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„Nie czyńmy z Ruchu muzeum sł.b. Ks.Blachnickiego”



SPIS TREŚCI
Ogłoszenia diakonii diecezjalnych................................... 
Zapowiedzi z bz.oaza.pl:
                       DDW DK w Żywcu...................................
                       Kurs Wychowawców Kolonijnych............
Fundacja …......................................................................
Prezentacja tematu roku....................................................
Wspólnoty parafialne …...................................................
Wydarzyło się:
                       Studium Animatora....................................
                       Niech Żyje Bal...........................................
                       IX Tydzień z Panem Bogiem w Brennej...
                       KO w Częstochowie..................................
                       Spartakiada w Istebnej...............................
Polecamy: Płyta SACRUM/ Godziny Taboru/ OAZA.....
Formacja: Gwiezdne Wojny..............................................
Radio Foz–Zoe.................................................................
Kącik Liturgiczny.............................................................
Pomoce Oazowe...............................................................
Kalendarium.....................................................................

3

7
7
7
8
11

12
12
13
13
14
15
16
16
17
17
18

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 kwietnia.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 26 marca. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Barbara Pastor, Małgorzata Copija                        
Kalendarium: Magdalena Rozmus                          Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę Cordis.
Radio oazowe: Edyta Starzak                             Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt.
Wydarzyło się: Magdalena Dudka
Ogłoszenia diakonii: Weronika Sury
Wspólnoty parafialne: Monika Tomiczek
Polecamy: Weronika Sury
Zapowiedzi z bz.oaza.pl: Magdalena Rozmus
Korekta: Maciej Kiełbas
                                                         Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA EWANGELIZACJI

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

Termin najbliższego spotkania: -

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
 http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO: 9-11 MARZEC
 Bielsku-Białej w Parafii na Skrzydłach

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

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Moderator: ks. Łukasz Gąsiorek
Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka, galuszkak@gmail.com

Termin najbliższego spotkania: 11 MARCA 14:00
Spotkanie w Bielsku-Białej na Skrzydłach

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

DIAKONIA LITURGICZNA

Moderator: ks. Łukasz Tlałka
Odpowiedzialny: Sebastian Baltaza

Termin najbliższego spotkania: 10 MARZEC 19:00 
Spotkanie w Bielsku-Białej na Skrzydłach

rozpoczynamy nieszporami w kościele

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

Moderator: ks. Michał Gajzler
Odpowiedzialny: Szymon Waliczek, szwaliczek@gmail.com

Termin najbliższego spotkania: SPOTKANIA MODLITEWNE „w SERCU” 
– każdy 1. czwartek miesiąca, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej

Kontakt z Diakonią Modlitwy: diakoniamodlitwybz@gmail.com 

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

Spotkanie formacyjno-informacyjne:

Termin najbliższego spotkania: 4.03.2012 godz: 15:30 os. Polskich Skrzydeł Bielsko-Biała

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.

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Moderator: ks. Sebastian Fajfer
Za gałąź rodzinną odpowiadają:

                    Kasia i Bogdan Mleczkowie, tel. 33 817-55-81; e-mail:mkabo@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@onet.eu

REKOLEKCJE WAKACYJNE 2012

UDOSTĘPNIAMY WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ KARTY UCZESTNIKA 

DO WYDRUKU I POWIELENIA

PROSIMY O ZACHOWANIE UKŁADU WYDRUKU.

Karta jest przygotowana do wydruku dwustronnego i złożenia!

Uczestnikom należy dostarczać bezwzględnie Kartę Informacyjną zawierającą podstawowe informacje dla 
rodziców i opiekunów!

Karta wydruk, Karta Informacyjna
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ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na rekolekcje oazowe będą przyjmowane w Diakonii Słowa przy Parafii Św. Pawła w Bielsku-
Białej (wejście przez KANCELARIĘ PARAFIALNĄ !!!) od 31 maja do 2 czerwca, od 16:00-18:00.

Przypominamy, że można zgłaszać się na wybrane ośrodki, przy czym DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 
ZGŁOSZEŃ!

OPŁATA ZA REKOLEKCJE

Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej( w tym Radocza) - 650 zł

koszt rekolekcji oazowych poza diecezją (wyższy ze względu m. in. na koszt przejazdu):

• Wołkowyja (Bieszczady) 3°OND – 750 zł 
• Jarosław (koło Przemyśla) 3° OŻK (800zł młodzież, w tym koszt przejazdu). Rekolekcje 

rozpoczynają się 20 lipca (dzień przyjazdu). 
• Praga (Czechy) 3° OŻK – 675 zł + 3000CZK. Zgłoszenia na:   oazapraga@op.pl   
• Krokowa 2° OND (nad morzem) (koszt zostanie podany w późniejszym terminie) – termin 16.07 – 

1.08; ks. Mateusz Dudkiewicz 696-851-805. Zgłoszenia bezpośrednio u moderatora, karty składamy 
jak w przypadku pozostałych rekolekcji (informacja poniżej). 

• Krokowa ODB (nad morzem) (koszt zostanie podany w późniejszym terminie na stronie DDOR) – 
termin 16.07 – 1.08; ks. Przemysław Guzior 510 629 177. Zgłoszenia bezpośrednio u moderatora, 
karty składamy jak w przypadku pozostałych rekolekcji (informacja poniżej).

Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty minimum 200 zł. 

Pozostałą cześć kosztów należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca.

Szczegóły dotyczące m.in sposobu dokonywania opłat za rekolekcje, nr konta itp. można znaleźć na karcie 
informacyjnej 2012.

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 zaliczka 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. 

WIEK A ETAP FORMACJI

WIEK 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PO 
KLASIE

1
SP

2
SP

3
SP

4
SP

5
SP

6
SP

1
GIMN.

2
GIMN.

3
GIMN.

1
S. ŚR.

2
S. ŚR

STOPIEŃ 
FORMACJI

ODB 1
OND

2
OND

3
OND

1
ONŻ

2
ONŻ

3
ONŻ
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LISTA   REKOLEKCJI W 2012 R.  

Kontakt:

ddor.bz(at)gmail.com [(at) = @] lub telefon Wiesław Jurczyk 604-405-111 (PO GODZINIE 16:00)) !!

RODZAJ I MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZENIE

TURNUS 1

OND 3° Zagórnik

koszt: 650 zł 30-VI do 16-VII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

OND 3° Wołkowyja
- w Bieszczadach

koszt: 750 zł
30-VI do 16-VII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

1° OŻK Radocza

koszt: 650 zł 30-VI do 16-VII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

3° OŻK Praga
(Czechy)

koszt: 675 zł+3000 CZK
30-VI do 17-VII

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

pod adresem
oazapraga@op.pl

TURNUS 2

3° ODB Krokowa 
(woj. pomorskie) 16-VII do 01-VIII

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Po wcześniejszym uzgodnieniu z 
moderatorem

3° OND Wołkowyja

- w Bieszczadach

koszt: 750 zł

17-VII do 02-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

1° OŻK Radocza 18-VII do 03-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

2° OŻK Zagórnik

koszt: 650 zł 18-VII do 03-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

3° OŻK Jarosław

(koło Przemyśla) 

koszt: 800 zł

20-VII do 05-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

KODA Bielsko-Biała

koszt: 400 zł 5-VIII do 14-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=10

Biuletyn Informacyjny Nr 3/2012                                                                                                              6/18

http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=10
mailto:oazapraga@op.pl


DIAKONIA SŁOWA

Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Słowa:

       Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie: Renata i Wiesław Jordankowie (43-330 Wilamowice-
-Hecznarowice, ul. Graniczna 11, tel. 33 845-70-29, 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 Starzak, tel.: 661-864-972

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: Każdy wtorek, od 17.30 do 19.30, oraz w czasie Studium Animatora i innych spotkań 
oazowych odbywających się przy parafii pw. św. Pawła.

Adres mailowy: diakoniaslowabz@gmail.com

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

ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK w Żywcu

10.03.2012 - Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK w Żywcu Zabłociu 
w Kościele Św. Floriana 

Rozpoczęcie godzina 10.00.

Kurs Wychowawców 

9-11.03. Po raz kolejny organizujemy taki Kurs, 
w którym mogą wziąć udział tylko (!) przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. 

Początek w piątek o godz. 2000 a zakończenie w niedzielę ok. 1300. 
Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń do końca lutego.

Przypominamy o zgłoszeniach.

FUNDACJA

UWAGA ZMIANA DANYCH FUNDACJI !!
Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bielsku-Białej 
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

KRS: 0000071891
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Kochani!

    Powoli zbliża się rozliczanie z urzędem skarbowym z naszych podatków dochodowych osób pracujących na 
podstawie umowy o pracę, innej umowy cywilnoprawnej, emerytów i rencistów oraz prowadzących własną 
działalność.

     Jak co roku, także i w rozliczeniu za rok 2011 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 Bielsku - Białej–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 Bielsku - Białej (bowiem każda diecezja ma swój 
oddział fundacji)

PREZENTACJA NOWEGO 
ROKU FORMACYJNEGO 2012/2013

"Kościół naszym domem" 

to hasło roku formacyjnego 2012/2013. Jest ono tożsame z tematem programu 
duszpasterskiego na ten rok, ogłoszonego przez Episkopat Polski dla Kościoła 
w naszym kraju. Jak to już tradycyjnie w Ruchu jest, towarzyszy nam znaczek 
oraz piosenka. Zachęcamy do wsłuchiwania się i nauki. Ma to by symbol 
naszej jedności.

PONIŻEJ PRZENTUJEMY PIOSENKĘ ROKU
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TEKST PIOSENKI ROKU 2012/2013

KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM

Kościele, Drogo Wspólnoty,
Domie wszystkich wierzących w Jezusa,
Królestwo błogosławionych
Przez wieki niezmiennie na Skale stojące.

Kościele, Światło żyjących,
Domie, który jest zawsze otwarty.
Nadziejo każdej tęsknoty
Cierpliwie milczącej za Bogiem żyjącym

Ref. Wstań – podnieś się już, chodź!
Znowu nadszedł czas, wołamy: „Królestwo nadchodzi”
Przyjdź, przyjdź już, Panie nasz
Żeby cały świat uwierzył, żeś jest Nadzieją!   Wstań. 

Kościele, Życie prawdziwe,
Domie, gdzie każdy odnajdzie wspólnotę
Zmęczonym trudem codziennym
Da pokarm niebieski – chleb życiodajny.

Kościele, Boży posłańcze,  
Domie modlitwy i pieśni chwalebnych.
Razem wielbimy Jezusa
Choć w domu jesteśmy do Domu zmierzamy

Wstań – podnieś się już, chodź!...

Kiedy świata mrok znów wyważa drzwi,
Kiedy pozornie Ciebie nie ma
Wtedy wspólny śpiew niszczy każde zło,
Kościół to jest nasz dom.

WSPÓLNOTY PARAFIALNE
RAJCZA - DOMOWY KOŚCIÓŁ

Wspólnota Domowego Kościoła w naszej parafii 
powstała w 2000r. Z inicjatywy Ks. Zenona Budki. 
Obecnie istnieją dwa Kręgi, w każdym Kręgu po 
cztery pary małżeńskie. Spotykamy się w Kręgach 
na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. 
Kilka razy w roku animatorzy Kręgów biorą udział 
w Rejonowych Spotkaniach Kręgu w Milówce. 
Czynnie uczestniczymy w uroczystościach i 
nabożeństwach w naszej parafii, takich jak: odpust 
parafialny, nabożeństwa fatimskie, czuwanie przy 
Bożym Grobie, prowadzimy rozważania Drogi 
Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, bierzemy 
też czynny udział w wystawianym Misterium Męki 
Pańskiej. Włączamy się w różnego rodzaju akcje 
charytatywne organizowane przez naszą parafię. Od grudnia 2011 roku staramy się uczestniczyć wraz z Oazą 
Młodzieżową naszej parafii w Rejonowej Diakonii Modlitwy odbywającej się w każdy drugi czwartek 
miesiąca w Ciścu. Opiekunem Domowego Kościoła w naszej parafii jest ks. Janusz Pałka.

Biuletyn Informacyjny Nr 3/2012                                                                                                              11/18



WYDARZYŁO SIĘ...
STUDIUM ANIMATORA

Właśnie kończy się cykl spotkań w ramach Studium Animatora w tym roku formacyjnym. Na ostatniej sesji 
zebrało się nas prawie 40 osób (w tym Panie Odpowiedzialne). Przez ten czas podsumowania całorocznej 
pracy wiele razy przewinęły się słowa które padły w Częstochowie podczas Kongregacji Odpowiedzialnych z 
ust Moderatora Generalnego: „Nie czyńmy z Ruchu Muzeum sł. b. ks. F. Blachnickiego”. Myślę że całe to 
studium było dowodem, że sięgając do źródeł idziemy do przodu. Ponadto ta sesja była ubogacona spotkaniem 
z kapłanami, którzy pragną podjąć trud rekolekcji wakacyjnych. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i 
życzymy dobrego przygotowania do świętowania Paschy!!!

NIECH ŻYJE BAL… 
Mroźny sobotni wieczór 4 lutego 2012 roku. Termometr wskazuje -16 oC  , choć to i tak wersja nader 

optymistyczna.  W Miejskim Centrum Kultury  w Skoczowie  grupa  zapaleńców z  nieukrywaną radością  i 
optymizmem  kończy  przygotowania  do  I  BEZALKOHOLOWEGO  BALU  KARNAWAŁOWEGO 
organizowanego przez rodziny Domowego Kościoła oraz zaprzyjaźnione pary skupione przy parafii św. Ap. 
Piotra i Pawła w Skoczowie. Gdy dobiega godzina 20.00, sala zapełnia się wytwornymi gośćmi, bufet zachęca 
do degustacji swym wyglądem i zapachem, a muzyka wnet wszystkich porwie do tańca. Zanim jednak to 
nastąpi  organizatorzy  balu  i  pomysłodawcy  Agata  i  Bogusław  Kołaczowie  wraz  z  Ks.  Grzegorzem 
Sulkiewiczem uroczyście otwierają bal; po krótkiej modlitwie „poloneza czas zacząć”...

I  BEZALKOHOLOWY BAL KARNAWAŁOWY przeszedł  do  historii.  Jako  organizatorzy  mamy 
nadzieję, że stanie się on tradycyjnym elementem karnawału w naszej parafii. Wiele par opuszczających bal 
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mówiło, że tak świetnie jeszcze nigdy się nie bawiło, a to dobrze prognozuje na przyszłość.
Barbara Mendroch

CAŁOŚĆ NA: www.bz.oaza.pl 

IX TYDZIEŃ Z PANEM BOGIEM 
W BRENNEJ

… uśmiechnij się nade mną – te słowa towarzyszyły nam każdego dnia podczas już IX Tygodnia z 
Panem  Bogiem,  który  odbył  się  tradycyjnie   w  pierwszym  tygodniu  ferii  zimowych.  Tym  razem 
wędrowaliśmy razem z  dziećmi  z Fatimy – Łucją, Hiacyntą i Franciszkiem. 

Rozpoczęliśmy jak  zwykle  zapaleniem świecy  oazowej  i  słowami  Światło  Chrystusa,  aby  w ten 
sposób podkreślić, że to tydzień przeżywany nie tylko w radości z drugim człowiekiem, ale  przede wszystkim 
- w bliskości z Chrystusem. Spotykając się codziennie od poniedziałku do soboty w breńskim gimnazjum 
mieliśmy okazję poznawać naszych bohaterów i uczyć się od nich kroczenia niełatwą, ale jakże piękną drogą 
ku świętości.  Trzeba przyznać, że dzieciaki ze skupieniem i wielkim zainteresowaniem śledziły losy małych 
pastuszków  oglądając  przygotowaną  przez  oazowiczów  scenkę.  Również   z   niemałym  zapałem 
wyśpiewywały słowa tegorocznego hymnu  Wszystkie dzieci idą do nieba… jak również piosenkę  Boże po 
stokroć święty, której tekst sprawiał że na każdej twarzy  zagościł szczery uśmiech...

Codziennie towarzyszyła nam modlitwa Anioł Pański i dziesiątek różańca, w którym to polecaliśmy 
swoje intencje jak również osoby, które pomogły nam przygotować to dzieło jakim jest Tydzień z Panem 
Bogiem. Na zakończenie całego Tygodnia każdy z uczestników otrzymał  pamiątkowy dyplom, który mamy 
nadzieje będzie przypominał, że  WSZYSTKIE DZIECI IDĄ DO NIEBA, - ZOSTAŃ DZIECKIEM WIĘCEJ 
NIE TRZEBA !!! 

Całość na: www.bz.oaza.pl

XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych 
w Częstochowie

   Było  mi  dane  uczestniczyć  w  XXXVII  Kongregacji 
Odpowiedzialnych  w  Częstochowie  tylko  w  sobotę.
Brałam udział dwa razy na Kongregacji w poprzednich latach 
i bardzo chciałam przyjechać i tym razem. Już na Kongregacji 
widziałam  konkretne  rzeczy,  które  chcę  zmienić  w  swoim 
życiu  i  kolejny  raz  ta  sama  pewność,  że  pragnę  służyć  w 
Ruchu Światło–Życie. Za każdym razem Pan Bóg mnie czymś 
zaskakuje  na  KO.  Tegoroczną  KO  przeżyłam  inaczej  niż 
poprzednie. Zawsze były znajome osoby z diecezji, teraz Pan 
Bóg  pozwolił  mi  doświadczyć  wspólnoty  w  szerszym 
wymiarze. Nie trzeba nawet znać imienia osoby stojącej obok, 
żeby tworzyć wspólnotę- było to niesamowite przeżycie. 
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   Wspaniale  było  tworzyć  wspólnotę  międzynarodową  i 
międzykontynentalną. Niezwykle  ubogacające okazały 
się świadectwa osób z miejsc,  w których Ruch Światło-Życie 
dopiero  powstaje.  Nie  sposób  nie wspomnieć  o  gościu  z 
Singapuru - Geok Seng Lim. Uderzyła mnie jego autentyczna 
wiara.  Nie  mówił  konferencji  napisanych  na  kartce,  zamiast 
tego dzielił się całym sobą, swoim życiem i wartościami. Geok 
Seng  Lim  przekazywał  trudne  informacje,  ale  w  prosty, 
logiczny  i  łatwy  do  zrozumienia  sposób,  przytaczając  wiele 
przykładów. Pan Bóg obdarzył mnie wieloma łaskami w czasie 
Kongregacji Odpowiedzialnych, oby owoce trwały.

Chwała Panu!

Jadzia

SPARTAKIADA - ISTEBNA
       Mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych do aktywnego spędzania 
wolnego  czasu,  młodzież  „oazowa”  nie  poddała  się  i  przeprowadziła  Zimową 
Spartakiadę  Istebniańską.  Było  to  pierwsze  w  historii  wspólne  sportowe 
przedsięwzięcie  Urzędu  Gminy  Istebna  z  młodzieżą  Ruchu  Światło  –  Życie  z 
Istebnej. 
      Mamy  nadzieję,  że  słaba  frekwencja  mieszkańców  Gminy  nie  zniechęci 
młodzieży  do  działania,  organizowania  oraz  że  jeszcze  nie  raz  będą  mogli 
udowodnić,  że  młodzież  nie  jest  wcale  taka  zła.
Niedzielne popołudnie mogli  spędzić w domu przed komputerem, telewizorem, z 
kolegami … woleli  marznąć,  aby zrobić coś dla  innych,  organizując czas  swoim 
rówieśnikom,  młodszym  kolegom  i  koleżankom  a  także  starszym.  Konkurencja 
„Przeciąganie liny” odbyła się w formie zabawowej z udziałem drużyn mieszanych.
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WYNIKI KONKURENCJI

WYŚCIGI SANEK

Szkoła Podstawowa Młodzież Dorośli – kobiety Dorośli – mężczyźni

1. Sara Kohut,
2. Bartłomiej Kerlin
3. Janina Juroszek

1. Rozalia Kohut
2. Anna Jojko
3. Karina Czyż

1. Iwona Kohut
2. Agata Jędrzejewska
3. Bernadetta Juroszek

1. Adam Jędrzejewski
2. Andrzej Sikora
3. Szczepan Zowada

RZUT DO CELU

Dzieci Szkoła Podstawowa Młodzież/Dorośli

1. Bartłomiej Kerlin
2. Julia Kerlin
3. Janina Juroszek

1. Adam Jędrzejewski
2. Katarzyna Kuś
3. Józef Juroszek
4. Barbara Juroszek

POLECAMY
Płyta „SACRUM”

 
        26 lutego 2012 nastąpiła premiera pierwszej oficjalnej płyty 
scholi  Domenica  pt.  SACRUM.  Płyta  zawiera  między  innymi 
utwory  wielkopostne,  wielkanocne  oraz  hymn  z  uroczystości 
Beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie.

         Przyznam szczerze, że nie mogłem oderwać się od słuchania 
tej płyty. Wrażenie robi już od momentu kiedy chwyci się ją do 
rąk. Profesjonalne przygotowanie, grafika i oprawa są wstępem do 
tego co można usłyszeć kiedy się ją włączy. Kapitalnie wprowadza 
w atmosferę Wielkiego Postu, wycisza i uczy słuchania.
        Myślę że dla nas oazowiczów dodatkowym atutem jest także 
skład  scholi.  Nie  brakuje  tam  wielu  znanych  nam  animatorów 
ruchu. Ja jestem zachwycony. Polecam.

Jarek Pszczółka                         
   

www.domenica.teatrk.com

O nagranie można pytać wzakrystii konkatedry pw. Narodzenia NMP w Żywcu, 
a także w księgarni w Domu Katolickim.   Cena: 25 zł   Zapraszam  y  :).  
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„Godziny Taboru”
Ks.Franciszek Blachnicki-"Godziny Taboru"

Napisana pod koniec życia przez ks. Blachnickigo ksiązka ukazyje niezwykły wpływ 
błogosławionego Jana Pawła II na powstanie i rozwój charyzmatu Ruchu Światło-Życie.
Założyciel Oazy określa papieża Polaka mianem"protektora Ruchu Światło-Życie"Lecz 
dzieło to jest również niezwykłym świadectwem życia ks.Franciszka. Jego bezpośredniego 
zaangażowania i poświęcenia dla Oaz. Sam autor nazwał ksiązke "Genasis Ruchu Światło-
Życie". Dla oazowicza może się ona stać podróżą do początków naszego ruchu oraz dać 
nadzieje i pomóc przetrwać trud obecnych czasów.

OAZA - kwartalnik
Polecamy nasz oazowy kwartalnik „ Oaza”. Aktualny numer styczeń-marzec zawiera wiele informacji 
dotyczących ewangelizowania jego form i sposobów. Opisuje temat roku również przyszłego. Myślę że to 
punkt warty uwagi. Ponadto znajdziemy informacje i relacje o wydarzeniach w Ruchu. Kwartalnik do nabycia 
w Bielsku-Białej w parafii na Skrzydłach. Cena ok. 5zł POLECAM.

FORMACJA
Gwiezdne Wojny
Zemsta Sithów

Wchodząc w Wielki Post stajemy na drodze przygotowania do Triduum Paschalnego. Pochylamy się 
nad Drogą Krzyżową, ale także mamy obraz Jezusa na pustyni oraz kuszenia Go przez Szatana. Jak doskonale  
się orientujemy ostatnie próby Złego zmierzające do odwiedzenia Jezusa od wypełnienia Misji odbijają się  
właśnie wypełnieniem tegoż Posłania.

Jak  przygotowujemy wszystko  co  mamy  do  zrobienia  w  oazach?  Kluczem  do  realizacji  tego  co 
podejmujemy w oazach jest modlitwa i plan. Chrystus wyszedł na pustynię - później żadna pokusa nie mogła 
Go odwieźć od celu. Też potrzebujesz czasu zatrzymania modlitwy – refleksji – określenia po co to robisz!  
Wielu animatorów i oaz gubi się i znika, ponieważ nie wie po co to robi? Zapytaj swoją grupę po co jest na 
oazie? Zapytaj się gdy idziesz ewangelizować po co to robię? (Najczęstsza odpowiedź: Żeby mieć więcej  
oazowiczów w parafii. - BŁĄD) Po co Ci więcej oazowiczów? Po co mają przyjść na oazę? CEL! 

Jak określisz cel - zaplanuj resztę! Pan Bóg Ci poprawi ten plan, ale jak go nie zrobisz … to nie będzie 
czego poprawiać! Mając cel przed oczami pokusa nie odciągnie Cię od realizacji. Czasem się opóźni (wszyscy 
popełniamy błędy)  ale  Ty z  tego nie  zrezygnujesz bo wiesz PO CO TO ROBISZ!  Dobre  przygotowanie 
organizacyjne nie tylko ułatwia realizację zdania, ale także pomaga panować nad działaniami. Rób tak jakby 
wszystko zależało od Ciebie, a módl się tak jakby wszystko zależało od Pana. POWODZENIA!

Jarek Pszczółka

www.radio.oaza.pl
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KĄCIK LITURGICZNY
Dialog w Eucharystii

Diakonia liturgiczna pragnie co miesiąc dzielić się swoimi wnioskami ze spotkań w formie krótkiego artykułu 
o liturgii. Zapraszamy do lektury.

Kapłan może wprowadzić wiernych w krótkich słowach w Mszę danego dnia przed aktem pokutnym, do 
liturgii  słowa,  przed  czytaniami,  do Modlitwy eucharystycznej,  przed prefacją,  nigdy zaś  w czasie  samej 
prefacji!Eucharystia jak zaznacza OWMR jest dialogiem natomiast ludzie przychodzą na eucharystię często 
aby posłuchać , a nie uczestniczyć w niej. Czynne uczestnictwo wiernych we Mszy Świętej to dialogi między 
kapłanem i zgromadzonymi wiernymi oraz aklamacje, akt pokutny, wyznanie wiary, modlitwa powszechna i 
modlitwa pańska. Warto zwrócić uwagę, że śpiew po komunii (uwielbienie) stanowi samodzielny obrzęd, zaś 
pieśń na wejście czy na przygotowanie darów towarzyszy innemu obrzędowi. Oznacza to że podczas pieśni na 
uwielbienie nie powinna być podejmowana żadna czynność i odwrotnie nie powinno się prowadzić śpiewu na 
uwielbienie w czasie innej czynności liturgicznej. Śpiew ma wyrażać naszą radość jak często brakuje tego w 
naszych  śpiewach?  Innym  problemem  jest  dodatkowo  zaangażowanie organistów  czasem  się  zdarza  że 
organiści nie śpiewają podczas gry na organach. OWMR wskazuje na szczególne miejsce śpiewu łacińskiego, 
którego niestety często nie uczy się w naszych Kościołach.

POMOCE OAZOWE
MODLITWA WIERNYCH

V Niedziela Wielkiego Postu

1. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie wzywał wszystkich do nawrócenia.

2. Módlmy się za Papieża, Biskupów i prezbiterów, aby gorliwie naśladowali Jezusa, który oddał życie za 
Zbawienie świata.

3. Módlmy się za ludzi szukających Boga, aby spotkali w swoim życiu osobę, która ukaże im piękno Miłości

4. Módlmy się za ludzi żyjących w zakłamaniu, aby chcieli przyjąć Prawdę.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, a szczególności za ……………………………, aby
Cieszyli się wiecznym życiem w niebie

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy czas Wielkiego Postu wykorzystali na dążeniu do najcenniejszych 
wartości.

KOMENTARZ DO LITURGII

V Niedziela Wielkiego Postu
Wchodząc dziś do kościoła wielu pewnie zauważy zasłonięte krzyże- znak smutku i żałoby. Przypomnienie,że 
już za dwa tygodnie bedziemy celebrować Męke Pańską. Właśnie w tym dniu gdy oblicze Chrystusa jest 
zasłoniete  purpurowym  materiałem  jeszcze  wymowniej  brzmi  prośba  uczniów  "Panie  chcemy  ujrzeć 
Chrystusa." ks Józef Tischner powiedział kiedyś "Śpieszmy siękochać ludzi tak szybko odchodzą". Crystus nie 
odejdzie nigdy ani wtedy, gdy będzie żle, ani nawet wtedy gdy popełnimy błąd, czy zgrzeszymy.Jego ofiara 
uobecnia  się  szczególnie  w  czasie  Eucharystii,  gdzie  przychodzi  do  nas  pod  postaciami  Chleba  i  Wina. 
Dzisiejsza liturgia słowa opowiada nam o przymierzu, ale też o ofierze. Warto byśmy zastanowili się dziś na  
ile ofiara Jezusa staje się moim przymierzem? Czy nie jest tak że pamietam o niej tylko z okazji Świąt?
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KALENDARIUM
MARZEC

10.03.2012 - Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK w Żywcu Zabłociu w Kościele Św. Floriana rozpoczęcie  
                               godzina 10.00 

9-11.03.2012 - Kurs Wychowawców Kolonijnych. Po raz kolejny organizujemy taki Kurs, w którym   

                              mogą wziąć udział tylko (!) przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. Początek w piątek o  

                             godz. 2000 a zakończenie w niedzielę ok. 1300. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń do   

                             końca lutego. 

23-25.03.2012 - Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) To spotkania przedstawicieli 7 diecezji 

                             w celu wymiany doświadczeń i planowania wspólnej pracy. Moderator Diecezjalny     

                             oczekuje na gotowość wzięcia udziału w tych spotkaniach.

KWIECIEŃ

5-8.04.2012 - Triduum Paschalne. Do uczestnictwa w Triduum Paschalnym we wspólnocie deutero- 

                       katechumenalnej są zobowiązani wszyscy po II0 oazy. Zgłoszenia do 31.03. Początek w Wielki 

                      Czwartek o godz. 1500 a zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. godz. 1600. Nie ma   

                      możliwości późniejszego przyjeżdżania ani wcześniejszego wyjeżdżania!
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