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BIULETYN...
Oazowicze!

W Wasze ręce oddajemy kolejny numer biuletynu. 

Nadal  zwracamy  się  do  wszystkich:  wspólnot  parafialnych,  rejonów  i  diakonii
z naszej diecezji o przekazywanie zapowiedzi, sprawozdań i ciekawostek, które będą 
tworzyć kolejne numery niniejszego biuletynu.

Kolejny numer biuletynu ukaże się 1 maja.  
Materiały do kolejnego wydania będą zbierane do 27 kwietnia. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Magdalena Rodak                            
Kalendarium: Magdalena Rozmus                          Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę Cordis.
Radio oazowe: Monika Tomiczek                        Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt.
Wydarzyło się: Jadzia Flisek
Ogłoszenia diakonii: Agnieszka Sromek
Wspólnoty parafialne: Monika Tomiczek
Zapowiedzi z bz.oaza.pl: Magdalena Rozmus
Korekta: Maciej Kiełbas

Kontakt: redakcja@bz.oaza.pl
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA EWANGELIZACJI

Kolejne spotkanie diakonii ewangelizacji odbędzie się 3 kwietnia w Hałcnowie o godzinie 15.00.

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =6&  Itemid  =5  

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie archidiecezji katowickiej

zaprasza w dniach 6-8 maja 2011 r. 
wszystkich liderów oraz animatorów grup i wspólnot chrześcijańskich

na warsztaty pod hasłem: „Ambitni i kreatywni”

Celem warsztatów jest przygotowanie liderów i animatorów do planowania oraz organizowania wolnego 
czasu grupy z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy.

W programie:
- ukazanie grupy, wspólnoty jako miejsca wszechstronnego rozwoju człowieka oraz sposobów wspomagania 
tego rozwoju,
- ukazanie roli lidera oraz jego wpływu na rozwój grupy,
- prezentacja różnorakich form i metod pracy z grupą (metody dyskusyjne, integracyjne, zajęcia w terenie, gry 
i zabawy tematyczne, techniki manualne),
- pobudzanie kreatywności i twórczego myślenia,
- wymiana doświadczeń liderów różnych grup.

Dodatkowe informacje:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach. Miejsce warsztatów – Dom 
formacyjny Ruchu Światło-Życie, ul. Jodłowa 5, 43-460 Wisła Jawornik.
Warsztaty rozpoczynają się w piątek o godz. 17.30, a kończą się w niedzielę obiadem o godz.13.00. Koszt 
80 zł (w tym: wyżywienie, noclegi i materiały).
Konieczne jest zabranie ze sobą śpiwora bądź pościeli. Zgłoszenia proszę składać wypełniając formularz 
umieszczony na stronie www.dfd.katowice.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
tel: 692 751 134, e-mail: dfd@dfd.katowice.pl

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12
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DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =9&  Itemid  =9  

DIAKONIA MODLITWY

SPOTKANIA MODLITEWNE „w SERCU”
– w każdy 1. czwartek miesiąca, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (obok dworca 
PKS-u), Eucharystia – 18:30, rozpoczęcie spotkania ok. 19:15.

Najbliższe spotkanie 7 kwietnia jest ODWOŁANE!!!
Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich: dużych i małych, młodych i „wcześniej” urodzonych. Zaprasza-
my oazowiczów, sympatyków i osoby, które po prostu mają w sercu pragnienie modlitwy wspólnotowej czy 
też szukają miejsca „zaczepienia” i okazji do spotkania z Panem we wspólnocie.
Internetowa Diakonia Modlitwy (IDM) to wspólnota ludzi, którzy modlą się w intencjach powierzanych im 
za pośrednictwem SKRZYNKI INTENCJI ze strony bz.oaza.pl.
Jeśli wyrażasz pragnienie i chęć przystąpienia do Internetowej Diakonii Modlitwy, prosimy o kontakt przez 
adres: diakoniamodlitwybz@gmail.com.
Intencje są wysyłane do grupy IDM przez skrzynkę e-mailową raz w miesiącu.

Zapraszamy również na naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =2&  Itemid  =3  

DIAKONIA MUZYCZNA

Następne spotkanie diakonii muzycznej odbędzie się dopiero po Wielkanocy 
tj. 8.05.2011 r. w godz. 13.00 do 14.30 (Bielsko-Biała, św. Paweł) 

dla osób po III stopniu ONŻ, OS, DK.

♪ Palmowe warsztaty muzyczne:
15-17 kwietnia (z posługą na Dniu Młodzieży)

Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 12 kwietnia!
Miejsce: Bielsko-Biała, św. Paweł, rozpoczęcie nieszporami o 22.00.
Warunki uczestnictwa: przeżyte jakiekolwiek 15-dniowe rekolekcje oazowe, wcześniejszy udział w 
diecezjalnej posłudze muzycznej w ciągu ostatniego roku i oczywiście chęć śpiewania tudzież grania. Udział 
w warsztatach i posługa w katedrze jest traktowana nierozłącznie.
Zabieramy: śpiwór, pantofle i ofiarę za pobyt (ok. 40 zł według własnych możliwości).

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =8&  Itemid  =37  
można tam pobrać materiały np. śpiewniki czy melodie brewiarzowe a także poznać dalsze kalendarium.
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DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

KARTY

Kartę uczestnictwa w rekolekcjach oazowych moderatorzy 
i moderatorki mogą pobierać od 14 marca w:

• DIAKONII SŁOWA – w każdy wtorek od godz. 17:30 do 19:00 (parafia św. Pawła – wejście przez 
kancelarię parafialną) 
• HURTOWNI MISERICORDIA – Bielsko-Biała ul. Słowackiego 60
• oraz podczas spotkań formacyjnych Ruchu Światło-Życie, które odbywają się w parafii św. Pawła w 
Bielsku-Białej

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na rekolekcje oazowe będą przyjmowane w: 

Diakonii Słowa przy parafii św. Pawła w Bielsku-Białej (wejście przez KANCELARIĘ PARAFIALNĄ) 
od 11 do 13 maja: od 15:30-19:00 
oraz 14 maja po zakończeniu Kongregacji diecezjalnej. 

Przypominamy, że można zgłaszać się na wybrane ośrodki,

przy czym DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

KOSZT

• Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej (w tym Radocza) – 550 zł 
• Koszt rekolekcji poza diecezją:

Mysłakowice i Wołkowyja – 650 zł;
Stary Borek – 890 zł;
III st. (Jarosław) – 750 zł (w tym koszt przejazdu) 

• Wraz z kartami należy złożyć kserokopię dowodu wpłaty minimum 200 zł. 
Pozostałą cześć kosztów należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca.

UWAGA!!! Osoby starające się o dofinansowanie składają wraz z kartą i pisemną prośbą kserokopię 
dowodu wpłaty połowy wartości kosztów rekolekcji, w których chcą uczestniczyć. 

• Szczegóły dotyczące m.in sposobu dokonywania opłat za rekolekcje, nr konta itp. można znaleźć na 
karcie informacyjnej 2011. 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH A KOSZTY

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach oazowych do 15 czerwca zostanie zwrócona 
całość wpłaconej kwoty. 

• Po 15 czerwca minimum 200 zł zostanie przeznaczone przez organizatora rekolekcji na pokrycie 
kosztów stałych (tj. noclegów, ubezpieczenia lub przewozu itp.). 

• Jeśli jakaś osoba zrezygnuje z rekolekcji bezpośrednio przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania a 
wpłaciła pozostałą cześć należnych kosztów wówczas może starać się o ich częściowy zwrot. 
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DIAKONIA SŁOWA

Odpowiedzialna: (poszukiwana!!!)
(do pomocy) Aleksandra Reczulska (tel. 0-663-127-269), Magdalena Waliczek (tel. 0-692-050-832)
Domowy Kościół: Renata i Wiesław Jordankowie (43-330 Wilamowice-Hecznarowice, ul. Graniczna 11, tel. 033 845-
70-29, 0-668-357-903)
Miejsce: salka nad zakrystią w kościele św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej na os. Polskich Skrzydeł (wejście jak do 
kancelarii parafialnej – patrząc na główne wejście do kościoła, po lewej stronie na
plebanii, w razie potrzeby dzwonić!).
Godziny otwarcia: w każdy wtorek, od 17:30-19:00 (z wyjątkiem 02.11; 21.12; 28.12; 18.01.2011; 19.04; 03.05) oraz 
podczas wszystkich spotkań formacyjnych, które odbywają się przy parafii św. Pawła Ap.
Adres mailowy: diakoniaslowa@gmail.com

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =3&  Itemid  =4  

DIAKONIA ŻYCIA

Kolejne spotkanie diakonii życia odbędzie się 10.04 o godzinie 12.30 na osiedlu Polskich Skrzydeł.   

Uwaga!!!
Spotkanie może zostać przeniesione na inny dzień, dlatego chętni, którzy chcą na nie przybyć niech 
piszą na adres mailowy diakonii:      diakonia  .  zycia  .  bz  @  gmail  .  com  

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =164&  Itemid  =75  

ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
15-17.04.2011 Palmowe 

warsztaty muzyczne

Zapraszamy na Palmowe Warsztaty muzyczne.
Jak co roku zapraszamy do posługi muzycznej na Światowym Dniu Młodzieży w diecezji.

Rozpoczynamy w piątek, 15 kwietnia, nieszporami o godz. 22.00 w ośrodku rekolekcyjnym przy kościele św. 
Pawła „na Skrzydłach” w Bielsku-Białej. Kończymy w niedzielę,  17 kwietnia,  Eucharystią w katedrze św. 
Mikołaja  (Światowy  Dzień  Młodzieży  rozpoczyna  się  o  13.30  pod  kościołem Trójcy  Przenajświętszej  – 
zakończenie będzie ok. 16.00).

Warunki  uczestnictwa:  przeżyte  jakiekolwiek  15-dniowe  rekolekcje  oazowe,  wcześniejszy  udział  w 
diecezjalnej posłudze muzycznej w ciągu ostatniego roku i oczywiście chęć śpiewania tudzież grania. Udział 
w warsztatach i posługa w katedrze jest traktowana nierozłącznie.

Zabieramy: śpiwór, pantofle i ofiarę za pobyt (ok. 40 zł według własnych możliwości).

Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 12 kwietnia.

Należy wcześniej dokonać zgłoszenia.
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Finansowanie serwera
Od COM-u 1996 roku Ruch Światło-Życie jest obecny w Internecie, posiadając własne domeny i zaplecze 
techniczne. Od maja 2003 roku tę działalność wspiera Fundacja „Światło-Życie” za pośrednictwem ośrodka w 
Warszawie.

Obecnie na dwóch serwerach znajdują się  strony internetowe diakonii,  strony Ruchu większości  diecezji, 
wielu wspólnot, różnych instytucji związanych z Ruchem. Serwery obsługują też pocztę elektroniczną, forum, 
irc.  Te  wszystkie  usługi  świadczone  są  nieodpłatnie,  nie  oznacza  to  jednak,  że  jako  Ruch nie  ponosimy 
kosztów  dzierżawy  serwerów,  opłat  za  domeny  itp.  Do  tej  pory  środki  na  pokrycie  tych  zobowiązań 
pochodziły  z  dobrowolnych  wpłat  wspólnot  diecezjalnych  i  osób  prywatnych.  Przy  tej  okazji  składamy 
serdeczne Bóg Zapłać tym wszystkim, którzy do tej pory wspierają nas finansowo.

Warto wiedzieć że przewidywane koszty utrzymania naszych serwerów w roku 2010 wyniosą ok.  10 tys. 
złotych. Istnieje możliwość wspierania nas bezpośrednimi darowiznami poprzez wpłaty na konto:

Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie
ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa

Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157
z dopiskiem „Serwer”

Za wszelkie, nawet niewielkie wpłaty z góry dziękujemy

Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie

2011: I i II stopień Oazy Nowego Życia 
Krościenko – Madryt

Światowe Dni Młodzieży to poniekąd oazowe dni wspólnoty w wersji globalnej. Możemy spotkać ludzi nie 
tylko  z  innych  Oaz,  ale  nawet  z  całego  świata,  doświadczając  wiary  i  bogactwa  Kościoła,  radości  i 
spontaniczności młodzieży świata.

XXVI  Światowy  Dzień  Młodzieży  w  Madrycie  jest  okazją  do  przeżycia  właśnie  takiej  wspólnoty.  Zaś 
kontekst rekolekcji oazowych nadaje dodatkowego wymiaru formacyjnego.

Chcemy przeżyć Oazę rekolekcyjną połączoną ze spotkaniem młodych całego świata. Zapraszamy Cię na te 
szczególne rekolekcje I i II stopnia Oazy Nowego Życia.

Rekolekcje  będą  trwać nieco  dłużej:  od  2  do  24 sierpnia.  Rozpoczniemy je  w Krościenku.  Po tygodniu 
czerpania u źródła, wyruszymy w drogę kontynuując program rekolekcyjny, zatrzymując się po drodze we 
Francji. Dzień wspólnoty nabierze szerszego rozmiaru obejmując 6-dniowe świętowanie młodzieży świata w 
stolicy Hiszpanii.  Rekolekcje  dopełnimy agapą w Carlsbergu,  po czym zakończymy pielgrzymowanie we 
Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

Czas na poważną decyzję. Jeśli chcesz uczestniczyć w Oazie i w Światowym Dniu Młodzieży, oto okazja, by 
połączyć to w jedno wielkie wydarzenie, może jedyne w twoim życiu.

Zdecydować się trzeba szybko, bo do końca lutego, i zgłosić swój udział najpierw elektronicznie.

Koszt całości wyniesie ok. 2000 zł i ostatecznie będzie zależny od kursu euro. W kosztach zawierają się: 
przejazd (ok. 650 zł), pakiet hiszpański (plecak pielgrzyma, zakwaterowanie, wyżywienie, karnet przejazdowy 
–  ok.  750  zł),  pakiet  polski  (polska  część  wyposażenia  pielgrzyma,  ubezpieczenie  –  ok.  100  zł),  część 
rekolekcyjna (ok. 500 zł).

Przygotowaniem duchowym jest formacja właściwa odpowiednio do I bądź II stopnia Oazy Nowego Życia w 
swojej wspólnocie parafialnej. Przygotowanie techniczne jest rozłożone na następujące etapy:

I etap: do 28 lutego: zapis

II etap: do 10 marca: wpłata I raty: 800 zł

III etap: do 31 maja: wypełnienie karty uczestnika i wpłata II raty: 700 zł

IV etap: 2 sierpnia: przyjazd na rekolekcje i wpłata III raty

Innych informacje udziela ks. Grzegorz Strządała: xg.oaza@gmail.com
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2-ga środa miesiąca w Łodygowicach – w 
intencji rodzin zagrożonych i cierpiących

Oaza Rodzin parafii  śś.  Szymona i  Judy Tadeusza w Łodygowicach zaprasza  wszystkie  rodziny i  osoby, 
którym leży na sercu dobro rodziny, do modlitwy za rodziny, szczególnie za rodziny zagrożone i cierpiące z 
różnych powodów.

W każdą 2-gą środę miesiąca będzie odprawiana w tej intencji msza święta w naszym kościele o godz. 17.00,  
podczas której wszyscy włączymy się do modlitwy.

Nasi Kapłani przygotują na ten temat kazanie, a po mszy świętej wszystkich zapraszają do salki na tematyczną 
konferencję,  na  której  będzie  można  zadawać  pytania  lub  przedstawiać  problemy  mogące  być  tematem 
następnych konferencji.

Serdecznie też zapraszamy wszystkie rodziny, które chętnie założyłyby własne kręgi Domowego Kościoła i te, 
które chcą poznać zasady tego ruchu.

21-24.04 Triduum Paschalne 

Do uczestnictwa w Triduum Paschalnym we wspólnocie deutero-katechumenalnej 
są zobowiązani wszyscy po II0 oazy. 

Zgłoszenia do 10.04. przez zakładkę: Formularz zgłoszeniowy (w Menu Głównym)! 

                                Początek w Wielki Czwartek o godz. 1500 
                                a zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. godz. 1600. 

Nie ma możliwości późniejszego przyjeżdżania ani wcześniejszego wyjeżdżania! 

Oaza Modlitwy dla małżeństw 
„Namiot Spotkania”

Zapraszamy małżeństwa, niekoniecznie z Domowego Kościoła,
na Oazę Modlitwy „Namiot Spotkania” w Bielsku-Białej na os. Polskich Skrzydeł 

w domu rekolekcyjnym przy kościele św. Pawła
w dniach od 1 do 3 kwietnia. 

OM rozpocznie się Eucharystią o 19.30. 

Zakończenie około 12.30 w niedzielę. 

Koszt ok. 40 zł, czyli każdy daje ile może. 

Mile widziane dary stołu.

Ze względu na potrzebę wcześniejszego rozplanowania miejsc prosimy o zgłoszenie.

ks. Grzegorz z diakonią inspiracyjną
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FUNDACJA
Kochani!

Powoli zbliża się koniec roku, z czym związane jest rozliczenie z urzędem skarbowym z naszych podatków 
dochodowych  (zarówno  osób  pracujących  na  podstawie  umowy o  pracę,  innej  umowy cywilno-prawnej, 
emerytów i rencistów oraz prowadzących własną działalność).

Jak co roku, także i w rozliczeniu za rok 2010 będzie można przekazać 1% naszego podatku na wskazaną 
organizację pożytku publicznego. 
Skorzystajmy z tej możliwości przekazując nasz 1% – zagospodarujmy dobrze tę kwotę naszego podatku. 
Musimy mieć świadomość tego, że rezygnując z tego przywileju nasze pieniądze zostaną w budżecie państwa 
i nie będą służyły celom nam bliskim.
Przekazanie 1% na rzecz OPP nie wymaga od nas żadnych dodatkowych przelewów czy druków. Wskazujemy 
organizację poprzez podanie jej numeru KRS i kwoty, a całą resztę wykonuje urząd skarbowy.

Informacje do rozliczenia rocznego 1%

- OPP: wpisujemy  KRS: 0000071891
- informacje dodatkowe: wpisujemy dane naszego ośrodka, aby pieniądze 
z 1% trafiły do naszej diecezji, czyli: 
Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bierach (bowiem każda 
diecezja ma swój oddział fundacji)

Za wszystkie przekazane na cel Fundacji środki serdecznie dziękujemy

Nawet mała kwota od wielu osób może przyczynić się do zebrania dużych środków na cele fundacji.

W ramach Ruchu Światło-Życie naszej diecezji działa: 

Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bierach posiadająca status ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO

Adres: ul. św. Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 634-10-46-851
Regon: 001376517

KRS: 0000071891

NRB (główny): 38 8117 0003 0013 0329 2000 0010

Zebrane przez Fundację środki są wykorzystywane m.in. na dofinansowywanie wakacyjnego wyjazdu dla 
dzieci i młodzieży z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej.

W Fundacji posługę podejmują wolontariusze, dlatego wszystkie zebrane środki służą wyłącznie działalności 
statutowej.
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REJONY
Cieszyński

Rejonowy Dzień Wspólnoty w rejonie cieszyńskim.

     Tym razem  to  Istebna  dostąpiła  zaszczytu 
goszczenia u siebie sąsiednich wspólnot z rejonu 
cieszyńskiego  na Dniu Wspólnoty 12 marca.  Do 
Istebnej przybyły wspólnoty z Cieszyńskiej parafii 
Marii Magdaleny, Mnisztwa, Goleszowa, Kończyc 
Małych  i  Wielkich,  Zebrzydowic,  Strumienia, 
Brennej oraz z pobliskiej Jaworzynki i  Koniako-
wa. Pośród młodzieży byli również obecni kapłani 
–  moderatorzy  tych  wspólnot.  Swą  obecnością 
ubogaciły nas również kręgi Domowego Kościoła 
z  Istebnej,  Jaworzynki  i  Koniakowa.       
     Wspólne  radowanie  się  rozpoczęliśmy  od 
zawiązania wspólnoty, w czasie to którego każda 
wspólnota przedstawiła się okrzykiem i piosenką.

Gospodarze miejsca przygotowali przedstawienie teatralne 
odnoszące się do tematu roku formacyjnego czyli „Słuchać 
Pana”.   Potem oddaliśmy chwałę  Panu poprzez  wspólny 
śpiew.  W  namiocie  spotkania  rozważaliśmy  fragment  z 
księgi  Samuela,  kiedy  to  Pan  wzywał  Samuela,  a  on 
odpowiedział  słowami:  „Mów  Panie,  bo  sługa  Twój 
słucha”.  Eucharystię  celebrowało  ośmioro  księży  a 
głównym  celebransem  był  ks.  Kazimierz  Osiński  z 
Kończyc Małych.                                                               
      Po uroczystej Eucharystii udaliśmy się do pobliskiego 
Gimnazjum nr 1, aby w małych grupach zagłębić się w temat roku formacyjnego oraz by podzielić się z 
rówieśnikami swoim doświadczeniem w słuchaniu Pana. Na koniec radowaliśmy się przy wspólnym stole, 
gdzie był czas na rozmowy, wspomnienia, wymienianie się doświadczeniami bycia w Ruchu Światło-Życie. 
Cały  dzień  przebiegł  w  miłej  i  radosnej  atmosferze,  pogoda  również  nas  rozpieszczała,  słońce  nas  nie 
opuszczało. I jak tu nie wielbić i dziękować Bogu za tak wielkie dary i dobrodziejstwa?! 
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE
Praga

Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Jilji w Pradze (Czechy).

Jej odpowiedzialnym jest Marek Kuchta.
Diakonia  składa  się  z  5  osób.  Formują  się  w 3 
grupach: po 3 st.  ONŻ – trzeci rok deuterokate-
chumenatu oraz 2 grupy ewangelizacyjne.
Oaza  Wielka  Mamre,  spotyka  się  w  klasztorze 
Dominikanów na Praskiej Starówce w czwartkowe 
wieczory.  Rozpoczynają  spotkaniem  ogólnym
o 18.00 – wspólna zabawa lub ciekawa rozmowa 
przy  kawie  i  ciastku.  Następnie  prowadzą 
spotkania w grupach. Na zakończenie udają się na 
wspólnotową  mszę  świętą.  Ponadto  prowadzą 
adoracje  we  wspólnotach  młodzieżowych  oraz 
posługują na niedzielnej mszy.
W  lutym  brali  udział  w  ogólnoczeskiej  Oazie 
Modlitwy „Światło-Życie” w Pradze, prowadzonej 
przez ks. A Wodarczyka.

Strona internetowa: www.svietlo-zivot.cz

Wieprz

Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu

   Jej  moderatorem  jest  ks.  Sławomir  Kosiński,
a odpowiedzialną Magdalena Stolarczyk.
W skład diakonii wchodzi troje animatorów grup i an. 
muzyczny.  Wspólnota liczy 10-20 osób i  dzieli  się  na 
trzy grupy formacyjne: przed III st. OND, I st. ONŻ i II 
st. ONŻ.
  Copiątkowe  spotkanie  rozpoczyna  wieczorna 
Eucharystia,  na  której  posługują  śpiewem  i  oprawą 
liturgiczną. Zawierają one śpiew, spotkania formacyjne 
oraz pogodny. Prowadzą również Drogę Krzyżową „Na 
grojec”  oraz  adoracje  i  czuwania  w  rocznice  śmierci 
Jana  Pawła  II.  Posługują  również  śpiewem  podczas 
uroczystości parafialnych.
      W październiku  Oaza  Młodzieżowa  wraz  z  Domowym  Kościołem  odbywały  krótkie  rekolekcje
w Rycerce Górnej.

Strona internetowa: www.bielskozywiec.oaza.pl/wieprz

     Biuletyn Informacyjny Nr 4/2011                                                                                                               11/15

http://www.svietlo-zivot.cz/


WYDARZYŁO SIĘ...
Diecezjalny Wielkopostny Dzień Wspólnoty 
Domowego Kościoła – 12 marca 2011r. 

  W  sobotę  12  marca  2011  roku,  w  parafii 
Chrystusa  Króla  w  Bielsku-Białej  Leszczynach 
małżeństwa  i  kapłani  Domowego  Kościoła 
przeżywali  Diecezjalny  Dzień  Wspólnoty.  W 
Wielkopostny  nastrój  wprowadził  obecnych 
wyjątkowy  wystrój  świątyni  –  naturalnych  ro-
zmiarów figura Chrystusa w fioletowych szatach, 
z prawą dłonią wyciągniętą w stronę ołtarza oraz 
bardzo piękna Droga Krzyżowa przeplatana w tle 
wydarzeniami,  miejscami  i  postaciami   history-
cznymi.

  Tematem  wspólnotowego  spotkania  – 
nawiązującym do hasła roku:  „Słuchać Pana” – 
był  tym  razem  „Dom  Słowa  –  Kościół”.  Temat  ten  podczas  konferencji  rozwinął ks.  Roman  Sala, 
rozważając  aspekty  działalności  apostolskiej  wierzących,  czyli:  Kościół  żyjący  Słowem,  trwanie  we 
Wspólnocie,  w łamaniu Chleba i  na  modlitwie.  W pięknych słowach,  przeplatanych cytatami  z  Pisma 
Świętego i licznymi przykładami zaczerpniętymi z życia, kapłan przypomniał zebranym o Bogu, który zesłał 
na ziemię swojego Syna, a Chrystus powołał Piotra – zaufał prostemu rybakowi z Galilei, a także apostołom, 
którzy przyjęli na siebie wielką odpowiedzialność za Kościół, związaną z licznymi trudami i prześladowania-
mi. Dlatego powinniśmy dziękować Bogu za każdego w Kościele. Winniśmy, jak apostołowie głosić, trwać 
i nieść Chrystusa.

Więcej na: www.bz.oaza.pl

Wiosenne DWDD - Częstochowa 2011

W dniach 18-20 marca br. odbył się wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD). Co prawda 
zima oficjalnie miała się zakończyć trzy dni później, jednak w Częstochowie zamiast przebiśniegów przywitał 
nas śnieg. Nie oznaczało to jednak, że nasze spotkanie przenikało zimno – było wręcz przeciwnie, panowała 
ciepła, rodzinna atmosfera, bo wszak miejscem naszego spotkania był Dom Ruchu Światło-Życie diecezji 
częstochowskiej, a gospodarzem miejsca, moderator naszej śląskiej filii, ks. Mariusz Foltyński.

Naszą  zacną  diecezję  reprezentowało  ośmiu  przedstawicieli:  Katarzyna  i  Bogdan  Mleczkowie  (para 
diecezjalna  DK),  Iwona  i  Stanisław  Cinal  (diakonia  wyzwolenia),  Wiesław  Jurczyk,  (diakonia  oaz 
rekolekcyjnych), Krzysztof Rycak (wspólnota ewangelizacyjna), Kamil Gałuszka (diakonia komunikowania 
społecznego)  i  ja,  niżej  podpisana.  Każdy  z  nas  spod  Jasnej  Góry  wyjechał  z  wieloma  kwestiami  do 
przemyślenia, a nade wszystko z doświadczeniem daru spotkania w wymiarze ponaddiecezjalnym.

Nawzajem się wspierać

Plan Ad Christum Redemptorem 2 zakłada, że do 2020 roku będziemy umacniać diakonie specjalistyczne
w naszych diecezjach. Dlatego też spotkaliśmy się w grupach poszczególnych diakonii, aby podzielić się tym, 
jak ten pierwszy etap udaje się zrealizować. Był to przede wszystkim czas dzielenia się radościami i smutkami 
naszej służby oraz ukazaniem wielu pomysłów, które śmiało inne diecezje mogą wykorzystać. Spotkania te 
były także dużą motywacją do dalszego działania.

Agnieszka Czerwik  
Więcej na: www.bz.oaza.pl
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ZAPROSZENIA
Droga Krzyżowa na Złoty Groń

Wspólnota Ruchu Światło-Życie w Istebnej już od wielu lat organizuje 
Drogę Krzyżową na Złoty Groń (najpopularniejsze wzgórze w Istebnej). 

Kilka lat temu na szczycie Złotego Gronia postawiony został oazowy krzyż, 
na którym wyrzeźbiona jest „foska”. 

Wskazuje ona na to, że miejsce to powinno być 
odwiedzane jak najczęściej przez członków 

Ruchu oazowego. Dlatego chcemy serdecznie 
zaprosić na tegoroczną Drogę Krzyżową na 

Złoty Groń, która, jak co roku, odbędzie się w 
Wielką Środę o godz. 18.30 z placu kościelnego 

w Istebnej Centrum. Nie jest to zwykłe 
podążanie za krzyżem i rozważanie każdej stacji, 

droga ta wymaga nieraz wiele wysiłku oraz 
samozaparcia. 

Zapraszamy!

FORMACJA
Na froncie

       W jednym z przemówień skierowanych do Oaz, zawartym również w książce „Bądźcie Kościołem”, Jan 
Paweł II powiedział „Bogu dzięki, że są te oazy! Przecież to jest front walki o człowieka w Polsce! Front 
walki o człowieka!”

Trudno się  z  tym nie zgodzić.  Nasuwają mi się  jednak pytania:  Czy na pewno? Czy mamy tego 
świadomość? Czy tak się zachowujemy? Nieraz można usłyszeć, że tej wspólnocie coś nie idzie, ta diakonia 
ma problem. Tu czy tam brakuje ludzi. Gdzieś indziej nie ma chętnych. Po tym widać, że jesteśmy na froncie. 
Tu nic nie przychodzi łatwo. Nie będzie przychodzić łatwo, jeżeli będziemy robić to w imię Boga.  Gdzie 
bowiem jest ten front walki? Między kim? To oazy służąc Bogu zabiegają o zbawienie, a więc jeśli jest front 
to jest przeciwnik i my nie możemy zakładać, że wszystko pójdzie gładko. Jeżeli jest front to jest wojna
i są porażki. A naszym zadaniem nie jest zniechęcanie się tylko ciągła próba przełamania frontu.

Potrzeba więc w diakoniach, w parafiach, we wspólnotach ludzi, animatorów którzy się nie cofną! 
Którzy będą walczyć o człowieka! Zabiegać o jego zbawienie. Niestety czasem widać, że niektóre wspólnoty 
znikają, słabną wyglądają na wystraszone. Animatorze Ty dbaj o swoich uczestników, o morale, o swoją część 
linii frontu! W Oazach potrzebni są animatorzy, którzy się nie wystraszą, nie zrezygnują, gdy we wspólnocie  
zostanie 3 uczestników, ale pójdą z  Chrystusem i przyprowadzą do niego innych. Sam osobiście jakieś 5 lat 
temu miałem podobną sytuację, gdy we wspólnocie zostało 2 animatorów i 3 uczestników i wszyscy łącznie
z odpowiedzialnym kapłanem mówili nam (animatorom) to bez sensu, zostawcie to. Dziś kiedy patrzę na 
wspólnotę liczącą ponad 20 osób i widzę ówczesnych uczestników w roli animatorów...

Życzę tego każdemu z animatorów. Nie cofnijcie się!                         cdn

Jarek Pszczółka
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Roczek Radia Fos -Zoe

28 marca obchodziliśmy pierwsze urodziny naszego Radia! 
W tym dniu odbyła się audycja podsumowująca wszystkie 
Poniedziałkowe Ruchy w Eterze. 
Dziękujemy Wam Drodzy Słuchacze za ten wspólny rok.

Nasza redakcja miała przyjemność zajmować się oprawą medialną  Kongregacji Ruchu Światło-Życie w 
Częstochowie. Wywiady, wykłady oraz inne nagrania emitowane były 28 lutego. Dwa tygodnie później 
gościliśmy wspaniałego gościa w osobie siostry Anny Bauchan. 

W naszej bibliotece z płytami znalazły się nowe utwory muzyczne, między innymi zepołu Elohim, 
Julii i Grzegorza Kopalów, Love Story, Grzegorza Kloca. 

Ponawiamy zaproszenie do współpracy z naszym Radiem. Jeśli masz pomysł na interesującą audycję, napisz 
do nas! (radio@oaza.pl)

Podczas każdego Poniedziałkowego Ruchu w Eterze jest prowadzony czat – zachęcamy do dyskusji! 
(www.chat.oaza.pl)

Kolejna audycja już 11 kwietnia!

 Niebawem pojawią się nowe programy, m.in. Drogi do wolności – audycja Centralnej Diakonii Wyzwolenia,  
Spotkałem Słowo – na temat Słowa Bożego w życiu człowieka. Ponadto emitowane będą audycje liturgiczne. 

www.radio.oaza.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI
OGŁOSZENIE

Czuwanie modlitewne dnia 7 kwietnia br. zostaje odwołane. 

Tego dnia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej będzie miał miejsce 
koncert organowy pana Jarosława Tarnowskiego w ramach I Ogólnopolskiego Konkursu 
organistów i kompozytorów. 
Polecamy!

Diakonia Modlitwy
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POMOCE OAZOWE
MODLITWA WIERNYCH

Modlitwa wiernych na IV niedzielę Wielkiego Postu.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głoszona przez niego Ewangelia otworzyła oczy 
niewidomym.

2. Módlmy się za papieża oraz wszystkich biskupów i kapłanów, aby byli dobrymi pasterzami. 
3. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby w swoich działaniach kierowali się 

sprawiedliwością i prawdą.
4. Módlmy się za wszystkich, którzy trwają w mroku grzechu, aby Pan rozjaśnił im życie swoim 

światłem.
5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby mogli mieszkać w domu Pana po wszystkie 

czasy.
6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zerwali z grzechem i zawsze trwali przy 

Chrystusie.

KALENDARIUM
KWIECIEŃ

1-3.04.11     – Oaza Modlitwy Domowego Kościoła i Dorosłych (św. Paweł)

07.04.11      – Spotkanie Modlitewne „w Sercu” - 1 czwartek (w kościele NSPJ – początek 
                 ok. godz. 1915, a zakończenie ok. 2100 ; Eucharystia 1830)

15-17.04.11 – Warsztaty muzyczne z posługą na Dniu Młodzieży

21-24.04.11 – Triduum  Paschalne (do  uczestnictwa  w  Triduum  Paschalnym we  wspólnocie  deutero-
katechumenalnej są zobowiązani wszyscy po II0 oazy. Zgłoszenia do 10.04. Początek w Wielki 
Czwartek o godz. 1500 a zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. godz. 1600)

26-29.04.11 –  Rekolekcje dla kapłanów w Krościenku. Zgłoszenia u Moderatora Diecezjalnego.

MAJ

05.05.11      – Spotkanie Modlitewne „w Sercu” - 1 czwartek (w kościele NSPJ – początek 
                  ok. godz. 1915, a zakończenie ok. 2100 ; Eucharystia 1830)
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