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„Pan  pozwala  mi  leżeć   na  zielonych  pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę  odpocząć .”            
                                           Psalm 23, 2

                           Słuchać  Pana:
Bez ograniczeń        

                                                     bez lęku o   
                                                           drogę . . .



SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie ................................................................. 
Kalendarium..................................................................... 
Diecezjalne Rozesłanie Oaz Wakacyjnych.......................
Miejsca Rekolekcji Wakacyjnych
                       Jarosław..................................................... 
                       Korbielów..................................................
                       Koszarawa.................................................
                       Krokowa....................................................
                       Mysłakowice..............................................
                       Radocza.....................................................
                       Wisła..........................................................
                       Wołkowyja.................................................
                       Zagórnik.....................................................
Operacja Madryt...............................................................
Twoje Zdjęcie na okładce.................................................
Wydanie Powakacyjne – zapowiedź.................................

2
3
4

5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9

BIULETYN...
Oazowicze!

    W Wasze ręce oddaję piąty i ostatni w tym roku formacyjnym numer biuletynu. 
Serdecznie dziękuję wszystkim diakoniom rejonom i wspólnotom parafialnym, które 
już współpracują i przyczyniły się do powstania i rozwoju 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.

Szósty  numer biuletynu ukaże się 5 WRZEŚNIA.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 31 SIERPNIA. 
Zapowiedzi powinny dotyczyć tego co wydarzy się we wrześniu, 

a sprawozdania obejmować wakacje.

W KOLEJNYM NUMERZE: RELACJE I ŚWIADECTWA Z REKOLEKCJI 
                                                                            WAKACYJNYCH

CZEKAMY NA ZDJĘCIA FILMY I ŚWIADECTWA.

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
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KALENDARIUM

LIPIEC
Terminy oaz wakacyjnych:

I turnus - 26.06.–12.07.
II turnus - 14– 30.07.

SIERPIEŃ

16-20.08. - Oaza Rekolekcyjna Diakonii: Początek o godz. 20.00 a zakończenie ok. 14.00. 
Do udziału zobowiązani są wszyscy, którzy już przyjęli lub chcą przyjąć błogosławieństwo do 
posługi w małej grupie na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty. Mogą wziąć udział wszyscy, którzy 
tego chcą a są po III ST. lub są dorośli. Zgłoszenia u Moderatora Diecezjalnego do 10.08.

21.08. – godz. 10.00. Diecezjalne Podsumowanie Oaz: W Podsumowaniu obowiązkowo 
uczestniczą moderatorzy i moderatorki lub inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz 
rekolekcyjnych.

24-26.08. – Krajowe Podsumowanie Oaz, Krościenko. Moderator Diecezjalny oczekuje na 
                                                                               gotowość uczestnictwa w Podsumowaniu.

WRZESIEŃ
11.09. - Powakacyjny Dzień Wspólnoty
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DIECEZJALNE ROZESŁANIE OAZ WAKACYJNYCH

W sobotę, 19 czerwca br., w parafii św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej 
miało miejsce Diecezjalne Rozesłanie Oaz Wakacyjnych.

Zebraliśmy  się  o  godz.  10.00  w  gronie  kapłanów 
moderatorów  oraz  pań  moderatorek,  by  najpierw 
omówić  szczegóły  rekolekcji  wakacyjnych.  Potem 
był  czas  na  dopełnienie  spraw  formalnych: 
przekazanie  dokumentów,  podpisy,  pieczątki  itd. 
Wreszcie  o  11.30  stanęliśmy  wokół  ołtarza  by 
celebrować  Najświętszą  Eucharystię,  bo  wszystkie 
nasze  działania  od  Boga  mają  brać  początek  i  do 
chwały  Boga  prowadzić!  Do  zgromadzonych 
wcześniej  kapłanów  i  moderatorek  na  ten  czas 
dołączyli  jeszcze  inni  przedstawiciele  oazowych 
diakonii wychowawczych. Na zakończenie Mszy Św. 
Moderator  Diecezjalny  przekazał  diakoniom  oaz 
średnich dzieci, młodzieży i rodzin świece odpalone 
od  świecy Oazy Wielkiej.  Te  świece  to  szczególny 
znak  jedności  między  nami  i  z  całym  Ruchem  Światło-Życie.  W  przeżywaniu  liturgii  eucharystycznej 

pomagali nam animatorzy muzyczni poszczególnych 
oaz,  którzy  już  od  piątkowego  wieczoru,  pod 
kierunkiem  moderatora  Diecezjalnej  Diakonii 
Muzycznej  –  ks.  Grzegorza  Strządały,  uczyli  się 
śpiewów na Dzień Wspólnoty!

Więcej:

www.bz.oaza.pl
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MIEJSCA REKOLEKCJI WAKACYJNYCH
JAROSŁAW

Ośrodek  w  Jarosławiu  to  Bursa  Międzyszkolna  na  ul. 
Reymonta 1, w centrum Jarosławia. Blisko tu i z pociągu i do 
każdego zakątka tego urokliwego miasta.

Warunki  lokalowe  są  bardzo  dobre,  zarówno  od  strony 
noclegów,  jak  i  sanitariatów.  Dodatkowych  informacji  o 
bursie  można  zdobyć  na  stronie  internetowej: 
 http://www.bursajar.internetdsl.pl/

Region  jarosławski  leży  niemal  w  całości  we  wschodniej 
części  Kotliny  Sandomierskiej  i  tylko  jego  południowe 
krańce  sięgają  pasma  pierwszych  wzniesień  Pogórza 
Karpackiego  zwanego  tu  Pogórzem  Dynowskim.  Obszar 
Kotliny Sandomierskiej dzieli się na szereg mezoregionów, z których na terenie gminy występują Pogórze 
Rzeszowskie i Płaskowyż Tarnogrodzki przedzielone Doliną Dolnego Sanu. Pogórze Rzeszowskie, zwane w 
tej części niekiedy Pogórzem Jarosławskim, obejmuje południowo-zachodnią część regionu. Tworzy je obszar 
łagodnych wzniesień stanowiących pewnego rodzaju teren przejściowy pomiędzy Kotliną Sandomierską a 
Pogórzem Dynowskim. Pogórze Rzeszowskie zbudowane jest z kilku pasm wzniesień sięgających do około 
230 m wysokości n.p.m.. W wielu miejscach wzniesienia rzeźbią charakterystyczne dla obszarów lessowych 
głębokie wąwozy (parowy), zwane tu wądołami.

KORBIELÓW
Korbielów  jest  malowniczą  miejscowocią 
położoną na samym krańcu połudna Polski, 
na zboczach Masywu Pilska (1557m n.p.m.) 
w Beskidzie Wysokim(Żywieckim).         
Główną  atrakcją  Korbielowa  jest  sieć  tras 
narciarskich i wyciągów. Korbielów posiada 
rozbudowaną bazę noclegową i żywieniową. 
Jest  jedną  z  najbardziej  atrakcyjnych 
zimowych  miejscowoci  w  Polsce.  
W styczniu 2006 roku zakończono budowę 
pierwszego  etapu  inwestycji  jaką  jest 
odcinek  kolei  krzesełkowej  do  Hali 
Szczawiny,  w  przyszłości  planowana  jest 
budowa drugiego etapu inwestycji, wyciągu 
krzesełkowego,  4  osobowego  z  Hali 
Szczawiny do Hali Miziowej.

www.korbielow.net

KOSZARAWA
    Koszarawa  jest  pięknie  położoną  miejscowością,  wśród  gór,  z  dala  od 
wielkomiejskiego  zgiełku.  Rekolekcje  odbywają  się  w  szkole.  Daje  to  pewne 
szczególne  połączenie  łatwości  utrzymania  "ośrodka"  jak  również  mniejsze 
możliwości  adaptacyjne  do  celów  formacji.  Warunki  socjalne  pozwalają  na 
bezpieczne odbywanie się rekolekcji.
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KROKOWA
     Gmina  Krokowa położona  jest  na  południowym 
wybrzeżu  Bałtyku,  w  województwie  pomorskim  (powiat 
pucki). Zajmuje powierzchnię 211,89 km2. Północna część 
gminy leży na Nizinie Południowobałtyckiej, a południowa 
na  Wysoczyźnie  Żarnowieckiej.  Krokowa  jest  gminą 
rolniczo  -  turystyczną,  użytki  rolne  zajmują  53,7  %  jej 
powierzchni.  Turystyczne  znaczenie  mają  przede 
wszystkim miejscowości nadmorskie – Dębki, Karwieńskie 
Błota i Białogóra, oraz Lubkowo, położone nad Jeziorem 
Żarnowieckim.
Gmina  Krokowa  należy  do  obszarów  posiadających 
największą  liczbę  sezonowych  obiektów  noclegowych  w 
województwie  –  w  2002  roku  było  tu  1314  miejsc  noclegowych.
Głównym ośrodkiem usługowym gminy jest  wieś  Krokowa.  Na  obszarze  dawnej  wsi  Kartoszyno  działa 
Pomorska  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna  –  Teren  Żarnowiec.  Obszar  gminy  charakteryzuje  się 
zróżnicowanymi walorami środowiska przyrodniczego – znajduje się tu 10 rezerwatów przyrody, 2 obszary 
chronionego krajobrazu i  57 pomników przyrody. Lasy zajmują w gminie 32 % powierzchni.  Gmina jest 
laureatem I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przebiegającego pod hasłem: „Nasza Gmina w Europie” z 2003 roku, a w styczniu 2004 roku zdobyła laur V 
edycji konkursu ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

MYSŁAKOWICE

     Mysłakowice  jest  to  wieś  położona  w  dolinie  rzeki 
Łomnica  u  podnóży  Karkonoszy.  Na  terenie  gminy 
występuje  duża  ilość  obiektów  zabytkowych.  Jest  to 
również  teren  wyjątkowo  atrakcyjne  pod  względem 
turystycznym.  
W  ubiegłym  roku  po  raz  pierwszy  w  Zespole  Szkół  w 
Mysłakowicach  odbyły  się  rekolekcje  oazowe.  Warto 
zauważyć  ze  siedziba  szkoły  jest  pałac  będącym  w  XIX 
wieku letnią rezydencją pruskiej rodziny królewskiej.

Siedziba szkoły mieści się w pałacu będącym w XIX wieku 
letnią  rezydencją  pruskiej  rodziny  królewskiej.  Król  Fryderyk  Wilhelm  IV  zlecił  architektowi  Karlowi 
Schinklowi  dobudowanie  do  skromnego  budynku  trzydziestometrowej  ośmiokątnej  wieży  i  wykonanie 
neogotyckiego  wystroju  architektonicznego.  Dobudowano  także  salę  jadalną  z  wznoszącymi  się  nad  nią 
ozdobnymi  kolumnami.  W  najbliższym  sąsiedztwie  pałacu  znajduje  się  wspaniały  park  krajobrazowy 
zaprojektowany  przez  Petera  Jozefa  Lenne.  Po  II  wojnie  światowej  pałac  uległ  dewastacji.  Obiekt  po 
gruntownym remoncie i adaptacji służy celom oświatowym od 1953 roku.

          Obecnie w naszej szkole jest 21 klas (6 klas nauczania zintegrowanego, 6 klas 4-6 szkoły podstawowej i 
9 klas gimnazjum). Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę (bogaty wybór czasopism, lektur, książek 
popularnonaukowych,  książek  metodycznych  dla  nauczycieli,  kaset  video,  komputery  z  dostępem  do 
Internetu), świetlicę, w której dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas (organizowane są gry, zabawy oraz 
zajęcia,  podczas  których  uczniowie  otrzymują  pomoc  przy  wykonywaniu  zadań  domowych),  salę 
gimnastyczną,  stołówkę.  Gimnazjum  posiada  nowoczesną  salę  komputerową  wyposażoną  w  zestawy 
komputerów klasy PC z dostępem do Internetu. Część sal wyposażona jest w komputery i atrakcyjne pomoce 
naukowe.  W szkole  są  prowadzone  liczne  kółka  zainteresowań.                                
http://www.myslakowice.edu.pl/ 
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RADOCZA
Od kilku lat w Domu rekolekcyjnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
"Wspólnota Poranka " organizowane są rekolekcje oazowe. Radocza jest 
to niewielka ale w bardzo urokliwa miejscowość położona w powiecie 
Wadowickim. 

http://www.wspolnotaporanka.republika.pl/katechezy.htm 

WISŁA
• Wisła to  piękna  miejscowość  w  województwie  śląskim,  powiecie 

cieszyńskim.  Blisko  stąd  do  granicy  z  Czechami  i  Słowacją.
  

• Wisła  to  górska  miejscowość  w  Beskidzie  Śląskim.  Najniżej 
położonym miejscem w Wiśle  jest  dolina  rzeki  Wisły na  granicy z 
Ustroniem (392 m n.p.m.), zaś najwyżej – szczyt Baraniej Góry (1220 
m n.p.m.). Centrum Wisły położone jest na wysokości 430 m n.p.m. 
Dolinę,  w  której  leży  miasto,  otaczają  malownicze  góry  Beskidu 
Śląskiego.
 

• Wisła  to  miasto  leżące  u  źródeł  największej  polskiej  rzeki. Ze 
źródeł na Baraniej Górze wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, 
które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę 
Wisłę. 
Na  terenie  doliny  Wisła  Czarne,  poniżej  historycznego  połączenia 
Czarnej  i  Białej  Wisełki  w  latach  1967  –  1973  zbudowano  zaporę  wodną.  Zbiornik  Czerniański 
magazynuje wodę pitną oraz pełni rolę przeciwpowodziową. Jego maksymalna pojemność to 5,06 mln 
m3, a powierzchnia – ok.40 ha.

WOŁKOWYJA
Wieś założona na prawie wołoskim ok. 1463r. Dawna 
Wołkowyja  ciągnęła  się  od  ujścia  potoku 
Wołkowyjka  do  Solinki  w górę  jej  doliny,  oraz  w 
dolinie samej Solinki. Wołkowyja bardzo ucierpiała 
w czasie walk z UPA - wielu jej mieszkańców zostało 
zamordowanych.
W 1967 roku przed spiętrzeniem Jeziora Solińskiego 
wysadzono  w  powietrze  kościół  razem  z 
wyposażeniem.  Rozebrano  też  drewnianą  cerkiew 
1833r.,  choć  jak  się  okazało,  zalew  do  niej  nie 
sięgnął. Pozostała po niej podmurówka i parawanowa 
dzwonnica.  Jezioro  zalało  dolną  część  wsi.  

W  latach  1973-75  wzniesiono  w  Wołkowyi  nowy 
kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe, o nowoczesnej architekturze. Wewnątrz obraz św. Rodziny z końca 
XVI  w.  Na  południe  od  wsi  działa  ośrodek  zarybieniowy  wraz  z  wylęgarnią  pstrąga.  Zarybianie  jest 
konieczne, gdyż zapory w Solinie nie wyposażono w "przepławki", którymi ryby mogłyby przedostać się z 
dołu rzeki do jeziora. 
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ZAGÓRNIK

     Po  raz  trzeci  w  tym  roku  rekolekcje  oazowe 
odbędą  się  w  Zagórniku.  Jest  to  wieś  położona 
kotlinie  otoczonej  górami.  Rekolekcje  odbywają  się 
w zespole szkół.

Edukacja w Zagórniku trwa już 139 rok . Obejmuje 
ona  okres  od  roku  1866  
(  na  podstawie  zachowanej  dokumentacji  )  tj.  od 
czasów  zaboru  austriackiego,  poprzez  okres  
I wojny światowej, niepodległej II Rzeczypospolitej, 
II  wojny  światowej,  okres  komunizmu,  
III Rzeczpospolitej, aż do chwili obecnej. 
  

http://www.spig-zagornik.um.andrychow.pl/spig-
zagornik/  

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:) 

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

Szczegóły znajdziesz na:

www.operacjamadryt2011.pl

Kalendarium - czyli co i kiedy możemy coś zrobić dla tego dzieła:

· 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 POWAKACYJNE BIULETYNU 05.09.2010

Drodzy czytelnicy.

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

– ogłoszenia 
– RELACJE i zdjęcia z naszych rekolekcji – WSZYSTKICH ;) 
– zapowiedzi 
– kontynuacje dotychczasowych rubryk

JUŻ TERAZ ZACHĘCAM DO NADSYŁANIA 
ŚWIADECTW Z REKOLEKCJI WRAZ ZE ZDJĘCIAMI

POLECAM NOWY ADRES MAILOWY DO REDKACJI:

redakcja@bz.oaza.pl

     Biuletyn Informacyjny Nr 5/2010                                                                                                               9/9


