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Moderator: ks. Ryszard Piętka: tel. 600-599-086
Odpowiedzialny: Krzysztof Rycak: tel. 606-317-382

Termin najbliższego spotkania: 18.11.2012 o Godzinie 15.00 w Bierach
Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5

Rozesłanie Oaz Wakacyjnych: 14-16.06.2013 
Rozesłanie w formie Lokalnej Oazy Matki
Pamiętajcie o zgłoszeniach na stronie diecezjalnej:)

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

Moderator: ks. Łukasz Gąsiorek
Odpowiedzialny: Jarosław Pszczółka

Termin najbliższego spotkania: -
w Bielsku-Białej na Osiedlu Polskich Skrzydeł

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9

Moderator: ks. Łukasz Tlałka
Odpowiedzialny: Sebastian Baltaza

Termin najbliższego spotkania: -

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7



Moderator: brak
Odpowiedzialny: Szymon Waliczek email: szwaliczek@gmail.com
Kontakt a diakonią modlitwy: diakoniamodlitwybz@gmail.com

Od tego roku diakonia modlitwy będzie się spotykała w każdy trzeci wtorek miesiąca.  
Zapraszamy również na naszą zakładkę na stronie diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

Moderator: ks. Grzegorz Strządała
Odpowiedzialni: Tomasz i Iwona Adamaszkowie
Warsztaty podczas orzesłania oaz: 14.-16.06.2013
w ośrodku Ruchu Światło-Życie – parafia św. Pawła Bielsko - Biała

Zapraszamy na nasza 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 a także poznać dalsze kalendarium.

Moderator: ks. Sebastian Fajfer
Za gałąź rodzinną odpowiadają:
Kasia i Bogdan Mleczkowie tel. 0/33 817-55-81; e-mail:mkabo(ata)op.pl
Za gałąź młodzieżową odpowiadają:
Magdalena Waliczek kom. 692 050 832
Wiesław Jurczyk kom. 604 405 111; GG: 1711934 
(proszę kontaktować się po 16:00 !) e-mail: wieju(ata)onet.eu

Zapraszamy na naszą zakładkę na stronie diecezjalnej; 
http://www.bielskozywiec.oaza.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=11&Itemid=10

Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Słowa:
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie: Renata i Wiesław Jordankowie (43-330 Wilamowice-
Hecznarowice, ul. Graniczna 11, tel. 033 845-70-29, 0-668 357-903) jordankirw@op.pl
Materiały dla Domowego Kościoła można nabyć bezpośrednio u Renaty i Wiesława Jordanków a także 
w czasie spotkań Domowego Kościoła. Część podstawowych materiałów dla Domowego Kościoła 
dostępna jest również w Parafii Św. Pawła w Bielsku-Białej na os. Polskich Skrzydeł.

Młodzież: Agnieszka i Przemysław Cierniak tel. : 661-864-972
Diakonia zqaprasza w dniu 15.06.2013 do  salki nad zakrystią w kościele św. Pawła Ap. w Bielsku-
Białej 

Adres mailowy: diakoniaslowabz@gmail.com
Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
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Moderator: ks. Jan Froelich
Odpowiedzialni: Iwona i Stanisław Cinalowie - stanislaw.cinal@gmail.com, kom 502 736 742) 

Najbliższe rekolekcje: 16-18.10 w Rychwałdzie. 
Zapraszamy małżeństwa, osoby dorosłe i młodzież stykające się z problemem uzależnienia w rodzinie
i środowisku, i tych którym idea wolności człowieka jest bliska. 
Kontakt: fdfe@franciszkanie.pl tel (033)8622149
zapraszamy na ogólnopolski Serwis Krucjaty Wyzwolenia 
http://www.kwc.oaza.pl/
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Diakonia Słowa wydała "Niezbędnik Animatora" 
 do nabycia w czasie 

Diecezjalnego Rozesłania Oaz w dniach 14-16.06
Diakonia Słowa naszej diecezji, we współpracy z innymi diakoniami specjalistycznymi, wydała 
"Niezbędnik Animatora" - książeczkę mającą być pomocą w posłudze animatorów na oazach 
wakacyjnych.
Zawiera ona propozycje rozważań i modlitw zespołu diakonii na każdy dzień rekolekcji, pomoc w 
codziennym rachunku sumienia animatora, zbiór najważniejszych informacji o Ruchu, jego 
Założycielu i drodze formacyjnej, a także...

przydatne modlitwy, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia spotkań w małej grupie, rady 
dotyczące prowadzenia spotkań modlitewnych, animowania śpiewu, przygotowywania liturgii i 
wiele innych.

"Niezbędniki" będzie można odebrać w czasie Diecezjalnego Rozesłania Oaz w dniach od 14 do 
16 czerwca b.r. u św. Pawła. Cena jednego egzemplarza to 6 zł.

Mamy nadzieję, że wszyscy animatorzy z naszej diecezji będą mieli możliwość skorzystania z tej 
wyjątkowej pomocy, której kolejne, uzupełnione wydania dotrą być może do animatorów na 
forum całego Ruchu Światło-Życie.



Opiekun duchowy/odpowiedzialny:
ks Grzegorz Stencel

Odpowiedzialne:
Magdalena Krężelok, Katarzyna Juroszek 

Kontakt: 
Tel.: 601 649 497; 603 944 942

Opiekun duchowy:
ks. Rysiu Piętka 

Odpowiedzialni:
Bronia i Krzysiek Rycak

Kontakt: 
Krzysiek tel.: 606317382,  
ks Rysiu tel.: 600599086

Termin spotkania:
Modlitewne spotkania wspólnoty 
w każdy wtorek o godzinie 20:00

w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. 
04.06.2012 -  Msza święta wspólnotowa w

Kościele Dobrego Pasterza w Istebnej godz 19:00
http://www.ogienbozy.pl/

Terminy spotkań:
W tym miesiącu wspólnota uczestniczy 

w Marszy dla Życia w Oświęcimiu 16.06.2013

Wspólnota realizuje osobne spotkania formacyjne 
dla mężczyzn i kobiet. 

Opiekun duchowy:
ks Brunon Grajke

Odpowiedzialny:
Marcin Mazurek

Kontakt: 
e-mail: tukidydes21@o2.pl ,  

tel. 500337034

Terminy spotkań:

8.06.2013 oraz 22.06.2013 (AGAPA)  
Spotkanie formacyjne, rozpoczęcie o 16.30

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Cieszynie na 
"Mnisztwie

Opiekun duchowy:
ks Grzegorz Kierpiec

Odpowiedzialne:
Sabina Żabińska, Aleksandra Sołtysik

Kontakt: 
e-mail: sabinazabinska@gmail.com

Terminy spotkań:
13.06.2013

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Oświęcimiu. 

18:30 parafialna Msza święta 
(zapraszamy do uczestnictwa)

19:15 spotkanie formacyjno - modlitewne
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Diakonia Słowa zaprasza w nowym roku
Bielsko-Biała, kościół pw. św. Pawła na osiedlu Polskich Skrzydeł

Witamy serdecznie wszystkich Oazowiczów naszej diecezji:) Zapraszamy do naszej oazowej 
księgarenki przy parafii św. Pawła w zmienionych terminach - w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w 
godzinach od 17.00 do 20.00. I co najważniejsze...
w tym czasie będzie możliwość nie tylko zakupienia podręczników i wartościowych książek w 
sprawiedliwych, niskich cenach, ale także możliwość napicia się dobrej kawy, herbaty, rozmowy z 
członkami Diakonii i zapoznania się z najnowszymi wydaniami pism oazowych. Pragniemy, aby 
nasze dyżury stały się czasem realizacji charyzmatu spotkania, wymiany spostrzeżeń i swobodnych 
rozmów. Jesteś ciekawy? Przyjedź i sprawdź!:) Jesteś mile widziany.
 
Daty dyżurów w Diakonii Słowa:
Pierwsze wtorki miesiąca - 4 czerwca, a także 15 czerwca (diecezjalne rozesłanie oaz)
Oazowiczu - już nie musisz jechać do Krościenka po materiały, nie musisz też płacić za przesyłkę w 
Wydawnictwie Światło-Życie - niemal wszystkie oazowe książki i materiały znajdziesz w Twojej 
diakonii słowa w bardzo dobrych cenach. Zapraszamy!
 
Z modlitwą i pozdrowieniami
Agnieszka i Przemek Cierniakowie
Odpowiedzialni za Diakonię Słowa 

Święto Życia w Oświęcimiu
początek: u Sióstr Serafitek w Oświęcimiu

Jest to zarazem dziękczynienie za beatyfikację Matki Małgorzaty Szewczyk, Serafitki, jak również 
Marsz dla Życia i Rodziny, a zarazem Święto Młodych diecezji bielsko-żywieckiej.
Wstępny program:
12:00 – Msza Św. Dziękczynna za beatyfikację Matki Małgorzaty Szewczyk – u Serafitek w 
Oświęcimiu
14:00 – rozpoczęcie przemarszu ulicami Oświęcimia: Dąbrowskiego, Nojego, Pilata, Zaborską, 
Sienkiewicza, Placem Kościuszki, Dąbrowskiego, Legionów
15:00 – koncert zespołu Arka Noego (w przerwie poczęstunek)
17:00 – mecz, pokazy, konkurencje
20:00 – koncert hip-hopowy
21:00 – koncert zespołu Luxtorpeda.
Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania 
życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea imprezy nabiera szczególnej aktualności 
wobec zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci.
Wszystkich, którzy chcą stanąć na wysokości zadania i dać świadectwo prawdzie o godności 
ludzkiego życia, zapraszamy do wzięcia udziału w Marszu dla Życia i Rodziny!
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W czasie tegorocznej Centralnej Oazy Matki (18-
20.05.2013) w Krościenku pięcioro animatorów z naszej 
diecezji dołączyło do grona Animatorów Ruchu Światło-
Życie specjalnie pobłogosławionych do tej posługi. Teraz 
oczekujemy, aby to błogosławieństwo wydało owoc w życiu 
Ruchu w naszej Diecezji!!!

Błogosławieństwo Animatorów

Prawie 400 osób zgromadziło się w sobotę, 11 
maja br. w sanktuarium maryjnym w Rychwałdzie 
na Kongregacji Ruchu Światło-Życie diecezji 
bielsko-żywieckiej i 1 Pielgrzymce Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka pod hasłem: „Narodzić się 
na nowo – ku wolności”. 
Więcej na http://www.bz.oaza.pl   

Podejmujemy w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas". Ta jedna z pierwszych 
dopuszczonych przez Komisję Europejską inicjatyw obyyvatelskich, ma doprowadzić do całkowitego 
zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. W przypadku 
jej powodzenia w istotnym stopniu zwiększy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.
Zgodnie z traktatem lizbońskim grupa przynajmniej siedmiu obywateli z różnych krajów UE może 
zgłosić projekt zmian w pranie europejskim. Aby ten projekt był rozpatrywany przez Komisję 
Europejską oraz Parlament Europejski, konieczne jest zebranie pod nim minimum 1 miliona podpisów 
pełnoletnich obywateli z przynajmniej 7 krajów UE. W inicjatywę „Jeden z Nas" jest zaangażowanych 
już 25 krajów UE, stąd jest to największa dotychczas akcja promocji i obrony życia w Europie.

Jeden z nas
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Diecezjlana Kongregacja
Pielgrzymka KWC
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Czerwiec
14-16.06. odbędzie się Diecezjalne Rozesłanie Oaz – w formie Lokalnej Oazy Matki. W 

Rozesłaniu obowiązkowo uczestniczą wszyscy członkowie diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.

Przypominamy również, że termin wpłaty kwoty należnej za rekolekcje upływa 15.06.

Lipiec

30.06. – 16.07.; 17.07.– 2.08. – terminy dwóch turnusów oaz wakacyjnych.




