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Materiały

Zachęcamy do nadsyłania relacji i zapowiedzi wydarzeń z Diakonii oraz Wspólnot Ruchu 
w parafiach, rejonach, diecezji.

Prosimy o nadsyłanie materiałów do dnia 23 stycznia. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

       Wieczność
Od samego początku chodził za mną tytuł „dożywocie” dla tego artykułu, ale ze 

względu na niezbyt miłe skojarzenia wycofałem się z niego. A o co tak naprawdę mi chodzi? 
O coś kapitalnego co od samego początku mojej podróży z Oazą zafascynowało mnie w 
Ruchu. Ruch daje możliwość trwania w charyzmacie przez całe życie. Zaczynając od ODB 
przez OND, ONŻ, a skończywszy na Domowym Kościele. Jeżeli zechcę to moja droga w 
Ruchu nigdy się nie skończy. Jest tu jednak ważne „ale” - muszę tego chcieć. 

Większość osób ma taki moment, kiedy zastanawia się czy jeszcze jest dla niego 
miejsce w oazie. Zwłaszcza gdy wyjeżdża na studia, czy żegna się z posługami w parafii. 
Wtedy niesamowicie ważni stają się inni oazowicze. Sam często miewam takie momenty, 
kiedy mam już dość, jestem zmęczony i myślę że może warto to czy tamto sobie odpuścić. 
Wtedy właśnie spotykam się z takimi  ludźmi, którzy wlewają w moje serce radość i zapał. 
Nigdy nie idę do nich żeby się wyżalić, czy poskarżyć na to czy na tamto idę by ich posłuchać 
zaczerpnąć od nich – POLECAM.

Byłem dziś na ślubie w Andrychowie u moich serdecznych przyjaciół z Ruchu i po raz 
kolejny uświadomiłem sobie jak ważne jest by mieć takich ludzi wokół siebie. Gdyby nie oni 
rejon Andrychowsko-Kęcki pewnie by nie zaczął funkcjonować. Gdyby nie inni przyjaciele z 
oazy nie byłoby pewnie w tym roku sylwestra na skrzydłach i dalszego remontu ośrodka. 
Gdyby nie jeszcze inni pewnie ten biuletyn by już nie wychodził, nie bylibyśmy z żoną w 
Domowym Kościele,  nie prowadzilibyśmy z żoną Studium Animatora... i mógłbym tu długo 
wymieniać i dziękować wielu znajomym oazowiczom.

Ale o co tak naprawdę chodzi? Wciąż o to i wyłącznie o to byś nie mówił że dla Ciebie 
nie ma miejsca już w oazie. Jest, a jeśli nie wiesz w czym i gdzie się odnaleźć to zwyczajnie 
napisz do mnie. Otaczaj się oazowiczami czy innymi szaleńcami, którzy chcą być blisko 
Boga, a którzy w trudnych chwilach mogą Cię zarażać tą Bożą radością i zapałem z Ducha 
Świętego. 

Jarek Pszczółka



KODA 2014
Możesz już w najbliższe ferie zimowe przyjechać na jedne z najciekawszych i 

niepowtarzalnych rekolekcji w całej oazowej formacji. ZAPRASZAMY NA KODA:))) Dla 
niewtajemniczonych KODA to Kurs Oazowy Dla Animatorów, 11 dniowe rekolekcje dające 
podstawę formacji Animatora. Uczestnictwo w nich poza zestawem genialnych treści mówiących 
jakim człowiekiem powinien być animator jest też warunkiem przyjęcia w przyszłości 
błogosławieństwa do posługi. (…)

Pamiętaj! Jesteś prawdopodobnie w tej szczęśliwej sytuacji, że masz jeszcze ferie! Na 
studiach będziesz miał w tym czasie sesję i przez najbliższe kilka lat możesz nie mieć już szansy 
pojechać na KODA. Zgłoszenia przez formularz na stronie bz.oaza.pl do 12.01.2014 - koszt ok. 400 
zł (nie mów, że drogo - to prawie dwa tygodnie, a przecież jest zima i ośrodek trzeba ogrzać, a Tobie 
dać jedzonko;)

I najważniejsze - termin. W tym roku to 20 stycznia (przyjazd ok. 17.00) do 31 stycznia 
(wyjazd rano). Miejsce - Bielsko-Biała u św. Pawła.
Cały artykuł na stronie www.bz.oaza.pl Przemek Cierniak
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12 stycznia 2014 godz. 13:30 Opłatek diecezjalny Domowego Kościoła  Pierściec, parafia św. Mikołaja 
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Jestem bardzo wdzięczna za rekolekcje ORAR II w 
Wiśle. Jechaliśmy tam "z przygodami" przed wyjazdem 
kiedy już byliśmy spóźnieni, zrobiło się bardzo nerwowo, 
każdemu z dzieci przypomniało się coś bardzo ważnego co 
wg niego trzeba było właśnie teraz zrobić. 

Może właśnie dlatego, że niełatwo się zaczęło 
przyszła refleksja: "nie jestestem tu dla siebie, jestem dla 
Jezusa i chcę go kochać w każdym obecnym tu na 
rekolekcjach człowieku."
Szczególnie cenne były następujące treści z kazań księdza 
Bogusława - jedność w różnorodności (każdy z nas jest 

inny, różny, posiada różne talenty, mamy być jedno w tej różnorodności) i zawsze odcinać grzech (ale 
nie różnorodność) kazanie o "dyszlu" - Ja i Adam (każde małżeństwo) jesteśmy jak te dwa konie przy 
jednym dyszlu, naszym woźnicą ma być Pan Bóg. Jeżeli jedno z nas przyspiesza, drugie się ociąga, to 
można rozerwać dyszel. Czasami trzeba poczekać, stracić swoje "świetne pomysły" i iść razem 
słuchając Jego. Chrystocentryzm, a nie Adamocentryzm lub Martocentryzm.

Marta
Więcej na www.bz.oaza.pl

ORAR II w Wiśle
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SYLWESTER 2013/2014
W tą jedną noc w wielu miejscach było słychać gwar, 

śmiech i dobrą muzykę. Nie zabrakło tej radości również w 
naszym diecezjalnym ośrodku. Na bal przybyły pięknie 
wystrojone panie i eleganccy panowie. Każda dama wchodząc 
na salę otrzymała czerwoną różę. Po dobrej kolacji pierwszym 

tańcem – polonezem, rozpoczęliśmy zabawę. Już od pierwszych dźwięków 
muzyki parkiet był zapełniony. Uczestnicy sylwestrowej zabawy zajmowali 
miejsca dopiero, gdy wchodziły kolejne dania i przekąski. Jak na dobry bal 

przystało nie zabrakło również walca 
kotylionowego i czekoladowego, w 
których uczestniczyły liczne pary.

Po północy i złożeniu sobie 
noworocznych życzeń oraz obejrzeniu pokazu sztucznych 
ogni, udaliśmy się na Mszę Świętą. Był to dobry czas aby 
podziękować Bogu za miniony rok i prosić Go o potrzebne 
łaski i siły w nowym 2014. Później bawiliśmy się dalej.

Z góry dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w 
organizację sylwestra i dobrą zabawę, której nie byłoby bez tak wspaniałych osób jak Wy.

Za zebrane pieniądze będziemy oczywiście odnawiać kolejne pomieszczenia w naszym 
ośrodku, tak by słowa jakie powiedział jeden z oazowiczów: „czuję się tutaj jak w domu” mogło 
wypowiedzieć więcej osób.

Basia Pszczółka



Listopadowe Studium Animatora
W dniach 22-24.11.2013r. odbyło się kolejne Studium 

Animatora. Jednocześnie oprócz Studium i Szkoły 
Odpowiedzialnych w sobotę odbyła się pierwsza Akademia 
Animatora. Każda z grup spotkania miała według własnego 
planu, ale wspólnie celebrowaliśmy Eucharystię, zjedliśmy 
obiad i spędzili wolny czas. Akademia wniosła nową świeżość i 
perspektywę na przyszłość. Uczestnicy pochylali się m. in. nad 
charyzmatem Ruchu czy pracą w małych grupach. 

Z kolei Studium pierwszego roku swe spotkania 
przeżywał w oparciu o drogowskaz Modlitwa, a drugi w oparciu 
o drogowskaz Duch Święty. Mieliśmy warsztaty dotyczące w. 
w. drogowskazów, Diakonii, źródeł Ruchu, oraz w oparciu o 
analizę SWOT zastanawialiśmy się nad naszymi wspólnotami. 
Ponadto spotkaliśmy się z Diakonią Muzyczną i wspólnie z nimi 
przygotowaliśmy się do Świętej Liturgii.   
Sobotnie konferencje, spotkania i warsztaty uwieńczyliśmy 
wspólną zabawą andrzejkową zakończoną modlitwą 
dziękczynienia i prośby. 
W niedzielę spotkanie „Miłość, a zauroczenie/ zakochanie” prowadziło jedno z małżeństw 
Domowego Kościoła. Zwrócili szczególną uwagę na mylenie powyższych pojęć w dzisiejszym 

świecie , a w związku z tym na zagrożenie jakie ze sobą 
niesie takie spojrzenie. Dzielili się zarówno okresem 
narzeczeństwa jak i małżeństwem odkrywanym z każdym 
dniem oraz pięknem miłości w swoim życiu.

Studium Animatora było dla wszystkich czasem radości 
przeżywanej we wspólnocie, spotkaniem z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Już nie możemy doczekać się na kolejną sesję, 
która odbędzie się dopiero w lutym 2014r.

Basia Pszczółka
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Pierwsi na wezwanie papieża - relacja z ORDJ
 

Właśnie wróciliśmy z Porszewic k/Łodzi, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w Oazie 
Rekolekcyjnej Diakonii Jedności jako przedstawiciele naszej diecezji. Jak powiedział na jej 
zakończenie Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk, były to prawdopodobnie pierwsze na 
świecie rekolekcje oparte w całości na ogłoszonej w miniony wtorek Adhortacji Apostolskiej papieża 
Franciszka "Evangelii Gaudium". Nasz Ruch, wsłuchując się z uwagą w głos Następcy Piotra, nie 
zatrzymuje się na pobożnym zauroczeniu mądrością i aktualnością jego słów...
Wstępne rozeznanie Moderatora Generalnego skierowane jest w kierunku przyjęcia zadanego przez 
papieża hasła "Radość Ewangelii" jako tematu pracy rocznej OŻK 2014.

Spotkanie ORDJ poza refleksją nad papieskim programowym dokumentem, którego lekturę 
serdecznie polecamy wszystkim oazowiczom, było czasem modlitwy liturgicznej i osobistej oraz 
medytacji Słowa Bożego. Szczególnie bliski był nam temat Wspólnoty - Koinonii oraz prawdziwej i 
twórczej jedności wewnątrz nas, w naszych wspólnotach oraz w całym Ruchu, Kościele i świecie, w 
których to intencjach zanosiliśmy modlitwy do Pana. (…)
cd na stronie www.bz.oaza.pl

Agnieszka i Przemek Cierniak
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Styczeń

14.01 - Spotkanie formacyjne diakoni modlitwy

20-31.01 - KODA - Bielsko-Biała u św. Pawła. Zgłoszenia do 12.01  Przyjazd do 1700

Luty

11.02 - Spotkanie formacyjne diakoni modlitwy

14-16. 02 - kolejne,  z cyklu pięciu spotkań Studium Animatora. Drogowskazem rozważanym 
przez rok pierwszy będzie Świadectwo, przez rok drugi – Kościół.

22.02 - Spotkanie kapłanów i odpowiedzialnych prowadzących oazy letnie: od godz. 1500 
(Panie Odpowiedzialne od godz. 900!)

22.02 Spotkanie modlitewne przygotowujące do Rejonowych Dni Wspólnoty 

22.02 Spotkanie dla osób, które nie mają swojej grupy a przez to mają problem z własną 
formacją, lub chcą po prostu uczestniczyć w spotkaniach formacji permanentnej 
(od godz. 16.00)

28.02.-3.03 - Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. 
Zgłoszenia wyjazdu na KO u Moderatora Diecezjalnego.




