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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 6 lutego.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 3 lutego. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Kalendarium: Magdalena Rozmus
Przygotowanie tekstów: Magdalena Rodak
Ogłoszenia diakonii: Agnieszka Sromek, Jadzia Flisek
Przepisywanie tekstów: Monika Tomiczek
Korekta: Maciej Kiełbas

Kontakt: redakcja@bz.oaza.pl

Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę dyskusyjną Cordis. 
Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt. 
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

Rekolekcje dla kandydatów na animatorów KODA dla osób po 2 stopniu ONŻ odbywać się będą w parafii św. 
Pawła na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku- Białej, w dwóch terminach:

1.  (śląskie) 17.01.-28.01.2011
2. (małopolskie) 31.01.-11.02.2011

Więcej informacji w formularzu zgłoszeniowym  na stronie głównej http://bz.oaza.pl/
Serdecznie zapraszamy !

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

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Następne spotkanie odbędzie się 15 stycznia o godz. 16:00 
w parafii św. Pawła na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku- Białej.

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com

Zapraszamy na nasza 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"
- każdy 1. czwartek miesiąca, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (obok dworca 
PKS), Eucharystia - 18:30, rozpoczęcie spotkania ok. 19:15.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 3 lutego.

Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich...
dużych i małych, młodych i "wcześniej" urodzonych, zapraszamy 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 nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
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DIAKONIA MUZYCZNA

♪ Zapraszamy na Limuzinę 2011. Tym razem do wyboru 3 sekcje:
- KODAL (Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturczgicznych) - rekolekcje dla animatorów liturgicznych
- KAMuzO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy) - rekolekcje dla animatorów muzycznych
- Sekcja Pogodnych Wieczorów - rekolekcje dla animatorów inicjujących pogodne wieczory
Rekolekcje będą miały miejsce w ośrodku rekolekcynym "Betel" w Wiśle Głębcach.
Rozpoczną się w niedzielę 23 stycznia 2011 roku po południu, zakończą w niedzielę 30 stycznia 2011 około 
południa. 

Warunkiem formacyjnym jest przeżyta wcześniej przynajmniej Oaza drugiego stopnia (ONŻ1, OS1, OD1, 
ODK1). 

Chętnych prosimy o wypełnienie formularzu zgłoszeniowego i przysłanie na podany na nim adres. 
Formularz zgłoszeniowy jest na stronie głównej  http://bz.oaza.pl/ bądź w zakładce podanej poniżej.

♪ Zapraszamy na spotkanie formacyjne Diecezjalnej Diakonii Muzycznej (po 3ONŻ) w niedzielę, 9 stycznia, 
o godz. 13.00 w ośrodku przy kościele św. Pawła w Bielsku-Białej.

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 czy melodie brewiarzowe, a także poznać dalsze 
kalendarium.

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
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

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

DIAKONIA ŻYCIA

Spotykamy się w każdą niedzielę po Studium Animatora. Najbliższe spotkanie odbędzie się:
19 grudnia o godz. 10.30 w parafii Św. Pawła Ap. w salce „AA”

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
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DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH
Chodź od rekolekcji wakacyjnych  minęło  dopiero klika  miesięcy, my już rozpoczęliśmy  przygotowania do 
kolejnych oaz, które są zwieńczeniem rocznej formacji parafialnej w ramach Ruchu Światło-Życie. Chcemy z 
Wami dzielić się informacjami i zaprosić do dalszej formacji na drodze Światło-Życie. 

KODA
W minione  wakacje  przeżywaliście  rekolekcje  II  stopnia  ONŻ.  Dlatego  w  czasie  zbliżających  się  ferii 
zimowych zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w Kursie Oazowym dla Animatorów (KODA).
Choć w nazwie widnieje nazwa „kurs”, są to rekolekcje.  Jest to wyjątkowy czas pod  wieloma  względami, 
przede  wszystkim czas radosnego i  szczególnego spotkania z Panem Bogiem, a przed Nim z samym sobą i 
drugim człowiekiem.

W naszej diecezji KODA odbywać się będzie w 2 terminach:
- KODA śląskie: 17-28.01. 2011 r. - zgłoszenia do 9 stycznia 2011 r.
- KODA małopolskie: 31.01.-11.02.2011 r. - (zgłoszenia do 23 stycznia 2011 – warunek: musi się zebrać co 
najmniej 10 osób!).
Formularz zgłoszenia i więcej informacji znajdziecie na stronie oazowej: bz.oaza.pl

TRIDUUM PASCHALNE
Zapraszamy  Cię  też  do  przeżycia  w  formie  rekolekcyjnej  czasu  Świętego  Triduum  Paschalnego
(21-24 kwietnia 2011). Do uczestnictwa w Triduum Paschalnym we wspólnocie deuterokatechumenalnej są 
zobowiązani wszyscy po II° oazy. 
Zgłoszenia do 10.04. 
Początek w Wielki Czwartek o godz. 15:00 
a zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. godz. 16:00. 
Nie ma możliwości późniejszego przyjeżdżania ani wcześniejszego wyjeżdżania! 

III STOPIEŃ PRAGA
Pragniemy Was też poinformować, że przygotowujemy się do zorganizowania rekolekcji III° 
w 1 turnusie w Pradze (Czechy), 
a także w 2 turnusie, w Jarosławiu, gdzie będą też swoje rekolekcje przeżywać rodziny.

Koszt rekolekcji w Pradze to 800 zł. (w tym przejazd, wyżywienie, koszt zakwaterowania i bilety wstępów), 
natomiast koszt rekolekcji w Jarosławiu to ok. 700 do 750 zł.

W związku z tym, że przygotowanie rekolekcji w Pradze wymaga czasu i wielu zabiegów organizacyjnych, 
musimy wiedzieć wcześniej czy będą chętni, aby tam właśnie przeżywać rekolekcje III°. 

Dlatego też uwaga!!! 
Do końca lutego będziemy czekać na informacje od Ciebie czy i gdzie planujesz przeżywać swoje rekolekcje 
III stopnia. 
W Pradze ilość miejsc jest ograniczona!!! (ok. 30 miejsc dla dziewcząt i 16 dla chłopaków) 
Zgłoszenia wstępne na rekolekcje w Pradze będą odbywać się drogą mailową. 
Do końca lutego należy przesłać informacje na adres maadziaw@interia.pl lub ddor.bz@gmail.com, z prośbą 
o wpisanie na listę uczestników rekolekcji III st. 
W mailu należy podać imię i nazwisko, adres, maila i tel. kontaktowy oraz parafie, z której pochodzicie.

Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w rekolekcjach w Pradze zostanie wysłana karta uczestnika, którą następnie 
należy wypełnić i wraz z zaliczką wysokości 200 zł złożyć do końca marca. 
Piszemy o tym  już teraz, bo gdyby nie  było chętnych z naszej diecezji na  rekolekcje w Czechach,  jeszcze 
będziemy mogli zaprosić na te rekolekcje oazowiczów z całej Polski.
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FUNDACJA 1%
Kochani!

Powoli zbliża się koniec roku, a z tym związane jest rozliczanie 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 i 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, druków. Wskazujemy 
organizację poprzez podanie jej numeru KRS i kwoty, a całą resztę wykonuje urząd skarbowy.

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.

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
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WYDARZYŁO SIĘ...
Istebna - Wigilijka

      W Istebniańskiej parafii dnia 27.12.2010r odbyła się wigilijka na której zebrały się osoby związane
z Ruchem Światło-Życie. Ludzie, którzy w przeciągu ostatnich 20 lat fragment swojego życia związali z tą  
wspólnotą. Dziś ich drogi potoczyły się w różnych kierunkach, jedni dalej trwają w Ruchu poprzez Domowy 
Kościół  czy  działalność  w  diecezji,  inni  znaleźli  swoje  miejsce  w  innych  wspólnotach.  Oczywiście  na 
spotkaniu  nie  zabrakło  młodzieży  oazowej, 
która ubogacała je wspólnym śpiewem kolęd.

Spotkanie  rozpoczęło  się  tradycyjnie 
modlitwą i  zawiązaniem wspólnoty  poprzez 
zapalenie  świecy  oazy.  Następnie  było 
wspólne kolędowanie, a także przedstawienia 
się  oraz  dzielenia  tym,  co  się  zmieniło
w ostatnich latach. Oczywiście nie obyło się 
bez  przysmaków  na  stole.  Jeden
z animatorów przygotował prezentację zdjęć 
dzięki  której  można  było  powspominać 
dawne  lata.  Spotkanie  zakończyliśmy 
modlitwą  oraz  składaniem  życzeń
i dzieleniem się opłatkiem. 

Odpowiedz  na  to  spotkanie  była 
bardzo  pozytywna,  choćby  przez  sam  fakt 
przyjścia  50-  ciu  osób  oraz  wielu  pytań
o  przyszłoroczną  wspólną  wigilijkę  czy  pomysł  podobnego  spotkanie  na  Wielkanoc.  Widać,  iż  potrzeba 
wspólnego spotkania, oraz dalszego trwania przy Chrystusie jest ogromna jak powiedział Paweł - student oraz 
pracownik katedry Wawelskiej: „oaza była dla mnie łącznikiem między mną a Panem Bogiem, między mną
a  ludźmi”  czego  mu  obecnie  bardzo  brakuje.  Bartek  np.  ma  tę  możliwość,  iż  jest  w  dalszym  ciągu 
uczestnikiem Ruchy  Światło-Życie,  pomimo  odległości  jaką  pokonuje  dojeżdżając  do  liceum.  Dla  niego 
spotkania formacyjne czy wyjazdy na rekolekcje są bardzo ważne rozwija poprzez nie swój kontakt z Bogiem. 
Trwając  we  wspólnocie  odczuwa  wewnętrzny  spokój  ponieważ  wie,  że  zawsze  może  liczyć  na  pomoc 
animatorów w trudnych dla niego sprawach.

Na  spotkaniu  obecne  były  choćby 
dawne  moderatorki.  Dziś  np.  Basia  jest 
katechetką  w  szkole  podstawowej,  dzięki 
czemu  jest  mocno  związana  z  parafią. 
Również  jest  jedną  z  organizatorek  grupy 
pielgrzymkowej  na  Jasną  Górę.  Zapytana
o  to,  co  zawdzięcza  oazie  odpowiedziała: 
„Ruch  ukształtował  mój  charakter,  moją 
osobowość”.  Trwaniu w Ruchu zawdzięcza 
obecną prace, jak mówi myśl uczenia religii 
zrodziła się u niej już na oazie. Podkreśliła 
również iż Ruch dał jej wielu przyjaciół na 
których  może  liczyć  do  dnia  dzisiejszego. 
Bogusia z kolei  matka czwórki dzieci trwa 
obecnie  w  Domowym  Kościele  i  razem
z  mężem  prowadzi  poradnie  rodzinną. 
Najbardziej  formacji  oazowej  zawdzięcza 

trwanie w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Dalej ważny jest dla niej własny rozwój, w Kościele posługuje 
poprzez działalność w Domowym Kościele oraz posługę we wspólnocie dorosłych „Emaus”.  Dziękujemy 
Zuzi, która zaproponowała wigilijkę i stała się odpowiedzialną za jej zorganizowanie. Po tegorocznej odczuwa 
się chęć kontynuowania wspólnych spotkań w przyszłych latach.                                                        Basia
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CIEKAWOSTKI
SZOPKA

  Do oglądnięcia Szopki w parafii św. Pawła w Bielsku-Białej zaprasza nas ks. Grzegorz Strządała.

Dekorację można oglądać i podjąć rozważanie przed i po każdej Mszy św. oraz w ciągu dnia od 
zakończenia Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Kaplica jest otwarta a urządzenia 

ruchome powinny się uruchomić na impuls z czujnika ruchu w pobliżu skarbonki 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich twórców dekoracji!

ZAPRASZAMY
www.radio.oaza.pl
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OPERACJA MADRYT 2011
    Do ŚDM pozostało już niewiele czasu - tylko 9 miesięcy dzieli nas od sierpnia. Z tej racji Diakonia  
Modlitwy OP2011 wyszła z inicjatywą nowenny miesięcy w tej intencji - za ŚDM, za OP2011, za Hiszpanię. 
W ramach nowenny działa lista, na którą możesz się wpisać swoim imieniem, nazwiskiem lub miejscem 
pochodzenia (motywacja dla innych i świadectwo), zobowiązując do szczególnej modlitwy w ten dzień. Może 
to być cokolwiek - Pod twoją obronę, dziesiątka różańca, koronka, godzina z Liturgii Godzin, msza święta  
ofiarowana, itd.. Jeśli każdy poświęci odrobinę czasu choć raz w ciągu tych 9 miesięcy, to stworzy się nam 
wspaniała więź modlitewna. Czy Bóg mógłby na coś takiego być obojętnym? Zaskoczmy Go i pokażmy jak 
nam zależy! Zachęcam do uczestnictwa w tym dziele. To naprawdę niewiele kosztuje. Drobny wysiłek to 
małe ziarnko gorczycy, które za 9 miesięcy stanie się potężnym drzewem. 

https://spreadsheets.google.com/ccc?
key=0Av9P9QXIIo_HdGNkb0hmSmNrcDBUY3ViMFdORDNMVHc&hl=en&authkey=CJyts4cB -  to  jest 
adres do listy :) Wybierz dzień (możesz więcej - ale nie wszystkie:P - daj innym szansę :)),  wpisz imię, 
nazwisko lub pochodzenie i enter :) To wszystko! Jak nie można dużo to chociaż niewiele :) 

TERMINARZ DOMOWY KOŚCIÓŁ
Rodzaj i Miejsce Termin Zgłoszenia do:

Rekolekcje letnie w 2011 roku:

I stopień OR: Bańska Wyżna 25 czerwca - 10 lipca 2011r.

Maria i Jan Plewowie
tel. 784 30 23 82

III stopień OR: Jarosław 15-31 lipca 2011r.

I stopień OR: Myśłibórz 15-31 lipca 2011r.

II stopień OR: Rycerka Górna 30 lipca - 15 sierpnia 2011r.

KALENDARIUM 2011

STYCZEŃ
16.01– Diecezjalny Opłatek Domowego Kościoła godz. 14.00- Kęty Osiedle - Parafia NSPJ

17-28.01 – Koda śląskie - Formularze zgłoszeń na stronie oazowej: bz.oaza.pl, do 9.01.

23-30.01 - Limuzina (KAMUZO, KODAL i sekcja pogodnych wieczorów): Wisła Głębce,  
                  (minimum formacyjne: 3 stopień ONŻ, DK, OStudencka, w wyjątkowych sytuacjach 2).   
                  Udział w KAMUZO jest wymagany do podjęcia posługi animatora muzycznego w  
                  czasie rekolekcji wakacyjnych.

31.01.-11.02 – Koda małopolskie (zgłoszenia do 23.01. – warunkiem jest, że zbierze się co  
                        najmniej 10 osób!). Przyjazd do 1700; wyjazd rano!

LUTY

6.02 - Spotkanie formacyjno-informacyjne Diecezjalnej Diakonii Muzycznej

25-28.02.  -  Częstochowa.  Zgłoszenia  wyjazdu  na  Kongregację  Odpowiedzialnych u  Moderatora   
                  Diecezjalnego.
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