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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 kolejnego numeru biuletynu.

Piąty już numer biuletynu ukaże się 20 czerwca.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 18 czerwca. 

Zapowiedzi powinny dotyczyć tego co wydarzy się przez całe wakacje, 
a sprawozdania obejmować czerwiec.

W KOLEJNYM NUMERZE: OPISY MIEJSC REKOLEKCJI WAKACYJNYCH

Jarosław Pszczółka           

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

Redakcja: Jarosław Pszczółka          
kontakt e-mail: redakcja@bz.oaza.pl lub jaroslawpszczolka@vp.pl
Korekta tekstów (częściowa): Maciej Kiełbas 
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA MODLITWY

10.06.2010 - SPOTKANIE MODLITEWNE 
                   Zapraszamy na spotkanie do Cieszyna: 
        3.06.2010 – nie odbyło się spotkanie modlitewne dlatego zapraszamy do Cieszyna.
        Kościół Podwyższenia Krzyża oo. Franciszkanów 
        godz. 19:00 – rozpoczęcie spotkania 

                                                            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.  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 

Ostatnio spotkanie Diakonii Ewangelizacji odbyło się
30 maja

aby poznać termin kolejnego spotkania polecamy naszą zakładkę na
www.bz.oaza.pl

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

18-19.06.2010 -  Warsztaty Muzyczne z rozesłaniem Oaz w ośrodku rekolekcyjnym przy kościele 

                                                                       św. Pawła "na Skrzydłach" w Bielsku-Białej

                Rozpoczynamy w piątek, 18 czerwca, nieszporami o godz. 22.00.

                Kończymy Eucharystią w ramach rozesłania Oaz wakacyjnych 19 czerwca (koniec ok. 13.00).

                Warunki uczestnictwa: przeżyte jakiekolwiek 15-dniowe rekolekcje oazowe.

                Zobowiązani do uczestnictwa animatorzy muzyczni wszystkich Oaz rekolekcyjnych!!!

                Zabieramy: śpiwór, pantofle i ofiarę za pobyt (ok. 30 zł według własnych możliwości).

              Należy wcześniej dokonać zgłoszenia. 

              W odpowiedzi zostanie wysłany mail z repertuarem - prosimy o zapoznanie się z nim i         

                                 nauczenie się partii głosowych.

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

REKOLEKCJE 2010

TERMINY

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

MIEJSCA:

        I turnus: Zagórnik, Wołkowyja, Radocza, Korbielów, Koszarawa, Mysłakowice.

       II turnus: Krokowa, Mysłakowice, Zagórnik, Wołkowyja, Radocza, Wisła, Koszarawa, Jarosław

Dofinansowanie rekolekcji młodzieżowych w 2010 r.

Osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a które chcą uczestniczyć w rekolekcjach 
wakacyjnych, mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu. Wsparcia udziela Fundacja Światło-
Życie. Ośrodek w Bierach ul. Świętego Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała. Jednocześnie informujemy, 
iż pomoc może wynieść maksymalnie 50% kosztu udziału w rekolekcjach (podkreślamy: 
maksymalnie może wynieść 50%, co oznacza, że nie każdy może otrzymać pomoc w takim 
wymiarze).

Informacje o dofinansowaniu będzie można uzyskać po 5 czerwca 2010 r. pod numerem tel: 693 
343 041 (po 17). Pocztą zostaną przesłane tylko i wyłącznie informacje o negatywnym rozpatrzeniu 
prośby.

Więcej szczegółów na: www.bz.oaza.pl
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DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Najbliższe spotkanie odbędzie się:
Bielsko – Biała – św. Paweł

jeszcze W CZERWCU 
(szczegóły na stronie internetowej)

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com

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: 13 czerwca 2010 godz. 18:30

OGŁOSZENIA REJONÓW
REJON CIESZYŃSKI

10 czerwca 2010 r – w Cieszynie u franciszkanów w Kościele Podwyższenia Krzyża

                               Rejonowa Diakonia Modlitwy w Cieszynie zaprasza na ostatnie już czuwanie 
przed rekolekcjami. Na pewno będziemy się modlić o dobro rekolekcji, aby Pan jak najwięcej z nas 
wyciągnął, a także wspomnimy o kochanych studentach i czasie sesji. Reszta jest tajemnicą nawet dla 
mnie, a my poddając się natchnieniom Ducha Świętego zapraszamy na ten wspaniały czas modlitwy 
wspólnotowej (jeden z warunków bycia Kościołem - modlili się razem w wieczerniku).                  

                Osoby chcące wesprzeć swoimi talentami muzycznymi czuwanie,  mile widziani! 
Szczególnie  skrzypce,  flety,  może być bęben,  a  może i  klawisze.  Po czuwaniu spotkanie.  Mamy 
nadzieję,  że  może  uda  się  nam  powoli  powiększać  grono  rejonowej  diakoni  modlitwy,  a  także 
rozpoczniemy nowe dzieła. Im więcej nas tym większe możliwości a Duch Święty ma większe pole 
manewru :)                                                                                       

Pozdrawiam  w  Panu                                                   
Marcin Mazurek wraz z Rejonową Diakonią Modlitwy w Cieszynie

NOWY ADRES MAILOWY DO REDKACJI:

redakcja@bz.oaza.pl
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REJONOWE DNI WSPÓLNOTY - RELACJE
HAŁCNÓW

W dniu 08.05.2010 roku przeżywaliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie Rejonowy Dzień 
Wspólnoty Ruchu Światło Życie, który zgromadził młodzież i rodziny z parafii Szymona i Judy Tadeusza
w Kozach , z parafii Świętej rodziny z Małych Kóz, z parafii Przenajświętszej Trójcy z Wilamowic, z parafii 
Świętego Urbana z Hecznarowic oraz z parafii NMP w Hałcnowie.

Dzień  wspólnoty  przebiegał  pod  hasłem: 
EWANGELIZACJA BEZ  GRANIC  -  GŁOSZENIE 
WYZWOLENIA!

Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od wspólnej modlitwy 
do  Ducha  Świętego,  a  następnie  wszyscy 
wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez Księdza 
Dariusza  Ludwina  na  temat  wyzwolenia  z  naszego 
nieuporządkowania, strachu, tego co ogranicza naszą 
wolność , tak abyśmy mogli jak pierwsi chrześcijanie 
dawać  świadectwo  naszej  wiary  i  przez  to 
ewangelizować innych.

Po konferencji odbyły się spotkania w grupach, które 
prowadzili  animatorzy  młodzieżowi  i  małżeństwa 
Domowego Kościoła. Na spotkaniach tych ,  próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania : jak realizować plan 
ewangelizacji  w  swoim  życiu,  oraz  jak  doświadczam  wolności  przez  udział  w  Krucjacie  Wyzwolenia 
Człowieka, jak wyzwalam innych?

Był czas na Namiot Spotkania - przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, każdy miał czas na osobistą 
refleksję i przemodlenie treści, które były tematem wcześniejszych spotkań i konferencji.

Szczytem naszego spotkania była Eucharystia, którą koncelebrowali ks. Michał Nowak i ks. Dariusz Ludwin.

Po  uczcie  duchowej  spotkaliśmy  wszyscy  na 
agapie, był czas na wspólne rozmowy przy kawie, 
czy  herbacie  i  pysznym  cieście,  które 
przygotowały  rodziny  Domowego  Kościoła. 
Podczas całego dnia wspólnoty towarzyszyli nam 
kapłani  odpowiedzialni  za  poszczególne  grupy:
ks.  Tomasz  Związek,  ks.  Dariusz  Ludwin,
ks.  Stanisława  Binda  oraz  ks.  Michał  Nowak
i ks. Marek Różycki.

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim,  którzy 
włączyli  się  w  przygotowania  tego  rejonowego 
dnia  wspólnoty,  przede  wszystkim  Laurze  i 
Radkowi  Warszawskim,  którzy  czuwali  nad 
wszystkim i  włożyli  dużo pracy,  abyśmy  mogli 
radośnie  przeżywać  to  spotkanie.  Dziękujemy 

wszystkim kapłanom, za czas nam poświęcony. Nie możemy zapomnieć też o grupie oazowej z Kóz, która 
ubogacała nas swoim śpiewem oraz wszystkim wspólnotom za świadectwo ich trwania przy Chrystusie.

Katarzyna i Bogdan Mleczko
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BIELSKO I - LESZCZYNY

     W niedzielę 9 maja o godzinie 14.00 rozpoczął się
w parafii *Chrystusa Króla na Leszczynach* Rejonowy 
Dzień  Wspólnoty  Ruchu  Światło-Życie.  Tematem była 
"*Ewangelizacja bez granic -- głoszenie wyzwolenia"*. 
Pierwszym  mocnym  akcentem  było  *przedstawienie
pt. "Róża".* Oaza Dzieci Bożych ze Złotych Łanów swą 
rewelacyjną  grą  aktorską  wprowadziła  uczestników
w tematykę spotkania. Udowodnili, że świat bez miłości, 
prowadzi do pustki. Praca, znajomości, pieniądze, relacje 
międzyludzkie  i  rodzinne  bez  miłości  są  skazane  na 
porażkę.  Miłość  wyzwala,  pomaga  wyrwać  się
z  uzależnień  i  beznadziejności.  Dodaje  nam  sił,  aby 
wychodzić  poza  siebie,  poza  swoje pragnienia  i  w ten 
sposób zdobywać świat -- dla Chrystusa. 

Po  przedstawieniu  przedstawiciele  rodzin,  młodzieży
i  dzieci  podzielili  się  *świadectwem życia.*  Pokazali 
jak w praktyce realizują miłość, jak doprowadza ona do 
wyzwolenia.  Dzielili  się  doświadczeniem  czystości 
przedmałżeńskiej,  Krucjaty  Wyzwolenia  Człowieka, 
rodziny  pełnej  Boga,  wspólnoty  na  drodze  do 
zbawienia.  Kulminacyjnym  momentem  naszego 
spotkania  była  *Eucharystia,*  której  przewodniczył 
ksiądz proboszcz wraz z obecnymi kapłanami w asyście 
mężczyzn z Domowego Kościoła na Leszczynach. 

      Każda wspólnota miała swój wkład w piękno tej liturgii. Oprawę muzyczną zapewniała oaza młodzieżowa 
z Buczkowic, modlitwę wiernych oaza młodzieżowa ze Złotych Łanów, dary Domowy Kościół z Wilkowic, 
czytania Domowy Kościół z Komorowic i Czechowic. Po uwielbieniu Boga i przyjęciu duchowego pokarmu, 
rozpoczęliśmy ostatni punkt programu jakim była *Agapa.* Stoły uginały się pod wielką ilością domowych 
wypiekówi napojów. Przy stołach mieliśmy czas, aby spotkać się i porozmawiać, nawiązać nowe znajomości, 
wspólnie  radować się  swoją  obecnością.  Dziękujemy 
Bogu i wszystkim uczestnikom za ten czas, myślimy, 
że został on dobrze wykorzystany, na chwałę Boga i dla 
dobra nas i naszych wspólnot.
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JAWORZE
     Dnia 15 maja 2010 roku w parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty. 
Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z rejonu Bielsko-Biała II, począwszy od przedstawicieli Domowego 
Kościoła, poprzez Młodzież Oazową a skończywszy na dzieciach Bożych. 

Nasze  spotkanie  rozpoczęliśmy  o  godzinie  15.00  od 
zapalenia świecy oazowej oraz modlitwy i pieśni do Ducha 
Świętego.  Następnie  (jak  to  ujął  Ks.  Grzegorz)  „starym 
oazowym  zwyczajem”  był  moment  by  podejść  do  innych 
członków  Ruchu  Światło-  Życie  ze  słowami  „Dobrze,  że 
jesteś”. 
Jako,  że  tematem były  słowa  „Ewangelizacja  bez  granic” 
każda wspólnota została poproszona o przedstawienie czegoś 
na  ten  temat.  Był  quiz  biblijny  (w  którym  nie  było 
przegranych  ;P),  piosenki  o  charakterze  ewangelizacyjnym 

oraz scenki. 

O 15. 45 odbyła się Eucharystia na której modliliśmy się o 
dzieło Ewangelizacji (nie tylko dla naszego kraju). Później 
był czas na Namiot Spotkania. 
Dzień Wspólnoty zakończyliśmy nabożeństwem majowym. 

Myślę, że dla wszystkich osób był to owocny czas, wspólnej 
modlitwy,  śpiewu,  spotkania  znajomych  oraz  poznania 
nowych ludzi. 
Za ten czas CHWAŁA PANU!!!
              

SKOCZÓW

     W sobotę 29 maja odbył się Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie dla rejonu cieszyńsko-wiślańskiego. 
Było  to  spotkanie  młodzieży  oazowej  oraz  rodzin  Domowego  Kościoła  Ruchu  Światło-Życie.  Było  to 
pierwsze  spotkanie  w tym roku  formacyjnym zorganizowane  wspólnie  przez  obydwie  te  gałęzie  Ruchu.
W  Skoczowie  zgromadziły  się  wspólnoty  młodzieżowe  z:  Kaczyc,  Zebrzydowic,  Kończyc  Małych, 
Strumienia,  Puńcowa, Cieszyna,  Istebnej,  Skoczowa oraz rodziny DK z Koniakowa,  Istebnej,  Jaworzynki
i Skoczowa. Towarzyszyli nam też kapłani z niektórych wspólnot, co było bardzo radosnym doświadczeniem. 
Rozpoczęliśmy o godz. 10:00 w Kościele śś.Piotra i Pawła zawiązaniem wspólnoty. Po modlitwie do Ducha 
Św. każda ze wspólnot się przedstawiła. Następnie wysłuchaliśmy konferencji ks. Ryszarda Piętki na temat 
"Ewangelizacja bez granic". Bezpośrednio po niej Krystian z Cieszyna podzielił się świadectwem swojego 
życia związanym z głoszeniem Pana Jezusa w różnych miejscach i sytuacjach. W południe przeżywaliśmy 
uroczystą  i  piękną  Eucharystię  koncelebrowaną  przez  pięciu  kapłanów  naszego  rejonu.  Po  tym  czasie 
modlitwy przeszliśmy do salek katechetycznych, aby spotkać się w małych grupach i podzielić usłyszanym 
słowem. Nasze spotkanie zakończyła radosna agapa przy smacznie zastawionych stołach i dźwiękach pieśni. 
Wszyscy uczestnicy spotkania, ci duzi jak i ci mali (gdyż były z nami również dzieci!) rozchodzili się do 
domów umocnieni, podbudowani darem wspólnoty i z nadzieją na następne spotkanie. Ufamy, że się uda!
A już  teraz  chwała  Panu za  dar  jedności  młodzieży i  rodzin  Ruchu oraz  za  wszystkie  owoce tego Dnia 
Wspólnoty!

Agata i Bogusław Kołacz                                                                                      
para rejonowa DK rejonu cieszyńsko-wiślańskiego
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WYDARZYŁO SIĘ...
COM

Jak co roku, w czasie Zesłania Ducha Świętego oazowicze zjeżdżają do Krościenka n. Dunajcem, aby 
wspólnie  przeżywać  Triduum  Pentekostalne,  czyli  Wigilię  Zesłania  Ducha  Świętego,  Niedzielę 
Pięćdziesiątnicy oraz święto Najświętszej Maryji Panny Matki Kościoła.

Dla Ruchu Światło-Życie jest to szczególny czas modlitwy, przygotowującej do posługi w czasie rekolekcji 
wakacyjnych. Obchodzimy również wtedy kolejno Dzień Diakonii, Dzień Animatora oraz Dzień Moderatora.

W tym czasie ma miejsce także błogosławieństwo do posługi w ramach Ruchu. Do służby w ramach diakonii 
stałej  Ruchu, czyli  Stowarzyszenia Diakonia "Ruchu Światło-Życie" został  przyjęty Przemysław Cierniak, 
odpowiedzialny m.in. za Internetowe Radio "Fos-Zoe". Z kolei błogosławieństwo animatorskie do posługi w 
Ruchu otrzymało 9 osób. Są to: Jadwiga Flisek, Małgorzata Szatan, Natalia Sęk, Ewelina Sznapka, Aleksandra 
Sołtysik, Katarzyna Tomiczek oraz Łukasz Guzy, Piotr Honkisz, Łukasz Mleczko.

Fara Fest w Zebrzydowicach

     Rok  temu  spotkaliśmy  się  przy  jajecznicy  we 
wspólnocie  parafialnej.  Wspominając  wydarzenia 
sprzed roku,  przyszedłem na tę  imprezę.  Zobaczyłem 
bardzo  dużo  dzieci  z  rodzinami,  scena  na  której 
wystąpiły  dwa  zespoły:  "Luxy"  -  rodzinny  zespół 
rockowy państwa Cecot  z  Zebrzydowic  promujący w 
piosenkach wartości  chrześcijańskie  (sprzedaż płyt  na 
festynie  poszedł  na  cel  pomocy  najbardziej 
poszkodowanym  przez  powódź)  i  drugi,  może  nie 
zespół  co  osoba  "Puco"  która  rapem  zachwycała 
freestyle'm,  swoimi  tekstami,  które  nie  tyle  bawiły, 
śmieszyły  niekiedy,  co  również  przekazywały  ważne 
wartości. Idąc dalej - piłkarzyki, cymbergaj, automat do koszykówki, lotki, pięciobój (dla podstawówki) dla 
najmłodszych  i  nieco  starszych  w  formie  konkurencji  z  nagrodami!  Również  odbyły  się  konkursy  mini 
siatkówki i piłki nożnej. Niestety nie odbył się mecz eksministrantów z ministrantami z powodu nadwyrężenia 
boiska (było zalane) jednak udało się przeprowadzić konkurs karnych - który wygrali eksministranci! Główna 
atrakcją była JAJECZNICA z, uwaga!!!, 600 jaj (słownie sześćset)!!! Przepysznie doprawiona, z kawałkami 
boczku.  Jest  to  bardzo  stara  tradycja  na  Śląsku  Cieszyńskim,  pieczenie  jajecznicy  (nie  jestem dobry  ze 
słownictwa kulinarnego - więc może też i gotowanie:P) w Zielone Święta, niestety zarzucona ale od ponad 3 
lat odnowiona i kultywowana przez nasz Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP! Po za tym 
był też grill, mnóstwo ciast, napojów a wszystko to za darm... ekh raczej stała skrzynka "zamiast Bóg zapłać". 

Cel na pokrycie kosztów i pomoc powodzianom! Była 
też  jedna licytacja  specjalnej  koszulki,  którą  mieli  na 
sobie  organizatorzy  i  wolontariusze  z  gimnazjum  i 
średniej,  która  został  podpisana  przez  proboszcza  ks 
Mariana.  Jak  mówił  prowadzący  imprezę  wraz  z  ks 
Mateuszem,  Marcin  Stryczek  -  jedyna  taka  w 
Zebrzydowicach.  Sama  koszulka  była  wyjątkowa, 
ponieważ miała w sobie przesłanie tych świat Zesłania 
Ducha  Świętego  -  "JEST  RADOŚĆ"  :).  Serdecznie 
dziękuje  parafii  Zebrzydowice  za  kultywowanie  tej 
tradycji, budowanie więzi wspólnotowej parafii!!! 
  

 Marcin Mazurek
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Internetowe Radio Fos-Zoe poleca: 

10 CZERWCA  retransmisja audycji z COM-u

* * * * * * * * *

Od 10 maja na stronie radia do ściągnięcia wybrane audycje.

Do wakacji ukaże się płyta zawierająca nagrania wszystkich dotychczasowych audycji oraz 
pewne "bonusy".:)

Nasz mail: radio@oaza.pl    Strona:  www.radio.oaza.pl

CIEKAWOSTKI
MODLITWA 

I POGODNY WIECZÓR DIAKONII

29 maja 2010 r., o godzinie 19:00, w kościele św. 
Pawła  Ap.  w  Bielsku-Białej -  w  ramach  Oazy 
Modlitwy dla  moderatorek  odbył  się  zapoznawczy 
pogodny  wieczór  dla  Diakonii,  które  podejmą 
posługę podczas wakacyjnych rekolekcji.

Po pogodnym wieczorze diakonie podjęły modlitwę 
w  intencji  rekolekcji,  uczestników,  animatorów, 
moderatorek oraz kapłanów.    

Zachęcamy  do  podjęcia  modlitwy  w  intencji 
tegorocznych rekolekcji wakacyjnych. 
Już od dzisiaj pamiętajmy o tym w codziennej 
rozmowie z Bogiem.

NOWY ADRES MAILOWY DO REDKACJI:

redakcja@bz.oaza.pl
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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:)                 

     
    Drogi oazowiczu jeśli chcesz pomóc i mieć udział w tym 

dziele, możesz pomóc przez inne sposoby 
nie ruszając się do Hiszpanii.

Poprzez:
               modlitwę, 
                               przygotowanie formacji, 
                                                              pomoc w reklamie itp. 

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

Szczegóły znajdziesz na:

www.operacjamadryt2011.pl

Istnieje także portal na: nasza-klasa i facebook
pod nazwą OPERACJA MADRYT 2011

 Blog:
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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TWOJE ZDJĘCIE NA OKŁADCE?

Przyślij swoje zdjęcie, a może znajdzie się na okładce biuletynu.

Wielu oazowiczów posiada świetne zdjęcia, które gdzieś zalegają na dyskach komputerów. 
Podzielmy się nimi !!!

Przyślij swoje zdjęcie. Najlepsze zdjęcia znajdą się na okładce inne będą zdobić biuletyn wewnątrz. 
Zawsze będzie podpisane, kto jest autorem zdjęcia – prosimy, więc przysyłać tylko te robione 

osobiście.

Jakie zdjęcia przysyłamy? 
Te które przez piękno świata, ukazują nam piękno Stwórcy.

(Poza przyrodą mile widziane również, zdjęcia z kościołów adoracji, rekolekcji, pielgrzymek itp.)

WYDANIE SPECJALNE BIULETYNU 20.06.2010

Drodzy czytelnicy.

                                 Zapraszam do lektury wydania specjalnego biuletynu.
Znajdą się w nim:

– ogłoszenia wakacyjne
– opisy i zdjęcia miejsc naszych rekolekcji
– pomysły na AGAPĘ na zakończenie roku formacyjnego
– relacje z parafialnych AGAP

JUŻ TERAZ ZACHĘCAM DO NADSYŁANIA POMYSŁÓW 
NA NASZE PARAFIALNE AGAPY. 

(Najlepsze przedstawimy w biuletynie.) 

Jeżeli w waszych parafiach zakończycie rok formacyjny 
przed wydaniem kolejnego biuletynu to zachęcam do 

NADSYŁANIA RELACJI Z PARAFIALNYCH AGAP.

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA NADESŁANE 
DO TEGO NUMERU BIULETYNU

RELACJE Z REJONOWYCH DNI WSPÓLNOTY

POLECAM NOWY ADRES MAILOWY DO REDKACJI:

redakcja@bz.oaza.pl

     Biuletyn Informacyjny Nr 4/2010                                                                                                               12/13



KALENDARIUM 2010

KCZERWIEC 

3.06. - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” 

8.06. - SZKOŁA MODLITWY

18-19.06. - WARSZTATY MUZYCZNE "Czyste niebo"

19.06. – godz. 10.00. - Diecezjalne Rozesłanie Oaz - W Rozesłaniu obowiązkowo        
                                       uczestniczą animatorzy muzyczni (ci już od piątku) oraz moderatorki  
                                       lub inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.

19.06 lub 20.06. - Zakończenie roku pracy Domowego Kościoła - Czerna k/Krzeszowic

ALENDAR
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