozna-
my podstawowe prawdy teologiczne dotyczące 
Kościoła oraz zastanowimy się nad nurtujący-
mi nas pytaniami. Jeśli poszukujesz swojej drogi 
wiary lub chcesz poznać Kościół od wnętrza, to 
zapraszamy do grupy Ecclesia!

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć 
wziąć tę miłość w ręce i przenieść przez całe życie” - 
Konstanty Ildefons Gałczyński. 
Grupa „Studnia” to miejsce dla par, w którym pod-
czas spotkań przy ciastku, we dwoje przedysku-
tujecie kluczowe kwestie dla Waszego związku. 
Pod opieką duszpasterza i z pomocą doświadczo-
nych małżeństw, zastanowicie się nad tym, czego 
potrzebujecie do zbudowania szczęśliwej i trwa-
łej relacji w Bogu. Dzięki temu poznacie się jesz-
cze lepiej. Liczba miejsc jest ograniczona, więc 
nie zwlekajcie! Formularz zgłoszeń,  za pomocą 
którego można dołączyć do udziału w spotkaniach, 
pojawi się w naszych mediach społecznościowych 
17 października (aktywny od 8.00 do 13.00).

EUCHARYSTIA


