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Chwalmy Pana!
Czas Przygotowania Paschalnego jest i powinien być zawsze
intensywny i twórczy. W naszej formacji, która jest u swoich źródeł
deuterokatechumenalna, po prostu nie można tego czasu zmarnować.
Fundamentem jest oczywiście indywidualna droga z Panem, którą
odbywa każdy z nas. W szczególności myślę i obejmuję modlitwą
wszystkich, którzy w ramach tegorocznego Wielkiego Postu przygotowują się do Triduum Paschalnego w formie rekolekcyjnej, które
zwieńczy drugi etap ich formacji.
Mamy za sobą czas Kongregacji Odpowiedzialnych. Ponad 1300
delegatów z Polski i spoza granic spotkało się, by wspólnie wsłuchiwać
się w wolę Pana dla naszego Ruchu. Pochylaliśmy się wspólnie nad
tematem kolejnego roku formacyjnego: „W mocy Ducha Świętego”.
Tę moc otrzymaliśmy, ale też jesteśmy wezwani, by wciąż o nią prosić
i wciąż na nowo ją odkrywać. Niech wołanie o nowe wylanie Ducha
na nas, na nasze rodziny, wspólnoty, parafie i cały Kościół, obejmie
nasz Ruch. Jesteśmy wezwani, by Jego ogniem płonąć i zapalać cały
świat. Potrzeba nam jeszcze więcej uwielbienia Pana, jeszcze więcej
otwartości na charyzmaty, jeszcze więcej gorliwości w służbie, a owoce
będą wielkie.
Teraz przed nami wiele okazji, by podjąć to wezwanie. W czasie
Wielkiego Postu i w czasie Paschalnym będzie się działo tak dużo,
że nie sposób wszystkiego wymienić. Przed nami spotkania wszystkich
gałęzi Ruchu, rejonów, diakonii... Każdy może i każdy powinien znaleźć
niejedno dla siebie. Mam więc nadzieję na liczne i twórcze spotkania –
w czym niech Pan nam błogosławi.

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 marca.

Kontakt:
jaroslawpszczolka@vp.pl
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Już
wkrótce
Droga Krzyżowa
ze znakami ŚDM
Diakonia Muzyczna została poproszona
o posługę muzyczną na Drodze Krzyżowej
ulicami Bielska-Białej w trakcie peregrynacji
znaków ŚDM 13.03.2015.
Rozpoczęcie o 18:00 w kościele św. Józefa
na Złotych Łanach. Stamtąd uczestnicy
przejdą pod ratusz, a następnie na plac
Chrobrego i do katedry p.w. Świętego
Mikołaja, gdzie o 21:00 rozpocznie się
uroczysta Msza Święta.
Oprócz posługi muzycznej na Drodze
Krzyżowej w dniu 13.03 mamy również
zaszczyt animować śpiew także w czasie
Eucharystii w katedrze.
Potrzebujemy jak najwięcej osób śpiewających i co najmniej dwie gitary. Dajcie proszę
znać, na kogo mogę liczyć i jakiej liczbie.
Oczywiście planujemy próbę 13 marca około
16:30–17:00.

To dobra okazja, żeby pokazać się z jak
najlepszej strony a jednocześnie zrobić
dobrą reklamę warsztatom przed Niedzielą
Palmową. A co najważniejsze, jest to okazja,
żeby dzielić się naszymi talentami z mieszkańcami Bielska-Białej.
Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres:
ddmuz.bz@gmail.com
PS. Na Drogę Krzyżową zaproszone są
wszystkie wspólnoty z Bielska-Białej i okolic –
zaplanujmy czas tak, aby piątkowe spotkania
wspólnoty nie okazały ważniejsze od Drogi
Krzyżowej z Krzyżem, który Jan Paweł II
podarował młodzieży. Bądźmy tam wszyscy
razem! Zgłaszajcie się i przyjeżdżajcie!
Diecezjalna Diakonia Muzyczna

Warsztaty palmowe
Serdecznie zapraszamy na warsztaty przygotowujące do posługi
muzycznej w Niedzielę Palmową na Mszy Świętej w Katedrze. Wymagane
minimum formacyjne: rekolekcje wakacyjne 15-dniowe dowolnego stopnia.
Warsztaty rozpoczynamy 28.03 o godzinie 9:00 (dla chętnych możliwość
uczestnictwa w jutrzni o godzinie 8:15) a zakończymy posługą muzyczną
w Niedzielę Palmową.
Miejsce warsztatów: ośrodek oazowy na os.Polskich Skrzydeł, parafia
św. Pawła.
Koszt warsztatów wynosi 55 zł.
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, wiek, parafię, miejsce i rok
przeżytych rekolekcji wakacyjnych, głos w którym śpiewasz oraz nr telefonu
należy przesyłać na adres:
ddmuz.bz@gmail.com, bezwzględnie do 22.03.2015
Diecezjalna Diakonia Muzyczna
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Kurs
wychowawców
kolonijnych
Tradycyjnie już zapraszamy na kurs wychowawców kolonijnych
dedykowany dla oazowiczów.
Rozpocznie się on 6 marca 0 godz. 17:00, a przewidywane zakończenie to
8 marca, godz. 16:00.
Koszt to 120 zł (70 kurs + 50 pobyt).
Zapisy przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy.

Studium Animatora
i Akademia Animatora
Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Studium
Animatora. Odbędzie się w dniach 13–15.03.2015. Temat: Niepokalana i Agape.
Tak jak zapowiadaliśmy, zapraszamy również na spotkania w ramach
3 roku studium. Tematem 3 roku będzie: Zapalny by zapalać.
W dniu 14 marca odbędzie się także Akademia Animatora.
Szczegóły wszystkich wydarzeń łącznie z planem znajdziecie na stronie
diecezjalnej.
Zgłoszenia dokonujcie przez formularz zgłoszeniowy.

Już
wkrótce
Wielkopostny
Dzień Wspólnoty
Domowego Kościoła
Wielkopostny Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK odbędzie się
w Aleksandrowicach 14.03.2015 – tradycyjnie rozpoczęcie o godzinie 10:00

Bóg ma wspaniały
plan na Twoje życie
Jeśli chcesz poznać ten plan, dotknąć Bożej Miłości, pogłębić swoją wiarę, zapraszamy do
wzięcia udziału w rekolekcjach ewangelizacyjnych dla małżeństw sakramentalnych.
Rycerka Górna od 30.04 do 3.05.2015 r
Koszt pobytu: 210 zł – osoba dorosła, dzieci: 110 zł – 3– 7 lat, 160 zł – 8– 13 lat, 180 zł – 14–18 lat
Zapewniamy opiekę dla dzieci.
Kontakt: Katarzyna Mleczko, tel: 500 128 302 e-mail: mkabo@op.pl
Z Bogiem
S i J Stasicowie
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Już
wkrótce
Rekolekcje
wakacyjne

Rodzaj i miejsce

Termin

Zgłoszenie

II turnus
Rodzaj i miejsce

Termin

Zgłoszenie

2° OND
Jarosławiec
- nad Morzem Bałtyckim
koszt: 1200 zł

27.06 do 13.07

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

3° OND
Wołkowyja
- w Bieszczadach
koszt: 750 zł

27.06 do 13.07

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

27.06 do 13.07

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

I turnus
2° OND i 3° OND
Zagórnik
koszt: 650 zł

3° OND
Wołkowyja
- w Bieszczadach
koszt: 750 zł

1° OŻK
Czernichów
koszt: 650 zł

1° OŻK
Zagórnik
koszt: 650 zł

2° OŻK
Czernichów
koszt: 650 zł

16.07 do 01.08

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

14.07 do 30.07

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

14.07 do 30.07

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

14.07 do 30.07

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych
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Już
wkrótce
Rekolekcje
wakacyjne
Rodzaj i miejsce
3° OŻK
Kraków
koszt: 750 zł

Termin

27.06 do 13.07

Rekolekcje
Domowy Kościół
Zgłoszenie

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

III turnus
ODB
Gdynia
koszt: zł

KODA
Bielsko-Biała
koszt: 400 zł

03.08 do 14.08

14.08 do 25.08

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

Do Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych

OAZA REKOLEKCYJNA DK II STOPNIA
W BAŃSKIEJ WYŻNEJ
W terminie: 27.06 do 12.07.2015
OAZA REKOLEKCYJNA DK I STOPNIA
DUSZNIKI ZDRÓJ
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów)
W terminie 18.07 do 02.08.2015
OAZA REKOLEKCYJNA DK I STOPNIA
W DOMU REKOLEKCYJNYM SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W MYŚLIBORZU
W terminie 01.08 do 16.08.2015
OAZA REKOLEKCYJNA DK I STOPNIA
Salezjańskie Centrum Młodzieży w Kniewie
W terminie 01.08 do 16.08.2015
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Trzeba wychodzić
z Wieczernika
21 lutego 2015 r. w czasie kolejnego dnia Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu
Światło-Życie jej uczestnicy na nowo odkrywali moc i działanie Ducha Świętego w Kościele.
Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów Kongregacji jest zawsze prezentacja
piosenki roku kolejnego roku formacyjnego. Stałym punktem w ciągu ostatnich lat było
również wygłoszenie słowa programowego przez moderatora generalnego Ruchu,
bpa Adama Wodarczyka. Część przedpołudniową zakończyło wystąpienie ks. Grzegorza
Suchodolskiego ukazujące możliwości zaangażowania się Ruchu Światło-Życie w Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie. Sobotniej Eucharystii przewodniczył Sekretarz Generalny KEP,
bp Artur Miziński, a liturgię z licznie zgromadzonymi moderatorami Ruchu sprawowali
biskup Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, oraz moderator generalny bp
Adam Wodarczyk.
Część popołudniową wypełniły prezentacje prac i wyzwań stojących przed diakoniami
Ruchu oraz sprawozdanie z Paresii, spotkania członków Ruchu z zagranicy. Wieczorem
tradycyjnie w czasie Nieszporów moderator generalny udzielił błogosławieństwa nowym
członkom Stowarzyszenia Diakonia oraz członkom diakonii centralnych.
Więcej na: www.oaza.pl

Wydarzyło
się
niech posypanie głów popiołem
pomoże przeżywać życie
bez udawania
„Życie w małżeństwie nie polega na aktorstwie, kapłaństwa też nie można odegrać’ –
podkreślił bp Piotr Greger, który w bielskiej katedrze przewodniczył 18 lutego liturgii Środy
Popielcowej. Bielsko-żywiecki biskup pomocniczy wezwał do przeżywania swych życiowych
powołań „mądrze, rozsądnie i odpowiedzialnie”. „Z pełną świadomością swojej wartości, ale
także z doświadczeniem słabości, bądźmy zawsze sobą” – zachęcił. Zachęcił też, by być sobą
„z pełną świadomością swojej wartości, ale także z doświadczeniem słabości”. Na koniec
biskup wezwał, by znak posypania głowy popiołem, potraktować jako zachętę to autentycznego nawrócenia. „Niech ten popiół nie zatrzyma się dziś na głowie, ale przeniknie
do środka, do naszego wnętrza” – dodał, apelując, by przeżywać „każdą chwilę życia bez
udawania, w całej prawdzie o każdym z nas”.
Więcej na: www.diecezja.bielsko.pl
Robert Karp
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do Wspólnoty małżeństw i rodzin Domowego Kościoła
Pochwalony Jezus Chrystus!
Bardzo serdecznie pozdrawiamy jeszcze w czasie
karnawału, kiedy organizujemy nasze rejonowe
i parafialne bezalkoholowe zabawy. Te radosne
zabawy pokazują stan naszego Ducha i ciała,
pokazują czy formacja, którą przeżywamy prowadzi
nas do Wspólnoty, w której jest Chrystus czy też
do zamknięcia, zniechęcenia, frustracji. Jest to też
okazja do pokazania naszego ruchu, małżeństw, które
pragną się modlić, bawić, być ze sobą i są całkowicie
„normalne”. Z całego serca przekazujemy na ręce
wszystkich par rejonowych, par które organizują te
zabawy podziękowanie.
Przed nami Wielkopostny Diecezjalny Dzień
Wspólnoty, który odbędzie się w Aleksandrowicach
14.03.2015 – tradycyjnie rozpoczęcie o godzinie
10.00. Czas Wielkiego Postu to też (już tradycyjnie)
możliwość wsparcia finansowego małżeństw, które
bardzo pragną a z powodów finansowych nie mogą
pojechać na rekolekcje. Kochani „radosnego dawcę
Pan miłuje”. Gorąco prosimy też o modlitwę za
rekolekcje, aby to Chrystus je prowadził przez Księży
Moderatorów i Pary Moderatorskie, a pary które będą
uczestniczyły, otwierały się na Jego działanie. A jeśli
chodzi o same rekolekcje wakacyjne to są jeszcze

wolne miejsca na OR II st. w Bańskiej (zapisy u Kasi
i Bogdana Mleczko).
Mamy też miłą niespodziankę, którą zrobili nam Ela
i Mirek Wrotkowie (była para filialna Warszawska). Do
naszych rąk wraz z następnym listem DK trafi płytka
o s. Jadwidze Skudro. Okazją jest 100- lecie chrztu naszej
Siostry, która towarzyszyła nam od początku powstawania naszej Wspólnoty. Oprócz życiorysu i świadectw
są też konferencje dotyczące naszych zobowiązań. Jest to
niesamowita praca wykonana przez Elę i Mirka, za którą
jeszcze raz dziękujemy. Przekazujemy też ich prośbę, aby
ta płytka nie leżała na półce ale by była w ruchu (była
odtwarzana). Płytka jest nam dana i tak chciejmy ją
przyjąć jako dar i zadanie.
I ostatnia sprawa – na opłatku krajowym w Zduńskiej
Woli Ela Kozyra z sekretariatu DK z Krościenka zwróciła
się do nas jako całej Diecezjalnej Wspólnoty Diecezji
Bielsko-Żywieckiej o wykonanie i dofinansowanie rolet
do nowego budynku na Jagielońskiej. Mamy najlepszego
wykonawcę, to Andrzej Czaderna, który w swojej firmę
podjął się wykonania i zamontowania rolet wspólnie
z Bogdanem Mleczko. Zostaje kwestia dofinansowania.
I tu mamy gorącą prośbę o ofiarność na Wielkopostnym
dniu Wspólnoty w Aleksandrowicach.
Anita i Krzysztof Tyrybonowie

Wydarzyło
się
Świadectwo z przeżytych
rekolekcji ORAE II st. w Bystrej
W dniach od 6 do 8 lutego 2015, 8 rodzin z naszej
diecezji wraz z moderatorem Ruchu Światło-Życie,
księdzem Ryszardem Piętką przeżywało Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji II Stopnia w domu
rekolekcyjnym rodzin „Nazaret” w Bystrej k.Bielska-Białej.
Papież Franciszek w Adhortacji Evangeli Gaudium
wzywa nas: „Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej
mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie
Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami»
i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniamimisjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na
pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu
spojrzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości...”.
Czas rekolekcji jest zawsze czasem niezwykłym,
budującym, pozwalającym na nowo odkrywać Chrystusa
w słowie, życiu oraz naszej relacji małżeńskiej. Szczególnie
ta oaza, której zadaniem jest przygotowanie oraz ugruntowanie w posłudze osób chcących służyć innym i pełnić
dzieła ewangelizacji w naszej diecezji.
Każdy z nas – jest nie tylko powołany ale i zobligowany
do pełnienia dzieł ewangelizacji w każdym miejscu,
w którym się znajdujemy oraz wobec każdej osoby, z którą
się spotykamy. Celem rekolekcji Animatorów Ewangelizacji jest właśnie rozpalenie w sobie na nowo tego ducha

oraz przekazanie praktycznych wskazówek związanych
z byciem Animatorem.
Zachęcamy wszystkich będących po drugim stopniu
OR do włączenia się w posługę w Diakoniach naszej
diecezji, w szczególności w Diakonię Ewangelizacji.
Nie ma osób bardziej godnych i bardziej powołanych
do służby w diakoniach. Każdy z nas jest tak samo
godny, tak samo powołanych do służby innym.
Chrystus nie powołuje nauczonych, ale uczy i kształtuje
powołanych – każdego z nas, każdego dnia.
Sebastian Gawęda
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Prośba o przekazanie 1%
Proszę tylko o 1% na rehabilitację i leki.
Na podstawie badań w Klinice Neurologii w Krakowie
w październiku 2012 roku stwierdzono u mnie uszkodzenie neuronu ruchowego i uszkodzenie dróg korowo
-rdzeniowych w przebiegu stwardnienia zanikowego
bocznego SLA.
Choruję na SLA (Stwardnienie Zanikowe Boczne)
od 3 lat, słabną mi mięśnie - zostały mi sprawne szyja,
powieki, mięśnie prostujące nogi, dwa palce u prawej
ręki, serce, płuca w 50% - resztę wspomaga respirator,
najważniejsze są codzienne, ciągłe lecz nie przeciążające
ćwiczenia. Rehabilitant przychodzi codziennie zaledwie
na 1 godzinę dziennie w tygodniu co kosztuje to 70zł/h,
1380zł miesięcznie, lekarstwa i pampersy ok. 840zł/
miesięcznie.
Mam na utrzymaniu 6-cio osobową rodzinę (ja, żona
i czwórka dzieci) z renty 1800zł, żona nie pracuje, ma
jedynie wychowawczy i dodatek dla rodziny wielodzietnej
950zł – zajmuje się mną i naszym najmłodszym synkiem
2,5 roku oraz wszystkimi pozostałymi sprawami. Zanik

mięśni sprawił że nie mogę mówić, porozumiewam się
za pomocą mrugania – ten list dyktowałem żonie 3 dni.
Comiesięczne wydatki (jedzenie, media, chemia, to ok.
3200zł, rehabilitacja i leki są dodatkowym obciążeniem,
na które stać mnie tylko z pomocy.
Na Sercu leży mi by jak najdłużej móc wychowywać
Moje Dzieci szczególnie najmłodszego Seweryna, aby Mnie
zapamiętał. Potrzebna do tego jest ciągła rehabilitacja.
Proszę o wszelką pomoc.
Z góry dziękuję za okazane wsparcie.
Podaję KRS Fundacji „Światło- Życie” w B-Białej która
przekazuje w całości bez potrąceń - wszystką pomoc.
Krzysztof Ogiegło
Nr rachunku bankowego: 84 1240 4201 1111 0000 4647
3680
kontakt: Krystyna Ogiegło
ogieglokrystyna@gmail.com
tel. 604443487, (33)8109408

Wydarzyło
się
Brenna: XVII Igrzyska Abstynentów –
promocja trzeźwego stylu życia
W Brennej na Śląsku Cieszyńskim odbyły się 15 lutego XVII
Zimowe Igrzyska Abstynentów. Uczestnicy, wśród których były
m.in. całe rodziny trzeźwiejących alkoholików i sympatycy
ruchu, próbowali swych sił w zimowych konkurencjach na stoku
narciarskim „Pod Starym Groniem”. W samych konkurencjach
sportowych udział wzięło ponad 200 osób. Zawody rozpoczęły się
od koncelebrowanej Mszy św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
w Brennej Centrum. Ks. prałat Władysław Zązel, duszpasterz
trzeźwości diecezji bielsko-żywieckiej, który przewodniczył liturgii
dla uczestników Igrzysk, podkreśla, że bardzo dobrze się złożyło,
że zawody odbyły się w dniu inaugurującym 48. Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu. „Tu chodzi o promocję trzeźwego stylu życia, by
zasmakować w takim życiu, by być radosnym abstynentem
z wolnego, nieprzymuszonego wyboru. Przy okazji to także
promocja rodziny” – zauważa.
Więcej na: www.diecezja.bielsko.pl
Robert Karp
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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
21.03.2015 – spotkanie formacyjne,
rozpoczęcie o 16:15.
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Cieszynie
na „Mnisztwie”, o 18:00 Msza Święta.

Bielsko-Biała
dobra nowina

15.03.2015 – spotkanie wspólnoty na Eucharystii o godz. 15:00.
28.03.2015 – modlitwa uwielbienia o godz.
19:00 oraz spotkania formacyjne dzieci
(w trakcie modlitwy uwielbienia).
13.03.2015 – 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

2.03.2015 – konferencja, uwielbienie
o godz 19.30 w Kościele Dobrego Pasterza
w Istebnej (prośba o zabranie Pisma Świętego)
19.03.2015 – 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
Marzec
6–8.03 – kurs wychowawców kolonijnych.
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)
28–29. 03 – warsztaty palmowe.

Kwiecień
2–5.04 – Triduum Paschalne.

