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W numerze:
 V Diecezjalna Kongregacja
 Radio Oazowe
 Wspó lnoty Parafialne 
 XXXV KO w Częstochowie
 Pro life na Eucharystii
 II Warsztaty Gospel
 Twó j 1 % dla Ruchu
 Zaproszenia od Diakonii
 Wydarzyło się ...
 Zgłoszenia na 
       rekolekcje wakacyjne

„Jedynym szczęściem      
 na ziemi jest         
              świadomość ,     
     że Bóg nas kocha.”    
         św . Jan Mar i a V i anney



WSTĘP... CZYLI SŁOWO MODERATORA

    Ojciec Święty, Benedykt XVI ogłaszając Rok Kapłański wskazał na cel tego Roku, 
którym jest  „wspieranie  dążenia  kapłanów do  duchowej  doskonałości,  od  której  to
w decydujący sposób zależy oddziaływanie ich posługi”. Dlatego też ten Rok musi być 
w  szczególny  sposób  rokiem  modlitwy,  modlitwy  samych  kapłanów,  modlitwy
z kapłanami i za kapłanów, rokiem odnowy w perspektywie duchowości kapłańskiej
i odnowy każdego z kapłanów osobno.  Ma to być Rok pozytywny, w którym Kościół, 
przede  wszystkim  kapłanom,  ale  także  wszystkim  chrześcijanom –  a  przy  pomocy 
mediów – całemu światu, chce powiedzieć, że jest dumny ze swoich kapłanów, że ich 
kocha,  bardzo  ceni  i  podziwia.  Z  wdzięcznością  wyraża  również  uznanie  za  ich 
pastoralne zaangażowanie i świadectwo życia. Kapłani nie są ważni z powodu tego, co 
czynią, ale ze względu na to kim są. 
    Wobec  zbliżającego  się  szczytu  całego  roku  liturgicznego  jakim  jest  Triduum 
Paschalne to wskazanie, jako członkowie eklezjalnego Ruchu Światło-Życie, chciejmy 
szczególnie sobie wziąć do serca i podjąć jego realizację!

Moderator Diecezjalny       
ks. Marcin Aleksy           

BIULETYN...
Oazowicze!

W Wasze ręce oddaję kolejny numer biuletynu. 

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

Serdecznie dziękuję wszystkim diakoniom rejonom i wspólnotom parafialnym, które 
już współpracują i przyczyniły się do wydania drugiego numeru biuletynu.

Trzeci numer biuletynu ukaże się 30 kwietnia.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 27 kwietnia. 

Zapowiedzi powinny dotyczyć tego co wydarzy się w maju, 
a sprawozdania obejmować marzec i kwiecień.

W obecnym numerze pojawiła się nowa rubryka: Wspólnoty Parafialne.
Zachęcam wszystkie wspólnoty parafialne do prezentowania się na łamach biuletynu.

Jarosław Pszczółka           

Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę dyskusyjną Cordis. 
Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt. 
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeń i pełne artykuły można przeczytać na www.bz.oaza.pl

Opracował: Jarosław Pszczółka          
kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA MODLITWY

1.04 - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu”-
       Tym razem zapraszamy do Serca naszej diecezji czyli do Katedry na Mszę Krzyżma 
        o godz. 10.00. Jest już tradycją, że członkowie naszej diakonii w Wielki Czwartek 
        gromadzą się w Katedrze by otaczać modlitwą wszystkich kapłanów!
        Gorąco zachęcamy i zapraszamy!

                                                            SZKOŁA MODLITWY

     Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich podejmujących posługę animatorów modlitwy 
podczas tegorocznych rekolekcji wakacyjnych Ruchu Światło-Życie!!!

Spotkania te będą się odbywały w ramach comiesięcznej Szkoły Modlitwy,
w kolejne 2. wtorki miesiąca, tj. 13 kwietnia, 11 maja oraz 8 czerwca. 

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Obecnie spotykamy się jeden raz w miesiącu w niedzielne popołudnie. 
Jest czas na dzielenie się życiem, modlitwę no i oczywiście bezpośrednie przygotowanie się 

do podjęcia różnych działań. Terminy spotkań są podawane zawsze na stronie naszej Diakonii 

Najbliższe spotkanie Diakonii Ewangelizacji odbędzie się
11 kwietnia

o godzinie 13:30, w domu Krzyśka Rycaka w Wapienicy
Nie wiesz jak tam trafić?

Dzwoń 517-661-497 

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

DIAKONIA SŁOWA

Odpowiedzialni:
                          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
plebani, w razie potrzeby dzwonić!).

Godziny otwarcia: w każdy wtorek, od 17:30-19:00 
            oraz podczas wszystkich spotkań formacyjnych, które odbywają się przy parafii św. Pawła Ap.

Adres mailowy: diakoniaslowa@gmail.com
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DIAKONIA MUZYCZNA

18.04.2010 - Diecezjalna Szkoła Animatora Muzycznego: Bielsko-Biała, św. Paweł, godz. 14.30

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

REKOLEKCJE 2010

TERMINY

                                                              I turnus: 26.06-12.07.
                                                              II turnus: 14-30.07

UWAGA: 
Rekolekcje wyjazdowe mogą mieć nieznacznie zmienione terminy rozpoczęcia turnusu!

KARTY

Kartę uczestnictwa w rekolekcjach oazowych moderatorzy i moderatorki mogą pobierać
 od 1 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

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na rekolekcje oazowe będą przyjmowane w Diakonii Słowa przy Parafii Św. Pawła
w Bielsku-Białej od 13 kwietnia do 11 maja w każdy:

         • wtorek od 17:30-19:00
         • czwartek od 13:00-17:00

Przypominamy!
 Można zgłaszać się na wybrane ośrodki przy czym decyduje kolejność zgłoszeń!

KOSZT

     • Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej 500 zł
     • koszt rekolekcji poza diecezją zostanie podany później!
     • Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł.

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

Więcej szczegółów na: www.bz.oaza.pl

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Najbliższe spotkanie odbędzie się:
12 kwietnia 2010 roku o godz. 17:30

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com
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DIAKONIA LITURGICZNA

Spotkania Diakonii Liturgicznej odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca, 
o godz. 18.30 w kościele św. Pawła w Bielsku Białej (os. Polskich Skrzydeł).

Najbliższe spotkanie: 11 kwietnia 18:30

OGŁOSZENIA REJONÓW
REJON CIESZYŃSKI

RDM (Rejonowa Diakonia Modlitwy) powstała jako pierwsza diakonia w naszym rejonie. 
Już cieszy się niebywałą frekwencją (ponad 50 ludzi i 3 gitary to nie jest byle co!!). 

Od RDM ma wyjść przygotowanie do powstania kolejnych diakonii, które przygotują niezbędne 
podłoże do ewangelizacji naszego rejonu, służby Kościołowi Katolickiemu i charyzmatowi Ruchu. 

Mamy ogromne plany... potrzeba więc jeszcze więcej modlitwy!!! 
Wspomóżcie nas!! PROSIMY.

 Jak jeszcze możecie pomóc:
- Instrumenty mile widziane flety, bębny, keyboard, skrzypce - co jeszcze wymyślicie!!!

- Może powinniśmy stworzyć naszą rejonową stronę internetową? Do tego potrzebujemy ludzi.

Najbliższe czuwanie - 08 IV 2010.
  

                                                                                                                                      Marcin Mazurek

OGŁOSZENIA Z PARAFII
ISTEBNA

Z okazji 5. rocznicy śmierci Ojca Świętego, Jana Pawła II, Oaza z Istebnej przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, zaprasza na uroczyste obchody tej rocznicy. 

W dniu 11 kwietnia o godz 19:00 
w kościele p.w. "Dobrego Pasterza" w Istebnej Centrum 

odbędzie się koncert wielkanocny zespołu "SPAM", 
w który wpleciona będzie poezja miejscowych wieszczy. 

Po koncercie nastąpi projekcja filmu "Góry, które zrodziły Papieża", 
wydanego przez Związek Podhalan. 

Film opowiada o szlakach papieskich, tworzących się na nich kapliczkach. 
W filmie zawarte są również wspomnienia ludzi ówczesnych Papieżowi, 

którzy wraz z nim wędrowali po ty szlakach.

Zapraszamy wszystkich, którzy w taki sposób chcieliby w Istebnej 
upamiętnić kolejną rocznicę odejścia Papieża Polaka.
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BIELSKO-BIAłA
św. Pawła

Oaza Modlitwy

Zwyciężam w Chrystusie

w dniach od 9 do 11 kwietnia w Bierach.

Zapraszamy uczestników, animatorów i moderacje Ruchu Światło-Życie. To okazja do przeżywania 
wspólnie tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa i dzielenie się radością Jego dla nas zwycięstwa.

Rozpoczęcie w piątek Wieczerzą o 19.00. 
Można przyjeżdżać od 18.00. 

Zakończenie około 13.00.

Koszt okoliczny: 40 zł
(kto nie ma, daje tyle ile może, kto może więcej niech da za tych, 

którzy nie mają - to też budulec wspólnoty).

Proszę, przekazujcie wszystkim chętnym do czasu modlitwy, wspólnoty i radości.
Zgłoszenia indywidualne i wspólnotowe można dokonywać na stronie internetowej www.xg.aau.pl .

Chętnych do podjęcia posług w diakonii OM-u proszę o kontakt mailowy (xg.oaza@gmail.com).

Z nadzieją na wspólne spotkanie i świętowanie
xG

TWÓJ 1 %

Przekaż 1% zapłaconego podatku dochodowego
na Fundację „Światło – Życie”.

Przy rozliczeniu rocznym wskazujemy urzędowi skarbowemu na rzecz jakiej organizacji pożytku 
publicznego ma przesłać "nasz 1 %"

informacje do rozliczenia rocznego 1%

         poz.124: wpisujemy nazwę centrali, czyli : Fundacja "Światło-Życie"
         poz.128: wpisujemy dane naszego ośrodka- aby pieniądze z 1% trafiły do naszej diecezji, czyli:
                            Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bierach

Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bierach
ORGANIZACJA 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
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V DIECEZJALNA KONGREGACJA
                         Diecezjalna Diakonia Jedności
            Ruchu Światło-Życie Diecezji Bielsko-Żywieckiej
                                       zaprasza na

         V Diecezjalną  Kongregację
                   Ruchu ŚwiatłoŻycie
                                      która odbędzie się 

                   24 kwietnia 2010 roku 
    w kościele p.w. św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej 

 Do  udziału  w  Kongregacji  zapraszamy  delegatów  i  całe  grupy  istniejących  
w  parafiach  wspólnot  Ruchu  Światło-Życie,  zarówno  na  poziomie  Oazy  Dzieci  Bożych, 
młodzieży jak i rodzin Domowego Kościoła.

W dokumencie:  „Kryteria  przynależności  do  Ruchu Światło-Życie”  czytamy:  „5. Przynależność  do  Ruchu 
poprzez uczestnictwo w życiu małej wspólnoty (wspólnota podstawowa) realizuje się jednak dopiero wtedy, gdy sama ta  
wspólnota jest włączona w "krążenie życia" całego Ruchu trwając w jedności z nim i czując się jego częścią, żywą  
komórką w ramach organizmu. Konkretnie będzie się to wyrażało w zaangażowanym uczestnictwie w dniach wspólnoty
i  w dniach  jedności  oraz  w uznawaniu  autorytetu  "głowy"  całego  organizmu Ruchu przez  chętne  poddawanie  się
w  posłuszeństwie  wychodzącym  stamtąd  dyspozycjom  i  inspiracjom.  Podobnie  bowiem  jak  członek  pozostaje
w organizmie przez to, że poddany jest całościowemu planowi, spełniając w jego ramach określoną funkcję według  
dyspozycji wychodzących z ośrodków centralnych i z "głowy", tak samo i do organizmu Ruchu należy tylko ten, kto jest  
gotów przyjąć ogólny plan zawarty  w jego charyzmacie  i  realizować go według wskazań tych,  których szczególny 
charyzmat  polega  na  moderacji  według  wymagań  jedności”  („Kryteria  przynależności  do  Ruchu  Światło-Życie”,  
Krościenko 1993).

Nieobecność przedstawicieli wspólnot będzie dla nas znakiem, że w danej parafii nie ma 
grup  identyfikujących  się  z  charyzmatem Ruchu  Światło-Życie,  i  może  to  być  podstawą 
odmowy przyjęcia z tych parafii zgłoszeń na oazowe rekolekcje wakacyjne.  

Każda grupa zgłasza swoją obecność i liczebność w recepcji!

Plan Kongregacji :
     10:00 – Zawiązanie wspó lnoty  – rozpoczęcie Kongregacji (w tym czasie  
                     czynna jest recepcja – zgłaszamy parafie i uczestników Kongregacji)

     10:15 – Wezwanie  do działania  – propozycje!

     11:00 – „Słuchać  Pana”  - w Namiocie Spotkania 

     11:45 – Praca w grupach – prezentacja Diakonii

     12:45 – Eucharystia 

Każdy uczestnik Kongregacji otrzyma specjalne, pamiątkowe „pomoce dydaktyczne”!

Więcej informacji o Kongregacji i Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji na stronie: 

www.bz.oaza.pl
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WYDARZYŁO SIĘ...
KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH 

 W CZĘSTOCHOWIE

W tym roku odbyła się 35. KO. Tradycyjnie miejscem spotkania        
była Częstochowa. W całości wzięła udział rekordowa ilość               
moderatorów i odpowiedzialnych - blisko 1200 osób, w tym             
przedstawiciele Ruchu spoza Polski. Głównym mówcą był             
Josh McDowell. A oto kilka świadectw z przeżywania tego czasu:     

„[...]Tegoroczny  temat  "Słuchać  Pana"  niesie  ze  sobą  ogromne  zadanie  dla 
każdego  z  nas.  Moderator  Generalny  zwrócił  uwagę,  iż  jest  on  kontynuacją 
tematów z lat wcześniejszych. Otrzymujemy powołanie do głoszenia Słów Jezusa 
wszędzie tam, gdzie zostaniemy posłani. Mamy odnawiać Kościół, a bazą którą 
dysponujemy to charyzmat Ruchu Światło - Życie.

Josh zwrócił naszą uwagę na istniejące w świecie współczesnym nie tylko dwa
pokolenia,  co  dwie  kultury i  aby dotrzeć  do  młodych  ludzi  trzeba  pokazywać
Prawdę, w którą się wierzy. Dla mnie oznacza to, że słuchając słów Pana moim
zadaniem  jest  życie  nimi,  wszędzie  tam,  gdzie  będę,  tak  bym  stawała  się
autentycznym świadkiem. Osobą, która potrafi odpowiedzieć każdemu na pytanie:
Dlaczego wierzy i w Kogo wierzy...”                        Barbara Kobielusz

„Kongregacja  Odpowiedzialnych  w  Częstochowie  już  na  stałe  
wpisała się w mój kalendarz rocznych wszelkich wyjazdów. Jest to 
dla  mnie  czas  odnowienia  ducha  i  charyzmatu  Ruchu  Światło-
Życie,  na  nowo  zapalenie  gorliwością  posługiwania  i  służenia 
innym w tym, co umiem robić najlepiej. Był to też czas spotkania 
znajomych z coraz to odleglejszych zakątków Polski (oczywiście 
diecezja  bielsko-żywiecka,  a  także  Częstochowa,  Pajęczno, 
Sosnowiec,  Lublin,  Warszawa,  Rzeszów).  Wsłuchując się  w głos 
Pana, mogę na nowo odkrywać wartość modlitwy i życia Słowem 
Bożym.”                                                      Tomasz Adamaszek

„[...] To żywe Słowo Boże tworzy w nas świadectwo i zdolność do 
dzielenia  się  Chrystusem.  Odkrywamy,  że  plan  Ad  Christum 
Redemptorem  sprzed  30  lat  nabiera  dziś  rozmiaru 
międzynarodowego.  Tak jak cel  ewangelizacji  z  tamtych czasów 
miał przygotować Polskę do 600-lecia Jasnej Góry, tak poszerzony 
plan ma przygotować świat do Wielkiego Jubileuszu Odkupienia 
2033. Na początku jednak trzeba umacniać diakonie, szczególnie 
na  szczeblu  diecezjalnym.  Dziś  na  pierwszy  front  walki
o człowieka wysuwa się diakonia życia, by jasno ukazywać wartość 
życia człowiekowi XXI wieku.

Josh McDowell zauważył, że dzisiejszych czasach mamy do czynienia nie tyle z przepaścią 
międzypokoleniową, co raczej międzykulturową między pokoleniami. Młodzi ludzie, aby odkryli wartość 
Ewangelii tym bardziej potrzebują zobaczyć, że to działa. Problem jednak z uzasadnieniem swojej wiary. Gdy 
się pyta ktoś: czy jesteś chrześcijaninem, czy wierzysz, to mówimy; cóż za niedorzeczne pytanie. Ale gdy się 
pojawi kolejne pytanie: dlaczego? - niestety problem jest z odpowiedzią. Josh na kilka tysięcy znalazł tylko
6 konstruktywnych. A Ty jaką dasz odpowiedź? A ja, jaką dam?”
                                                                                                                         ks. Grzegorz Strządała
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AKTYWNE FERIE Z OSP           
      Ochotnicza Straż Pożarna w Puńcowie wraz z młodzieżą z grupy 
oazowej przygotowali  wspólny  projekt  pod  hasłem „Aktywne ferie 
z OSP”.  Był  on  realizowany  w  pierwszym tygodniu ferii od 15.02 
do  19.02.2010  roku  w  Sali  OSP  i  skierowany  został  do  dzieci 
i   młodzieży   z   Puńcowa.   Zajęcia   odbywały   się   codziennie 
w godzinach od 9.00 – 13.00. Inicjatywa aktywnych ferii spotkała się
z  dużym  zainteresowaniem  nie  tylko  miejscowych,  ale  również 
przyjezdnych    dzieci    ( Dzięgielów,    Cieszyn,    Koniaków ). 
Przewidywana  liczba  uczestników  przerosła  jednak  oczekiwania 
organizatorów, wahała się w granicach 40-50 osób (wraz z opiekunami) w wieku od 1-15 lat. W ramach akcji 
„Drugie śniadanie”, każdego dnia dzieci otrzymywały posiłek. Był on możliwy dzięki wsparciu finansowemu 

Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Goleszowie   oraz 
prywatnych   sponsorów.   Także   dzięki   tym   środkom   zostały 
zakupione materiały plastyczne i nagrody.

Plan  zajęć  został  solidnie  i  szczegółowo  przygotowany,  tak  aby 
uczestnicy przeżyli  czas  ferii  w interesujący,  a  przede  wszystkim 
aktywny  sposób.  Każdy  dzień  związany  był  z  inną  tematyką. 
Zadaniem  dzieci  i  młodzieży  było  ubranie  się  w  wyznaczonym 
wcześniej  kolorze.  Była  to  forma  zabawy,  a  zarazem wyzwania.
W ramach zajęć  „pociechy”  miały do  dyspozycji  gry planszowe, 
stanowiska plastyczne  oraz  sportowe (tenis  stołowy i  piłkarzyki). 
Codzienne 

spotkania  związane  były  z  odkrywaniem  tajemnic 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Puńcowie,
w którym pomagali tutejsi druhowie. 

Pomysł  aktywnych  ferii  zrodził  się  w  ramach 
przeprowadzonego  wśród  mieszkańców  i  dzieci  ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Puńcowie  wywiadu 
środowiskowego,  który  wykazał  zapotrzebowanie  na 
tego  typu  zajęcia.  Pomysł  i  organizacja  „Aktywnych 
ferii  z  OSP”  okazał  się  bardzo  trafiony
i  najprawdopodobniej  będzie on realizowany także w 
przyszłych latach.

                     Justyna Nizio       
Pełna relacja na: www.bz.oaza.pl

„MÓJ JEZUS POŁAMANY”
 27 i 28 kwietnia 2010 roku młodzież oazowa z Kóz wystawiła sztukę 
teatralną pt. „Mój Jezus Połamany”. Nie było to tradycyjne Misterium 
Męki Pańskiej, lecz przedstawienie, które mówiło o tym, że Chrystus 
pragnie przyjść do każdego człowieka, a my ludzie wierzący jesteśmy 
wezwani by Go światu zanieść. 

                                                                 Nie była to pierwsza sztuka jaką gramy 
                                                                 i mamy nadzieję, że nie ostatnia.

Jadzia Flisek                   
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STUDIUM ANIMATORA
Od 12 do 14 marca 2010 r. "na Skrzydłach", odbywało się ostanie w tym 
roku  formacyjnym  spotkanie  w  ramach  Diecezjalnego  Studium 
Animatora  Ruchu  Światło-Życie.  Pochylaliśmy  się  nad  treściami 
drogowskazów  NIEPOKALANA  oraz  AGAPE. Studium  było 
podzielone między treści związane z konkretnym tematem, a czasem na 
podsumowanie tego, co działo się w trakcie poszczególnych spotkań, jak 
i  naszego  codziennego  życia.  Był  to  czas  refleksji,  czas  by  spojrzeć 
wstecz: na siebie, na swoje życie, formacje, a także na plany.

Jak zawsze na Studium, zwracana jest nam uwaga na konkret, szczególnie 
związany  z  Drogowskazami.  NIEPOKALANA  [...]  Maryja  w  Ruchu 
zajmuje  bardzo  szczególne  i  ważnie  miejsce.  Nie  jest  przecież 
przypadkiem, że wśród "10 Drogowskazów", drugi dotyczy właśnie jej. 
Ks.  Marcin  Aleksy  mówił  o  właściwym  kształtowaniu  pobożności 
maryjnej w Kościele. Maryja bowiem jest zawsze z Chrystusem, za Nim, 
obok Niego, nigdy nie wysuwa się na pierwszy plan, ale zawsze wskazuje 

na Chrystusa…
 

Dla  drugiego  roku  było  to  pod  wieloma  względami  wyjątkowe 
Studium:  z  jednej  strony ukoronowaniem formacji  animatorskiej,
z drugiej kolejnym krokiem do przodu. [...] Na animatorów czekało 
ważne zadanie spojrzenia w przeszłość, na to, co działo się przez te 
minione 2 lata, a także, co za tym idzie, możliwość zastanowienia 
się, jak wyobrażają sobie swoje życie za lat kilka...

Podczas każdej sesji Studium, spotyka się i formuje jeszcze jedna 
bardzo  ważna  grupa  -  odpowiedzialne,  które  poprzez  analogię  do  funkcji  moderatora,  nazywamy 
moderatorkami. Jak zostało podkreślone na uroczystej Agapie:  Żadne rekolekcje wakacyjne nie mogłyby się  
odbyć, gdyby nie ogromny wkład pracy i zaangażowania Moderatorki. Ogrom pracy i wysiłku, które wkłada  
ona w przygotowanie rekolekcji, możemy wynagrodzić jej tylko ciągłym dziękczynieniem za nie Bogu.

Na ten rok to już koniec spotkań w ramach Studium. Wierzymy, że już we wrześniu odbędzie się kolejna 
jego sesja, która wzbogaci się o uczestników tegorocznego 3 st. ONŻ, o co już teraz modlimy się do 
Boga.

Łukasz Guzy
Więcej na :www.bz.oaza.pl 

MISTERIUM D.K. W KOZACH
     26 kwietnia  2010 roku młodzież  oazowa z  Kóz 
prowadziła  przygotowaną  przez  siebie  Drogę Krzyżową 
ulicami parafii. Jak co roku było wiele osób przeżywało 
to  nabożeństwa.  Trasa  Drogi  Krzyżowej  biegła  od 
Kościoła  do  kapliczki  pod  lasem  „Panienki 
Koziańskiej” pod Chrobaczą Łąką. Tym razem jednak 
Droga Krzyżowa była  trochę  inna-  mianowicie  prócz 
czytania  rozważań  (jak  zawsze),  była  ona  zrobiona
w formie Misterium. Cała wspólnota zaangażowała się 
w to przedsięwzięcie. Na górze- przed kapliczką było 
kilka  ostatnich  stacji,  oraz  gra  cieni  przedstawiająca 
przybijanie Chrystusa do Krzyża i złożenie do grobu.
                                      

                                                          Jadzia Flisek

     Biuletyn Informacyjny Nr 2/2010                                                                                                               10/16

Film z Drogi Krzyżowej : http://www.youtube.com/watch?v=2VL_piSxA4s



     Biuletyn Informacyjny Nr 2/2010                                                                                                               11/16



NASZE WSPÓLNOTY
BUCZKOWICE

Przemienienia Pańskiego
KOZY 

Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza

    Nasza wspólnota oazowa działa przy parafii p.w. 
Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach. Patronem 
jest  św.  Juda  Tadeusz  patron  spraw beznadziejnych. 
Od prawie  dwóch lat,  nad  jej  dwudziestoosobowym 
składem,  czuwa  ks.  mod.  Piotr  Wróbel.  Spotkania 
formacyjne odbywają się w każdą sobotę. Prowadzone 
są  przez  Agnieszkę  i  Edytę  oraz  animatora 
Przemysława,  który  w  zeszłym  roku  otrzymał 
błogosławieństwo  w  Krościenku  do  posługi 
animatorskiej  w  Ruchu  Światło  –  Życie.  Po 
spotkaniach  gromadzimy  się  na  wspólnym  śpiewie 
animowanym  przez  Agnieszkę.  Punktem 
kulminacyjnym  jest  wspólnie  przeżywana 
Eucharystia, po której jest czas na rozmowy w salkach 
i integrowanie się (i oczywiście zadbanie o czystość, 
za co jest odpowiedzialny Tomasz).  
  Od  ponad  roku  istnieje  strona  internetowa 
(www.oazabuczkowice.eu), z której  wyczytać można 
ciekawostki  o  naszej  wspólnocie,  Ruchu  Światło  – 
Życie, księdzu Blachnickim, pooglądać galerie zdjęć, 
itp. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania. 

Ks. Moderator – ks. Michał Nowak
Moderatorka – Basia Konieczna

    Jest nas około 40 osób. Grup formacyjnych mamy 
5.  W  parafii  posługujemy  na  różne  sposoby:  np. 
śpiewamy psalmy na nieszporach w czasie Triduum, 
organizujemy Bal Bezalkoholowy, w Wielkim Poście 
prowadzimy drogi krzyżowe, co tydzień posługujemy 
śpiewem, modlitwą wiernych i darami na Eucharystii 
o 9:30, a raz na miesiąc posługą tą dzielimy z Oazą 
Rodzin. 
  Swoim  śpiewem  posługujemy  także  na  Mszy 
pierwszopiątkowej  dla  młodzieży.  W  3  czwartek 
miesiąca wraz z oazą rodzin prowadzimy nowennę za 
kapłanów. Raz do roku prowadzimy Ewangelizację w 
gimnazjum, a także wyjeżdżamy na Oazę Modlitwy, 
natomiast 26 grudnia chodzimy po kolędzie. 
   Dwa  lata  temu  nasza  Oaza  obchodziła  30-lecie 
istnienia Ruchu Światło - Życie w parafii. 

FUNDACJA – POMOC RZECZOWA

Zostało utworzone konto Fundacji celem udzielania pomocy rzeczowej dla
osób, które znalazły się w trudniej sytuacji.

Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć to dzieło Fundacji mogą dokonywać
wpłat na wydzielone w tym celu konto: 

04-8117-0003-0013-0329-2000-0040
z dopiskiem "darowizna na pomoc dla innych".

Wpłacone środki można odliczyć przy rozliczeniu rocznym- w pozycji
darowizny na organizacje pożytku publicznego (to nie to samo co 1%).

Regulamin dotyczący tego dzieła znajduje się na stronie.
Więcej na: www.bz.oaza.pl
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29 marca, w oazowym radiu Fos-Zoe 
został wyemitowany pierwszy program 

przygotowany przez nową redakcję naszego internetowego radia.

 Od 12.04 rozpoczynamy 
retransmisję Kongregacji. 

Poszczególne części będą transmitowane codziennie od 19.00 do 21.00

Wystarczy wejść na stronę www.radio.oaza.pl.

Nowa redakcja:
Przemysław Cierniak - bielsko-żywiec                            Szymon Waliczek - bielsko-żywiec
Anna Horczak - Katowice                                                Jacek Kijas - Częstochowa
Paweł Kmiecik - Katowice                                               Monika Raczyńska - Częstochowa
Olga Starczewska - Częstochowa                                     Edyta Starzak – bielsko-żywiec 
Monika Juścińska - bielsko-żywiec                                  Ewelina Jamrozy - Katowice
Agata Fugiel – Katowice                                                  Marcin Mazurek – bielsko-żywiec 
Kamil Gałuszka - bielsko-żywiec (pomoc techniczna)

AKCJA UCZCIJ KRZYŻ
W  Instytucie  Teologicznym  w  Bielsku-Białej  powstała  inicjatywa 
mająca  na  celu  danie  wyrazu,  że  krzyż  jest  ważnym  znakiem  dla 
studentów tej uczelni.  Akcja jest  niejako odpowiedzią na zamieszanie 
wokół krzyża, umieszczonego w miejscach publicznych, jakie ostatnio 
ma miejsce w Europie...

Akcja polega na tym, że wszystkie krzyże, jakie znajdują się w naszej 
uczelni  zostaną  po  Wielkiej  Nocy (ze  względu  na  to,  że  w Wielkim 
Poście  nie  dekoruje  się  krzyży!)  ozdobione  trzema  kwiatuszkami  z 

bibuły (tak jak to widać na zdjęciu). Kwiatuszki zostaną przymocowane drucikiem. Pomysł 
przedstawił pracownik sekretariatu, natomiast reszta jest dziełem studentów. Dwie dziewczyny 
zobowiązały  się  do  zrobienia  potrzebnej  ilości  takich  kwiatków.  Jest  to  mały  ale  bardzo 
wyraźny  znak  uczczenia  krzyża.  Jest  to  nasza  odpowiedź  na  antyreligijne  postępowanie 
sławnego trybunału.

Do takiej akcji  zachęcamy wszystkie szkoły Podbeskidzia i nie tylko! Jeśli  tylko możecie, 
przyłączcie  się  do  tej  inicjatywy!  Niech  w  każdej  szkole,  uczelni  tym  sposobem,  po 
Wielkanocy, będzie uczczony krzyż! Możecie też ozdobić tak Wasze domowe krzyżyki!

Adam Wątroba        
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CIEKAWOSTKI
PRO LIFE NA EUCHARYSTII

  

  Nowenna  Dziewięciotygodniowa  Przed  Zwiastowaniem  Najświętszej  Maryi  Panny
w Puńcowie. Coś więcej na ten temat napisała nam Justyna:

„Jest  to  cykl  prezentacji  multimedialnych  w  ramach  piątkowych  mszy  młodzieżowych, 
obejmujący  tematykę  pro  rodzinną  i  pro  life.  Miał  on  na  celu  przygotowanie  ludzi  do 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego zagładą. Odprawiana co tydzień w piątek 
od  29.  I,  ostatnie  odbędzie  się  w  czwartek  25.III  i  zakończy  się  złożeniem deklaracji  o 
Duchowej Adopcji.

   Tematy:
  1. Dojrzałość – dlaczego po ślubie
  2. Dom – Błogosławieństwo Boże
  3. Obowiązek – codziennie na froncie
  4. Radość – "największym szczęściem jest uśmiech na twarzy dziecka"
  5. 18 lat – i co dalej?
  6. Kościół – dlaczego zawsze jest przeciw?
  7. Maryja – nasza Mamusia.
  8. Józef – wzorowy Ojciec.
  9. Wszystko w rękach Boga.”

Jak łatwo się domyślić to się już wydarzyło. W kolejnym numerze biuletynu przeczytamy 
może coś więcej na ten temat.

II WARSZTATY GOSPEL

  II warsztaty GOSPEL 
  w Zebrzydowicach!    
  Odbyły się w dniach:   
  20-21 III 2010 r.

Plan działania obejmował:

- Próby

- 1,5 h warsztatów 
w Ustroniu z grupą 
Słowacką - PIZZA 
(wyjazd sfinansowany 
został przez Fundację 
"Drachma")

- koncert finałowy 
                      w kościele
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OPERACJA MADRYT 2011
   
    Zapraszam wszystkich chętnych do "walki" na ŚDM! Walczymy nie o byle co, ale o to aby 
coraz więcej ludzi dowiedziało się, że Bóg istnieje!! I nie tylko istnieje ale także kocha nas, 
ma dla nas plan - bo nie jesteśmy dziełem przypadku! - i nasz grzech nie jest Mu przeszkodą! 
Niech co raz więcej przyjmie Go jako Pana i Zbawiciela. Lecimy do Hiszpanii opowiedzieć o 
Chrystusie!! :) Zapraszam:)                            

ISNIEJE JUŻ PORTAL NA: nasza-klasa.pl , grono.net ,http://mlodzitejziemi.pl/ 
pod nazwą OPERACJA MADRYT 2011

    Drogi oazowiczu jeśli chcesz pomóc i mieć udział w tym dziele, możesz pomóc przez inne 
sposoby nie ruszając się do Hiszpanii (przeważnie z powodów finansowych). 

Chodzi o modlitwę, przygotowanie formacji, DKS itd. 

Jeśli jesteś zainteresowany pisz: Tukidydes21@o2.pl
Marcin Mazurek

Możesz mieć udział w czymś naprawdę WIELKIM 
DAWAJ :) 

Zapraszam:
http://www.operacjamadryt2011.blog.pl/

Kalendarium - czyli co i kiedy możemy coś zrobić dla tego dzieła:

· Codziennie, godz. 21.30 – modlitwa za Operację Madryt 2011 

· 19-27 czerwca 2010 - Tydzień Promocji Światowych Dni Młodzieży 

· 3-19 września 2010 - rekolekcje III stopnia na Camino de Santiago 

· Lipiec/sierpień 2011 – ewangelizacja w Hiszpanii prowadzona przez członków  
                                         Operacji 

· 11-15 sierpnia 2011 - Dni w Diecezjach, dalsza posługa ewangelizacyjna 

· 15-22 sierpnia 2011 - Światowe Dni Młodzieży
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KALENDARIUM 2010

KWIECIEŃ

1.04 - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu”- Msza Krzyżma w Katedrze 
                                                                                                           – modlitwa za kapłanów!

1-4.04. - Triduum Paschalne - Do uczestnictwa w Triduum Paschalnym we wspólnocie     
                                                deuterokatechumenalnej są zobowiązani wszyscy po IIst. oazy. 
                                             Zgłoszenia do 28.03. Początek: w Wielki Czwartek o godz. 15.00
                                             Zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. godz. 16.00. 
                   Nie ma możliwości późniejszego przyjeżdżania ani wcześniejszego wyjeżdżania!

6-9.04. - Rekolekcje dla kapłanów - Krościenko. Zgłoszenia u Moderatora Diecezjalnego.

11.04. - Spotkanie Diakonii Ewangelizacji: 13:30 Wapienica (Szczegóły w biuletynie)

11.04. - Spotkanie Diakonii Liturgicznej: 18:30 Bielsko-Biała, św. Paweł 
                                                                                                            (Szczegóły w biuletynie)

12.04 – Spotkanie Diakonii Komunikowania Społecznego: 17:30 Bielsko-Biała, św. Paweł

13.04. - SZKOŁA MODLITWY

13.04 – POCZĄTEK TERMINU SKŁADANIA KART NA REKOLEKCJE

18.04. - Diecezjalna Szkoła Animatora Muzycznego: 14:30 Bielsko-Biała, św. Paweł

24.04. - Diecezjalna Kongregacja Ruchu Światło-Życie ! 
                                                               (Szczegóły, jak w ogłoszeniach w biuletynie)

MAJ

6.05. - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” 

9.05. - Rejonowy Dzień Wspólnoty
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