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Alleluja!
Jesteśmy w połowie drogi roku formacyjnego. Luty w tym roku
zamyka się między dwoma ważnymi w naszym Ruchu wydarzeniami.
Na początku, w Święto Ofiarowania Pańskiego, przeżywamy Dzień
Światła. Dla nas to moment przejścia z postoazy do preoazy, a więc
od utrwalania owoców rekolekcji wakacyjnych do przygotowania
kolejnych. W tym dniu w Krościenku są błogosławione świece Oaz
Wielkich i Średnich, które w czasie rekolekcji wakacyjnych będą nam
przypominały o obecności Pana, ale także o jedności naszego Ruchu.
W jeszcze pełniejszym wymiarze jedność będziemy przeżywać
w czasie XL Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze od 20
do 23 lutego. To jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń
w Ruch Światło – Życie. Kto był, ten wie. I wie, że warto wiele zrobić,
by w nim uczestniczyć. A ci, którzy jeszcze tej nie mieli radości,
najwyższy czas, by jej zakosztowali. Wszystkich chętnych zapraszam
po Karty uczestnictwa – można je otrzymać u mnie. Oczywiście mam
nadzieję, że tych, które otrzymałem, braknie i będziemy musieli
dodrukować...
Co niechaj Pan da Wam i mi. Amen.

Na dobry
początek

m ode rator diece z jalny

Zachęcamy do nadsyłania relacji
i zapowiedzi wydarzeń z Diakonii
oraz Wspólnot Ruchu w parafiach,
rejonach, diecezji do 20 stycznia.

Kontakt:
jaroslawpszczolka@vp.pl
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Już
wkrótce
Rekolekcje Proponowane
dla Domowego Kościoła
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
DLA MAŁŻEŃSTW
Rycerka Górna MICHAEL
30.04 – 3.05.2015

OAZA REKOLEKCYJNA DK I STOPNIA
DUSZNIKI ZDRÓJ
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów)
18.07 – 02.08.2015

OAZA REKOLEKCYJNA
ANIMATORÓW RODZIN DK
II STOPNIA W BAŃSKIEJ WYŻNEJ
29.04 – 03.05 2015

OAZA REKOLEKCYJNA DK I STOPNIA
W DOMU REKOLEKCYJNYM
SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W MYŚLIBORZU
01.08 – 16.08.2015

OAZA REKOLEKCYJNA DK II STOPNIA
W BAŃSKIEJ WYŻNEJ
27.06 – 12.07.2015

OAZA REKOLEKCYJNA DK I STOPNIA
Salezjańskie Centrum Młodzieży w Kniewie
01.08 – 16.08.2015

zapisy: Katarzyna i Bogdan Mleczko, tel. 500 128 302, e-mail: mkabo@op.pl

Eucharystia

w procesie formacji dk
rekolekcje tematyczne
BAŃSKA WYŻNA
w terminie: 03.06 – 07.06.2015
zapisy: Katarzyna i Bogdan Mleczko

7

8

Wydarzyło
się
Święcenia biskupie
ks. Adama Wodarczyka
Święcenia biskupie odbyły się w archikatedrze Chrystusa Króla,
w uroczystość Objawienia Pańskiego. Zgodnie z pragnieniem Moderatora
Generalnego Ruchu Światło-Życie, obecnie biskupa Adama Wodarczyka był
to prawdziwy ogólnopolski Dzień Wspólnoty. Obecni byli również przedstawiciele Ruchu ze Słowacji, Czech i Carlsbergu.
Więcej na: www.oaza.pl

Zdjęcia: Joanna Juroszek /Foto Gość
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Wydarzyło
się
Bp Pindel
do Domowego Kościoła
Do brania przykładu i naśladowania w codziennym życiu słowa
Boga, które jest w stanie stwarzać nową rzeczywistość i dobro – zachęcał
przedstawicieli Domowego Kościoła diecezji bielsko-żywieckiej bp
Roman Pindel. Ordynariusz modlił się 4 stycznia br. w sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie podczas Mszy św. wraz
z przybyłymi z całego Podbeskidzia rodzinami, a następnie uczestniczył
w spotkaniu opłatkowym. „Przedłużeniem słowa Bożego, które jest
w Ewangelii i głosie Kościoła, jest też wszelkie słowo, które wypowiadacie w domu – odpowiedzialnie, licząc się z konsekwencjami, budując,
podnosząc na duchu, przebaczając, nazywając rzeczy po imieniu, kiedy
trzeba” – dodał biskup, życząc rodzinom, by były wrażliwe na trwające
słowo Boga. Odbył się koncert kolęd w wykonaniu scholi, następnie zaś
uczestnicy spotkania wzięli udział w świątecznej Agapie połączonej
z dzieleniem się opłatkiem i kolędowaniem. W noworocznym
spotkaniu Domowego Kościoła uczestniczyło kilkadziesiąt rodzin
należących do tej gałęzi Ruchu Światło-Życie.
Więcej na: www.diecezja.bielsko.pl
Robert Karp
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Wydarzyło
się
Jasełka w Ciścu
Młodzież parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Ciścu
zaprezentowała na deskach sceny salki katechetycznej opowieść
wigilijną, połączoną z pantomimiczną inscenizacją historii budowy
kościoła parafialnego. Ten niecodzienny kolaż pozwolił na ukazanie
ścisłego związku pomiędzy nadzieją na przyjście Zbawiciela
i wiarą, zdolną do pokonywania wszelkich barier, przeciwstawianiu
się złu i nienawiści. Przedstawione w tej scenicznej opowieści dwie
historie przeplatają się, tworząc skrzętnie jeden ciąg wydarzeń,
przedzielony barierą dwóch tysięcy lat. Zaciera się granica
pomiędzy Herodem czyhającym na życie nowo narodzonych,
a władzami PRL, robiącymi wszystko, by budowa kościoła w Ciścu
nigdy nie doszła do skutku.
Więcej na: www.diecezja.bielsko.pl
Autor: rd
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Wydarzyło
się
Studium
Animatora
W dniach 23-25.02 odbyła się kolejna sesja Studium Animatora.
Tym razem pochylaliśmy się nad drogowskazami Świadectwo
i Kościół. Jednocześnie swoje spotkania miały Odpowiedzialne
naszej diecezji.
Uczestniczyliśmy w adoracji, Eucharystii na której homilię
wygłosił ksiądz Ryszard. Mogliśmy wysłuchać konferencji księdza
Marcina. Animatorzy prowadzili spotkania na wiele ciekawych
tematów. Pochylali się nad treściami dotyczącymi prowadzenia
spotkań w grupach, pogodnych wieczorów czy przygotowania
modlitw na wieczorne adoracje, a także warsztaty dotyczące
wakacyjnej posługi animatora, czy Duchowości naszego Ruchu.
Na kolację udaliśmy się do pizzerii, gdzie miło spędziliśmy czas.
Dla wielu Studium było czasem spotkania z Bogiem w drugim
człowieku. Poszerzenia własnych umiejętności i wiedzy dotyczącej
wiary, Ruchu, a przede wszystkim w rozwijaniu postawy animatora.
Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w marcowym Studium
Animatora, gdzie będzie również spotkanie dla III roku, oraz
Akademii Animatora, która odbędzie się w tym samym czasie.
Basia Pszczółka
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do Wspólnoty małżeństw i rodzin Domowego Kościoła
Kochani.
Na naszym diecezjalnym spotkaniu opłatkowym
obiecaliśmy napisać o opłatku krajowym w Zduńskiej
Woli. Trochę z opóźnieniem, ale pragniemy podzielić się
naszymi wrażeniami, spostrzeżeniami z tego spotkania.
Takie sprawozdanie bardziej fachowe znajdziecie
na ogólnopolskiej stronie Domowego Kościoła.
Do Zduńskiej Woli w fatalnych warunkach
pogodowych dojechaliśmy w piątek ok. 21.00. Śnieg,
wiatr potęgowały uczucia niesprzyjające modlitewnemu
wyciszeniu i skupieniu. A rano Namiot spotkania
i jutrznia, którą prowadził ks. Norbert (modertator
diec. opolskiej) i Jego niesamowite słowa: „Że jesteśmy
w okresie Bożego Narodzenia więc świętujmy, nie
dajmy sobie odebrać radości z narodzenia Syna Bożego,
bo to niezwykły czas...”. Słowa, za które podziękowaliśmy, a które zmieniły nasze myślenie o 180 stopni
(w programie wybory na kandydatów na parę krajową
stąd nasz niepokój) w radość bycia we wspólnocie,
w radość świętowania.
Po śniadaniu przyjechaliśmy do bazyliki mniejszej
miejsca chrztu Św. Maksymiliana Kolbe, w planach było
też zwiedzanie domu rodzinnego rodziny Kolbe. Potem
centralny punkt dnia - Eucharystia, pod przewodnictwem
nowego biskupa Adama Wodarczyka, który w końcowym
słowie podziękował za życzenia i powiedział, że to Jego
msza prymicyjna dla Domowego Kościoła.

Po obiedzie zamiast zwyczajowej konferencji Elżbieta
i Mirosław Wrotkowie zrobili nam niesamowitą niespodziankę i zaprezentowali nową płytę stworzoną z okazji
100-lecia urodzin i chrztu s. Jadwigi Skudro. Tak, że konferencję prowadziła sama siostra.
A wieczorem uroczysta wieczerza wigilijna z łamaniem
się opłatkiem, składaniem życzeń, niesamowity czas radości
we wspólnocie. Po radosnej wieczerzy pomału przechodziliśmy do tutejszej biblioteki, aby brać udział w wyborach
kandydatów na parę krajową, (wszystkich par kandydujących było 6), a wybrani przez nas kandydaci to trzy pary,
spośród których biskup Adam Szal miał wybrać te jedną.
Na salę wchodzili tylko uprawnieni do głosowania, wszyscy
pozostali przeszli do kaplicy i z diakonią muzyczną wspierali
nas modlitwą. Nasze obawy co do wyborów na szczęście
okazały się niepotrzebne, całość przebiegała dość spokojnie,
przeplatana śpiewaniem kolęd (w trakcie liczenia głosów).
Na koniec ks. bp Adam Szal powiedział, że po konsultacji postara się jak najwcześniej rano ogłosić nową parę
krajową. W licznych rozgadanych grupkach rozeszliśmy się
do swoich pokoi, wcześniej pożegani słowami bp Adama
Wodarczyka, który jechał do Krościenka.
A rano już po Namiocie Spotkania bp Adam Szal ogłosił
tak jak powiedział po konsultacji z abp. Gądeckim wybór
na parę krajową Kasię i Pawła Maciejewskich, czyli tych,
których i my wybraliśmy w I turze. Na prośbę nowej pary
zaśpiewaliśmy pieśń do Ducha św. A podziękowania, słowo

Wydarzyło
się
od nowej pary, podsumowanie roku i plany na ten 2015 rok,
zostały przedstawione już na spotkaniu ogólnym, które
odbyło się przed Eucharystią.
Wszystkie te relacje są zamieszczone w relacji Basi
i Michała Hajduków już byłej pary filii śląskiej, które
znajdziecie na stronie ogólnopolskiej DK: http://dk.oaza.pl/
v7/aktualnosci.php?seria=&numer=1551&typ=W
My chcemy przekazać pozdrowienia i podziękowania dla
całej wspólnoty diecezjalnej (nas wszystkich naszych księży
dla moderatora diecezjalnego) od byłej już pary krajowej
Beaty i Tomka Strużanowskich i od ks. Marka Borowskiego
SAC. Za szczodrobliwość i ofiarność w imieniu swoim oraz
Eli i Marysi podziękowali skarbnicy DK Renata i Dariusz
Borkowscy. A o dalszą współpracę, jak dotychczasowa,
prosili Kasia i Paweł Maciejewscy - nowa para krajowa.
Z bliżej naszej diecezji spraw dodamy informację,
że na spotkaniu kręgu filialnego podziękowaliśmy dotychczasowej parze filialnej Basi i Michałowi Hajdukom
i przywitaliśmy nową parę Gabrysię i Józefa Sobczyków,
których wybory odbywały się w październiku 2014r.
I tu chcielibyśmy serdecznie podziękować Marysi
i Tadziowi Woźniakom, którzy za naszym pośrednictwem
na prośbę pary filialnej podjęli się kandydowania na parę
filialną z naszej diecezji bielskożywieckiej. Uznaliśmy,
że oprócz tego, że spełniają wymagania, to dadzą sobie
radę w tych trudnych warunkach. Tak, że: Marysiu i Tadziu
jeszcze raz dziękujemy.
A drugą sprawą, która leży nam na sercu jest podziękowanie za przygotowanie opłatka diecezjalnego
w Hałcnowie – rejonowi Bielsko-Biała III za trud, serce i czas
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włożony w to przygotowanie. Z całego serca przepraszamy za ścisk na Agapie, ale kochani bardzo nam
zależy, żeby opłatki diecezjalne odbywały się w sanktuariach naszej diecezji. My ten ścisk odczytujemy
z radością jako znak, że jest nas coraz więcej i chcemy
się spotykać we wspólnocie (co ogromnie cieszy).
A podziękowania składamy na ręce pary rejonowej
Lucynki i Marka Greniów.
A Wam kochani, wszystkim którzyście przyjechali,
choć pogoda niezbyt sprzyjała, za radość wspólnego
świętowania, i tym którzy otaczali to dzieło modlitwą,
czy własnym niedomaganiem też z serca dziękujemy.
Bóg zapłać!
I do następnego spotkania w Aleksandrowicach
(Diecezjalny Dzień Wspólnoty-Wielkopostny) na który
już teraz zapraszamy.
Z Bogiem
Anita i Krzysztof Tyrybon
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Spotkanie opłatkowe Domowego
Kościoła w Hałcnowie
Hałcnowskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
gościło diecezjalną wspólnotę Domowego Kościoła Ruchu
Światło-Życie na spotkaniu opłatkowym 4 grudnia 2015
roku. Po uroczystym rozpoczęciu zebranych przywitał
proboszcz parafii ks. Stanisław Morawa, a krótką historię
sanktuarium przedstawił ks. Stanisław Lubaszka.
Po wysłuchaniu kilku ogłoszeń pary diecezjalnej
Anity i Krzysztofa Tyrybonów, rozpoczęła się uroczysta
Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ordynariusz bielsko-żywiecki, ksiądz biskup Roman Pindel.
Na początku liturgii biskupa powitała para diecezjalna
oraz Ksiądz moderator Domowego Kościół Jerzy Musiałek.
Nawiązując w homilii do „SŁOWA” z początku
Ewangelii św. Jana (J 1,1-18) ordynariusz przypomniał,
że obecnie mamy problem z posługiwaniem się słowem,
a dzisiejsza Ewangelia mówi o słowie i to nie byle jakim
słowie, ale o Słowie Boga. Dlatego warto skonfrontować
nasze przeżywanie słowa z tym co Bóg mówi o słowie.
Ksiądz biskup zachęcał, by Słowo Ewangelii, o którym
mówi nam Bóg przeniosło się do naszych domów. Każde
słowo powinniśmy darzyć należnym szacunkiem,

zarówno to, które czytamy w Ewangelii samemu, czy
podczas liturgii, jak również słowo słyszane w sumieniu,
oraz słowo, które stało się ciałem i podawane jest
w Eucharystii. „Przez słowo staliście się małżeństwem
– słowo na podobieństwo Słowa Bożego” – podkreślił
ksiądz biskup.
Na końcu homilii hierarcha złożył zebranym
małżonkom i rodzinom życzenia, żeby cały ten rok
był czasem wrażliwym na słowo skierowane od Boga,
słowo, które trwa. Żeby to słowo od Boga rzeczywiście czyniło to co jest piękne, dobre, co sprawia,
że świat lepszy. „By to słowo twrało w Waszym słowie,
w Waszym domu rodzinnym.”
Po uroczystej Eucharystii koncert kolęd wykonała
schola „Verba Dei” z hałcnowskiej parafii. Następnie
uczestnicy spotkali się na świątecznej Agapie w Domu
Pielgrzyma. Były życzenia, dzieleniem się opłatkiem
i kolędowanie.
Za to świateczne spotkanie, Eucharystię, wspólną
modlitwę i dzielenie się życiem...
Chwała Panu!

Wydarzyło
się
Vide et crede –
zobacz i uwierz
12 stycznia 2015 r. oaza młodzieży przy parafii Chrystusa Króla
z Nowogrodu Wołyńskiego na Ukrainie wyruszyła na ewangelizację
miasta. Kilka dni wcześniej młodzież przygotowała drogowskazy,
na których umieściliśmy napisy: „Jezus, Bóg, Cię kocha”, „Jezus Czeka
Na Ciebie”. Oazowa wspólnota podczas dzielenia powiedziała,
że było czymś niesamowitym iść ulicami miasta i zwracać uwagę
ludzi na Jezusa. Młodzież kierunkowskazami pragnęła pokazać,
że Jezus jest wszędzie obecny. Potem nasza wspólnota spotkała
się w kościele na osobistej rozmowie z Jezusem. Oddaliśmy w ręce
Boga wszystkich ludzi, z którymi dane było nam się spotkać.
Adorowaliśmy Jezusa w niezwyczajny sposób. Każda osoba miała
możliwość usiąść przed tabernakulum, w którym jest Obecny Pan,
i rozmawiać z Nim jak z Przyjacielem. Na zakończenie dnia odbył
się bal, na którym obowiązkowa była kultura osobista. Przejawiała
się ona w stroju, mowie i tańcach.
Więcej na: www.oaza.pl
s. Marietta Miksa
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Wydarzyło
się
Zobaczysz jeszcze więcej,
niż to (J 1, 50b)
Pod takim hasłem zebraliśmy się w dniach 16-18.01.2015 roku
w Krakowie u Ojców Kombonianów, aby wspólnie porozmawiać
o misyjności w Ruchu Światło-Życie. Początkowo organizowaliśmy
to spotkanie tylko w jednym celu: aby wybrać diakonię, która
w sierpniu tego roku wyjedzie do centralnej Kenii poprowadzić
rekolekcje I st. ONŻ (młodzieżowe + dwa kręgi małżeństw)
oraz rekolekcje II st. ONŻ. Szybko jednak zrozumieliśmy,
że jest to zbyt mało i postanowiliśmy zaprosić na spotkanie
również wszystkich przedstawicieli Diakonii Misyjnych, aby
wzajemne ubogacać się doświadczeniami misyjnymi. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy, uwielbialiśmy Boga, dzieliliśmy się sobą
i naszym doświadczeniem Chrystusa, a przede wszystkim szukaliśmy, dokąd chce nas posłać Bóg, dlaczego tak bardzo zależy
Mu na naszym szczęściu. To tak niezwykłe patrzeć na Kościół,
który jest radosny, szczęśliwy, żywy, który wzrasta dzięki temu,
że idzie na cały świat, aby głosić Ewangelię!
Więcej na: www.oaza.pl
Judyta Sowa, koordynatorka ds. Oazy w Kenii
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W diakonii
Służmy Panu
„Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie jedynie
słuchaczami, którzy oszukują samych siebie.” (Jk 1, 22)
Nie podejmując posługi w diakonii, NIE WPROWADZAMY SŁOWA W CZYN! Jest sprawą naglącą, by każde
małżeństwo należące do DK, zapragnęło ukończyć formację
podstawową i rozpoczęło formacje permanentną w diakonii:
„Musimy więc pilnie rozważać to, co usłyszeliśmy, jeśli nie
chcemy minąć się z celem (JEZUSEM).” Hbr 2, 1.
W dokumencie przyjętym na V Kongregacji Diakonii
24 X 2010 roku „DIAKONIA miejscem formacji i posługi
w Ruchu Światło- Życie i poprzez Ruch Światło – Życie”
czytamy: „Postawa diakonijna jest celem formacji Ruchu.
Każdy członek Ruchu, który przeżył formację podstawową
(lub jest w Ruchu już kilka lat), powinien umieć odpowiedzieć na pytanie, jaką diakonię podejmuje. (...) Zaangażowanie w diakonię Ruchu i oddanie się w nim na służbę,
stosownie do swoich możliwości, powinno być naturalną
konsekwencją formacji podstawowej”.
Zachęcamy więc wszystkich dorosłych i młodzież,
aby odnaleźli swoje miejsce w diakoniach Ruchu.
W każdej diakonii brakuje ludzi do działania. Przemyślmy
swoje możliwości, zweryfikujmy swój czas, który może
poświęcamy na inną działalność, nie związaną z Ruchem.
Przypomnijmy sobie 10 Drogowskazów Nowego
Człowieka. Pamiętajmy, że zadaniem członków diakonii
są nie tylko jednorazowe akcje, ale życie na co dzień
priorytetami danej diakonii. Nie bójmy się! Pan uzdalnia
powołanych. Zaufajmy Mu, zapytajmy Go gdzie jest nasze
miejsce w Ruchu i dajmy się Jemu prowadzić. Traktujmy
nasz Ruch poważnie, ponieważ jeśli Pan rozliczy nas

z każdego wypowiedzianego słowa, to tym bardziej
zostaniemy rozliczeni z każdego czynu. Zarówno jego
założyciel ks. Franciszek Blachnicki, jak i zasady Ruchu
to fenomen naszych czasów.
Jezus w Ewangelii Mateusza (Mt 28, 19) wzywa nas
do głoszenia Ewangelii: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody...”. Wzywa wszystkich chrześcijan, aby szli i świadczyli swoim życiem o Jezusie oraz głosili ludziom Bożą
miłość i zbawienie. Od 2010 roku w naszym Ruchu mówi
się o Planie „Ad Christum Redemptorem 2”, który ma nas
przygotować do Wielkiego Jubileuszowego Odkupienia
w 2033 roku. Pierwszym etapem realizacji tego planu
musi być ewangelizacyjne przebudzenie członków
Ruchu Światło – Życie poprzez rekolekcje ewangelizacyjne i rekolekcje ORAE (Oaza Rekolekcyjna Animatorów
Ewangelizacji). Jeśli jako Ruch mamy dynamicznie przyjąć
ten plan i dotrzeć z Dobrą Nowiną do każdego człowieka
w Polsce, to przez najbliższe lata musimy w naszym
Ruchu wzmocnić diakonie.
Zapraszamy członków DK, którzy przeżyli OR I i II
stopnia oraz ORAR II do diakonii ewangelizacyjnej.
Naszym opiekunem jest diecezjalny moderator Ruchu
Światło – Życie ksiądz Ryszard Piętka, a spotykamy się
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 19:00
w Parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku Białej na osiedlu
Polskich Skrzydeł. Jako diakonia nie tylko podejmujemy
czyny, ale też pogłębiamy rozwój duchowy według
materiałów formacyjnych diakonii ewangelizacyjnej.

Zapraszamy na rekolekcje ORAE, które są nie tylko dla
animatorów ewangelizacji, ale dla wszystkich członków
Ruchu, aby wzbudzić w nas pragnienie zbliżania ludzi
do Chrystusa i przygotować nas do indywidualnej
ewangelizacji w swoim codziennym życiu.
Rekolekcje ORAE II odbędą się w Bystrej w Domu
Rekolekcyjnym Nazaret 6.o2 – 8.02.2015r.
Zapisy przyjmuje: Katarzyna Mleczko
tel: 500 128 302.

Sprawdzony
fachowiec
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W diakonii
Modlitwy
mod. ks. Andrzej Żmudka | andzet@gmail.com; tel. 604 751 490
odp. Beata Jurczyk | beatu@gmail.com; 662 374 492
odp. DK Maria i Artur Ryłko | marysiaiartur@orange.pl;
tel. 33 845 52 26 (wieczorem)

Ewangelizacji

Muzyczna
mod. ks. Piotr Niemczyk
odp. Agnieszka Popardowska | agnieszka.popardowska@wp.pl
tel. 512 900 741

Liturgiczna

mod. ks. Ryszard Piętka | ryspie@op.pl; tel. 600599086

mod. ks. Łukasz Tlałka | lucast@o2.pl;

odp. DK Stanisława i Janusz Stasica | stjanusz@onet.pl

odp. Sebastian Baltaza | sebastianbaltaza@gmail.com

tel. 517 409 088

Komunikowania Społecznego

tel. 698 469 459

Formacji Diakonii

mod. ks. Maciej Dąbrowski

mod. ks. Ryszard Piętka | ryspie@op.pl; tel. 600599086

odp. Jarosław Pszczółka | jaroslawpszczolka@vp.pl; 792 611 966

odp. Basia i Jarosław Pszczółka | basiapszczolka@vp.pl; 511 783 932

odp. DK Bianka i Janusz Hałat | tel. 602 303 875; janusz@wdesk.pl

Przemysław Cierniak | pcierniak@gmail.com; tel. 663 676 485

Słowa
odp. Aga i Przemysław Cierniak | diakoniaslowabz@gmail.com
tel. 661 864 972, 663 676 485
odp. DK Renata i Wiesław Jordanek | jordankirw@op.pl

Wyzwolenia
odp. DK Iwona i Stanisław Cinal | stanislaw.cinal@gmail.com
tel. 502 736 742

imięi nazwisko
nazwa firmy
siedziba

dziedzina
wykonywanej
działalności

Jakub Matlak
Bielsko-Biała

transport / przeprowadzki,
stolarstwo

tel. 512 769 868
matlakjakub(at)gmail.com
www.meble-bielsko.com.pl

Artur Zalewski
BRAMEN
Zarzecze, Kozy

ślusarstwo / kowalstwo,
bramy ogrodzenia / rolety

tel. 514 272 760
biuro(at)bramen.pl
www.bramen.pl

Waldemar Mieszczak
MONTER BIERY

instalacje elektryczne

tel. 604 24 54 33
biuro@monter-beskidy.eu
www.monter-beskidy.eu

Piotr Szarek
Grupa Szarka
Bielsko - Biała

informatyka
telekomunikacja

tel. 665 370 900
biuro(at)grupaszarka.pl
www.grupaszarka.pl

Stanisław Majkowski
Bielsko-Biała
ul. Piastów Śląskich 1/3

wykańczanie wnętrz
usługi budowlane

tel. 609 293 979
tel. (33)8119521
stanmaj1967(at)gmail.com

Andrzej Czaderna
ANROL
Kozy, ul. Modrzewiowa 41

bramy / ogrodzenia
rolety

dane
kontaktowe

tel. 668 357 903

Oaz Rekolekcyjnych
mod. ks. Sebastian Fajfer
odp. Magdalena Waliczek | maadziaw@gmail.com; 692 050 832
odp. Wiesław Jurczyk | wieju@onet.eu; 604 405 111 (po 16:00)
odp. DK Katarzyna i Bogdan Mleczko | mkabo@op.pl; 500 128 302

Fundacja Światło-Życie
kierownik Marek Moczek | kama_moczek@op.pl; 784 274 410

tel. 601 808 572 tel. (33)8175690
anrol(at)in.com.pl
www.anrol.bls.pl
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Wspólnoty
dorosłych
Cieszyn
07. i 28. 02.2015 – spotkanie formacyjne,
rozpoczęcie o 16:30.
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Cieszynie
na „Mnisztwie”, o 18:00 Msza Święta.

Bielsko-Biała
dobra nowina

15.02.2015 – spotkanie wspólnoty na Eucharystii o godz. 15:00.
21.02.2015 – modlitwa uwielbienia o godz.
19:00 oraz spotkania formacyjne dzieci
(w trakcie modlitwy uwielbienia).
20.02.2015 – spotkanie formacyjne kobiet
o godz. 19:00.
13.02.2015 – spotkanie w grupach mężczyzn
o godz. 19:30.
Wszystko odbywa się w kościele
pw. św. Pawła na Polskich Skrzydłach
w Bielsku-Białej.

Istebna
Ogień Boży

2.02.2015 – konferencja, uwielbienie
o godz 19.30 w Kościele Dobrego Pasterza
w Istebnej (prośba o zabranie Pisma Świętego)
19.02.2015 – Msza święta o godz 19:00 w
Kościele Dobrego Pasterza w Istebnej,
a po niej nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.
Więcej informacji: http://www.ogienbozy.pl/

Żywiec
Hiob
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Kalendarium
Luty
20– 23.02 – Kongregacja Odpowiedzialnych, Częstochowa.
Zgłoszenia na wyjazd u Moderatora Diecezjalnego.
28.02 – spotkanie kapłanów i odpowiedzialnych prowadzących oazy
letnie o godz. 14:00 (Panie Odpowiedzialne od godz. 9:00).
2– 7.02 – KODA.

Marzec
14–16.03 – Studium Animatora. Rok pierwszy: Niepokalana, rok
drugi: Agape.
15.03 – Rejonowe Dni Wspólnoty – rodziny.
15.03 – spotkanie moderatorek.
21–23. 03 – Dzień Wspólnoty Diakoni Diecezjalnych (DWDD)

