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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 2 stycznia.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 27 grudnia. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: 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: -
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: brak informacji

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

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII
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: w grudniu na stronie diecezjalnej

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: 17 grudnia o godz. 19:00, os. Polskich Skrzydeł

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

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 
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Diakonia Modlitwy zaprasza na Oazę Modlitwy „Słuchać Pana w Kościele”. Chcemy zagłębić się w temat 
roku formacyjnego oraz spojrzeć na niego przez pryzmat modlitwy.
Miejscem naszych rekolekcji jest ośrodek przy parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej. Oaza Modlitwy 
odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2011 r.
Koszt: ok. 50 zł (mam nadzieję, że nie więcej). Zaliczkę (15 zł) na poczet zakupów można przekazać w 
pierwszy czwartek miesiąca (1 grudnia) na czuwaniu modlitewnym „w Sercu” albo przesłać na konto 
odpowiedzialnego DM (na życzenie będą wysyłane potwierdzenia zapłaty).
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona (30 osób)!!!

Kontakt: diakoniamodlitwybz@gmail.com (adres poczty elektronicznej jest chroniony).

Serdecznie zapraszam!
Szymon Waliczek – odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię Modlitwy

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: 11.12.2011 godz: 13:00 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

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

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
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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: 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

DIAKONIA ŻYCIA
Moderator: 

Odpowiedzialny: 

Termin najbliższego spotkania: brak informacji

adres mailowy diakonii to: diakonia.zycia.bz@gmail.com

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =164&  Itemid  =75  

ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
1 GRUDNIA CZUWANIE W SERCU!

WYJĄTKOWO 18:30

Zapraszamy na comiesięczne spotkanie modlitewne „w Sercu”!

Ostatnie w tym roku kalendarzowym!

Pierwsze w nowym roku liturgicznym!

Oczywiście  w  parafii  pw.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Bielsku-Białej  (obok 
dworca PKP!). Wyjątkowo w grudniu rozpocznie się ono o godzinie 18:30. Wcześniej, na 
                                17:30, zapraszamy na parafialne roraty.

                                 (-) Diecezjalna Diakonia Modlitwy

2-4 GRUDNIA OAZA MODLITWY
Diakonia Modlitwy zaprasza na Oazę Modlitwy „Słuchać Pana w Kościele”. 
Chcemy zagłębić się  w temat  roku formacyjnego oraz spojrzeć na niego 
przez pryzmat modlitwy.

Miejscem naszych rekolekcji jest ośrodek przy parafii św. Pawła Apostoła
w Bielsku-Białej. Oaza Modlitwy odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2011 r.

Koszt:  ok.  50  zł.  Zaliczkę  (15  zł)  na  poczet  zakupów można  przekazać
w  pierwszy  czwartek  miesiąca  (1  grudnia)  na  czuwaniu  modlitewnym
„w Sercu” albo przesłać na konto odpowiedzialnego DM (na życzenie będą 
wysyłane potwierdzenia zapłaty).

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona (30 osób)!!!

Kontakt: diakoniamodlitwybz@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
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SPOTKANIE DIAKONII LITURGICZNEJ
Spotkanie Diakonii Liturgicznej odbędzie się 17 grudnia o godz. 19:00 w kościele pw. św. Pawła

w Bielsku-Białej.

REJONY
REJON CIESZYŃSKO-WIŚLAŃSKI

PLAN REJONOWEGO DNIA WSPÓLNOTY POGWIZDÓW 10 XII 2011
„Jeden Duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących”

Słuchać Pana we Wspólnocie

1. Przed 930 – Rejestracja u RDKS (ludzie z laptopami) – inf. skąd jesteśmy, ilu nas przyjechało1.
2. 930 – Rozpoczęcie w kościele parafialnym
• Przywitanie i modlitwa (zapalenie świecy)
• Prezentacja wspólnot z własnym słowem życia (jednorazowa prezentacja wraz z przygotowaniem 

nie może przekroczyć czasu 3 minut)2

3. Przygotowanie do Eucharystii
• Próba śpiewu
• Próba liturgiczna3

4. 1045 – Eucharystia
• Procesja z darami – karty wspólnot, które niesie jedna wybrana osoba ze wspólnoty
• Przyjęcie do Deuterokatechumenatu4 – czyli ci, którzy są po I stopniu ONŻ
5. Godzina Świadectw będzie mieć miejsce bezpośrednio po mszy świętej5

6. Modlitwa uwielbienia w Kościele6

7. Coś na ciepło7

8. Ogłoszenia8 i rozdanie „prezentu”
9. Rozesłanie i zgaszenie świecy oazowej

Co należy przygotować przed RDW wcześniej:
• Przyprowadzić wspólnotę, a nie delegatów!!! (przygotowane są miejsca parkingowe dla 

autobusów, samochodów, helikopterów i samolotów),
• Prezentację wspólnot wraz ze słowem bożym (forma dowolna, trwająca do 3 min.),
• Wypełnione karty wspólnot,
• Kandydaci do deuterokatechumenatu – poprosić świadków,
• Dobry humor, dużo miłości bliźniego, odpowiedni strój do okoliczności, mnóstwo chęci i otwartości

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy dzwonić do księdza Ryszarda Piętki (600-599-086) lub do 
Marcina Mazurka (500-337-034)

1 Przy recepcji podana będzie kolejność występowania wspólnot w celu uniknięcia problemów.
2 Prezentacja ma zawierać krótkie przedstawienie wspólnoty, zawierające nazwę parafii oraz to kto jest jej moderatorem i osobą  

odpowiedzialną. W następnej kolejności wspólnoty podzielą się swoimi, wcześniej wybranymi, fragmentami wspólnoty z Pisma 
Świętego. Fragment wspólnoty, to cytat, który najlepiej charakteryzowałby daną grupę (kim jesteśmy, nasz plany, marzenia itd.).  
Forma  przedstawienia  fragmentu  jest  dowolna,  może  nią  być  pantomima,  obiekt  graficzny,  karta  papieru  A3  z  wypisanym 
fragmentem itp.  Prezentacji  powinien  towarzyszyć  krótki  komentarz  o  tym,  dlaczego  właśnie  ten  fragment  został  wybrany.  
Wszystko powinno zamykać się w 3 min.

3 Próba śpiewu i liturgii będzie mieć miejsce w tym samym czasie, dlatego służba liturgiczna zostanie zwolniona z próby śpiewu.
4 Do tego  obrzędu  należy  wybrać  świadka,  podobnie  jak  do  chrztu  czy  bierzmowania.  Wyboru  świadka  zaleca  się  dokonać  

wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Świadek powinien być tej samej płci (choć nie jest to warunek wymagany), jak również 
powinien już ten etap już przeżyć. Świadek ma wspierać wstępującego do deuterokatechumenatu na drodze życia duchowego. Nie 
zaleca się aby jeden świadek pełnił tę funkcję dla kilku uczestników. Może nim zostać animator, kapłan, przyjaciel, ktoś z ulicy, 
żebrak, trędowaty, celnik (niepotrzebne skreślić), byleby skończył okres deuterokatechumentu, czyli być po II ONŻ).

5 Godzina jest w tym wypadku określeniem jak najbardziej symbolicznym – dwa świadectwa rodziny i młodzieży po 5 minut.
6 Proszę się przygotować na żywe spotkanie z Jezusem
7 Osoby chętne do pochwalenia się przed całym rejonem swoimi umiejętnościami kulinarnymi zachęcamy do przyniesienia ciast.
8 Osoby,  które  wyrażają  taką  chęć  należy  zgłosić ks.  Ryszardowi  Piętce dwa dni  przed  dniem wspólnoty.  Obowiązuje  zasada 

miłosierdzia – ogłoszenia zwięzłe i krótkie.
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REJON ANDRYCHOWSKO-KĘCKI

SPOTKANIA ODPOWIEDZIALNYCH ZA WSPÓLNOTY W REJONIE

W naszym rejonie andrychowsko-kęckim od września regularnie odbywają się spotkania odpowiedzialnych za 
wspólnoty. Bardzo się cieszę, że w tych naszych spotkaniach uczestniczą również księża, odpowiadający za 
poszczególne wspólnoty. Dzięki tym spotkaniom zawiązała się ścisła współpraca w ramach rejonu pomiędzy 
naszymi oazami. Efektem tego były ostatnie andrzejki. Przygotowywany jest rejonowy dzień wspólnoty oraz 
wspólne kolędowanie. W grudniu startują również spotkania formacyjne (na poziomie rejonu) dla osób przed
i  po  III  stopniu  ONŻ.  Ze  względu  na  nadchodzący  czas  wizyty  duszpasterskiej  postanowiliśmy  kolejne 
spotkanie odpowiedzialnych za nasz rejon zaplanować na luty tak, aby wszyscy zainteresowani kapłani mogli 
w nim uczestniczyć.  Dla animatorów z rejonu stworzyliśmy również grupę na Facebooku, która znacznie 
przyspieszyła naszą wymianę informacji.

Jarosław Pszczółka

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
Inwałd 10 grudnia 2011r.

SŁUCHAĆ PANA WE WSPÓLNOCIE

PLAN:
Rejestracja przybyłych wspólnot.

                                                 10.00 Zawiązanie wspólnoty, komunikaty
                                                 10.20 Prezentacja przybyłych grup
                                                 11.00 Konferencja
                                                 11.30 Namiot spotkania
                                                 11.45 Przygotowanie do mszy – nauka śpiewu
                                                 12.00 Eucharystia
                                                 13.00 Spotkanie w grupach
                                                 14.00 Agapa

SPOTKANIE FORMACYJNE DLA OSÓB PRZED I PO III stopniu ONŻ

Kochani! Zgodnie z zapowiedzią startujemy! Spotkania dla osób przed i po III Stopniu ONŻ będą realizowane na 
poziomie rejonu, dlatego zapraszam wszystkich chętnych 17 grudnia na godzinę 16:30 do Kęt. Szczegóły w grupie 
na Facebooku. Informacje zostaną również wysłane mejlowo wszystkim osobom, które zgłosiły się wcześniej.

Pozdrawiam
Jarek Pszczółka
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE
KACZYCE

Nasza  wspólnota  jednoczy  ludzi  pełnych  pogody 
ducha, optymizmu, otwartości na drugiego człowieka 
i oczywiście przepełnionych miłością agape. Jesteśmy 
z  Kaczyc  (rejon  cieszyńsko-wiślański),  a  trwamy 
przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Z naszą wspólnotą parafialną spotykamy się podczas 
czuwań (godz.  20.00),  odbywających się  w każdy 
drugi piątek miesiąca.  Przed spotkaniami bierzemy 
czynny udział we mszy świętej (godz. 17.00), na 
której  posługujemy  śpiewem  i  pobożną  służbą. 
Ponadto  grupa  Dzieci  Bożych  pomaga  w  czasie 
mszy świętych, jak i w czasie nabożeństw różań-
cowych. Spotykamy się co tydzień w piątek w salce 
na probostwie zaraz po mszy, by wspólnie rozważać 
Słowo Boże i nim się wzajemnie dzielić.                            Niedawno utworzyły się u nas cztery diakonie:

- muzyczna, której patronuje św. Cecylia,

- modlitwy, której patronką jest św. Faustyna 
Kowalska,

- komunikacji społecznej, będąca pod opieką
św. Maksymiliana Marii Kolbego,

- formacji Dzieci Bożych, której patronem jest
św. Mikołaj.

Nasza oaza istnieje już ponad 8 lat. W tym czasie 
bywało ciężko, ale mimo to wciąż trzymamy się 
razem. Aktualnie w naszej młodzieżówce jest 13 osób. 
Dzieci Boże spotykają się przed mszą o godz. 15.30. 
W tym roku obchodzić będą swoje drugie urodziny,
a liczba tych naszych pociech Bożych sięga 25 osób. 
Bogu dziękujemy za naszą wspólnotę i za nas samych.

WYDARZYŁO SIĘ...
REJONOWA MODLITWA W KOZACH

Dnia  19.11.2011r.  o  godz.  15.00  członkowie  Domowego  Kościoła  wraz
z młodzieżą z rejonu Bielsko-Biała III spotkali się na wspólnej modlitwie. 
Uczestnicy  poprzez  Koronkę  do  Bożego  Miłosierdzia  modlili  się  za 
wszystkie grupy stanowe, a szczególnie za osoby z Ruchu Światło-Życie, 
nowy  rejon  oraz  za  wspólnoty  w  nim  działające.  Kolejne  spotkanie 
modlitewne zapowiedziano na styczeń.
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IN SERVITIO REDEMPTORI
W  katedrze  św.  Mikołaja  w  Bielsku-Białej,  27  listopada, 
odbyła  się  uroczystość  konsekracji  ks.  dra  Piotra  Gregera, 
nowego  biskupa  pomocniczego  diecezji  bielsko-żywieckiej. 
Eucharystii z udzieleniem święceń biskupich przewodniczył 
metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, który wygło-
sił  homilię. Współkonsekratorami  byli  nuncjusz  apostolski
w Polsce,  abp  Celestino  Migliore,  i  ordynariusz  bielsko-
-żywiecki, bp Tadeusz Rakoczy. W uroczystości uczestniczyło w 

sumie  16  bisku-
pów z kraju i za-
granicy,  w  tym 
emerytowani me-
tropolici archidie-
cezji  krakowskiej i  katowickiej  –  kard.  Franiszek  Macharski
i abp Damian Zimoń. Obecny był również zwierzchnik diecezji 
cieszyńskiej  Kościoła  ewangelicko-augsburskiego  bp  Paweł 
Anweiler.  Wiernych powitał bp Tadeusz Rakoczy słowami:  Oto 
jest dzień, który dał nam Pan. A więc dzień konsekracji nowego  
biskupa, dzień szczególny, historyczny, gdyż po raz pierwszy na  
ziemi naszej diecezji i w naszej katedrze dokonuje się akt święceń  
biskupich.  Jednocześnie biskup ordynariusz skierował podzięko-
wania w stronę emerytowanego bpa Janusza Zimniaka. Homilię 
podczas uroczystej  mszy świętej  wygłosił  kard.  Dziwisz,  który 
wielokrotnie  powoływał  się na autorytet  błogosławionego Jana 
Pawła II.
Właściwy obrzęd święceń rozpoczął się po odczytaniu Ewangelii 
od odśpiewania hymnu O stworzycielu Duchu przyjdź. Nuncjusz 
odczytał  nominację  Stolicy  Apostolskiej  na  biskupa  pomocni-
czego.  Elekt  złożył  przyrzeczenie  wobec  metropolity  krako-
wskiego i zgromadzonego Kościoła. Po śpiewie litanii do wszys-

tkich świętych nastąpiła konsekracja: konsekratorzy oraz pozostali biskupi nałożyli ręce na głowę nominata. 
Podczas wypowiadania modlitwy konsekracyjnej nad głową nominata trzymana była otwarta księga Pisma 
Świętego.  Kolejnymi  momentami  święceń  były  namaszczenie  głowy  nowo  wyświęconego  biskupa, 
przekazanie mu księgi Ewangelii oraz insygniów: pierścienia, mitry i pastorału. Obrzęd święceń zakończył się 
przekazaniem pocałunku pokoju, będącym potwierdzeniem przyjęcia bp. Gregera do kolegium biskupów. Po 
modlitwie następującej po komunii nowo konsekrowany bp Piotr Greger przeszedł przez katedrę, udzielając 
pierwszego biskupiego błogosławieństwa zebranym wiernym. W posłudze biskupiej będzie mu towarzyszyło 
zawołanie  In servitio  Redemptori (W służbie  Odkupicielowi).  W swój herb  biskupi  wpisał  krzyż z  literą
„M”, nawiązujący do herbu Jana Pawła II, w którego 
pierwsze  liturgiczne  wspomnienie  została  ogłoszona 
nominacja papieska na biskupa pomocniczego diecezji 
bielsko-żywieckiej. Prawa strona tarczy jest podzielona 
na dwie równe części, z których górna zawiera obraz 
głowy  Jana  Chrzciciela  na  misie,  w  nawiązaniu  do 
patrona  rodzinnego  miasta  biskupa,  Mysłowic,  oraz 
symbole Eucharystii – kosz z rozmnożonym cudownie 
chlebem i  ryby –  wskazujące  na  Eucharystię,  dającą 
pokarm na życie wieczne.

Zdjęcia  i  część  artykułu  pochodzi  ze  strony 
www.diecezja.bielsko.pl

Magdalena Dudka
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ANDRZEJKI REJONOWE – KĘTY
26 listopada odbyły się w parafii NSPJ w Kętach (na Osiedlu) 
andrzejki.  Dzięki  gościnności  Kęckiej  Oazy  pojawiła  się 
możliwość  zorganizowania  imprezy  andrzejkowej  dla  całego 
rejonu  andrychowsko-kęckiego.  Pomysł  spodobał  się  i,  jak 
widać,  doszło  do  jego  realizacji.  Każdy  kto  brał  udział
w zabawie musiał być przebrany za jedną z bajkowych postaci. 

Dotyczyło  to  również 
kapłanów, którzy świe-
tnie się z nami bawili. 
Zabawa  trwała  od 
16:00 do 24:00. W tym 
czasie nie brakowało ciekawych konkursów (m.in. karaoke).
    W zabawie uczestniczyli oazowicze z większości wspólnot  

z  naszego  rejonu  (Kęt,  Czańca,  Nowej  Wsi,  Porąbki,  Pisa-
rzowic  czy  Inwałdu).  Niektóre  reprezentowali  tylko  nieliczni 
przedstawiciele,  ale  na frekwencję  nie  można było  narzekać, 

ponieważ bawiliśmy się w gronie ponad 100 osób.
Dziękujemy oazie z Kęt za organizację, przyjęcie całego rejonu, a ks. Proboszczowi za użyczenie 

sali i zgodę na zabawę. 

Jarek Pszczółka           

ORAE w Pradze
W  dniach  od  27  do  31  października  2011  r.  odbyła  się
w  Pradze  Oaza  Rekolekcyjna  Animatorów  Ewangelizacji. 
Uczestnikami  tych  rekolekcji  byli  Czesi,  Słowacy,  a  także 
Polacy z naszej diecezji – Gabriela Fołta i Krystian Kukuczka 
z Cieszyna oraz Marcin Mazurek z Zebrzydowic. Rekolekcje 
były prowadzone przez moderatora generalnego, ks. Adama 
Wodarczyka,  i  odpowiedzialnego  za  Centralną  Diakonię 
Ewangelizacji, Marka Filara.

W czasie  ORAE  uczestniczyliśmy  w  konferencjach 
dotyczących  Nowej  Ewangelizacji.  Uczyliśmy  się  dawać 
świadectwo  sobie  wzajemnie,  a  także  głosić  kerygmat.
W  czasie  warsztatów  Marek  Filar  pokazywał  nam  nowe 

formy  i  metody  ewangelizacji  m.  in.  poprzez  pantomimę, 
dramę, taniec, a także uczył nas jak umiejętnie wykorzysty-
wać media podczas akcji ewangelizacyjnych.

 W  sobotę, 30  października,  zorganizowaliśmy  uliczną 
ewangelizację  w  centrum  Pragi,  w  czasie  której  prowa-
dziliśmy ewangelizację indywidualną, dzieląc się swoją wiarą 
poprzez świadectwo, tańczyliśmy i przedstawialiśmy panto-
mimy.  Pan 
Jezus  posyłał 
nas  do  róż-
nych  osób: 

muzułmanów, jehowitów, ateistów, czy do osób bezdomnych 
lub  ludzi  zajmujących  się  wróżbiarstwem  i  wielu  innych. 
Podczas całej akcji ewangelizacyjnej czuliśmy opiekę Ducha 
Świętego, bo dopiero po zakończeniu przez nas ewangelizacji 
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ulicznej  przyjechała policja  i  kazała  nam zaprzestać dalszej  ewangelizacji,  pytając o pozwolenie na takie 
zorganizowane wystąpienia.

Zwieńczeniem ORAE było powołanie przez moderatora generalnego Centralnej Diakonii Ewangeli-
zacji na czeskiej ziemi, a Hanka Klara Nemečková została pobłogosławiona do posługi odpowiedzialnej za 
CDE. Wspólnoty czeskie i  słowackie mają włączyć się  w Plan  Ad Christum Redemptorem 2.  Uczestnicy 
ORAE zobowiązali się do realizacji pierwszego etapu Planu ACR 2, rozpoczynając od tworzenia w swoich 
wspólnotach Diakonii Ewangelizacji.

Ksiądz Adam pobłogosławił Gabrielę i Marcina z naszej diecezji do posługi w rejonie cieszyńsko-
-wiślańskim, aby szli i czynili uczniów.

Gabriela Fołta i Marcin Mazurek

Deszcz łask i owoców spłynął na Istebną !

    Żywe bowiem jest Słowo Boże,
    skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miech obosieczny,
    przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha,
    stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
    (Hbr 4, 12)

Powyższe słowa św.  Pawła z  pewnością  odbijały się 
echem w sercu  niejednego  młodego  oazowicza  podczas  re-
kolekcji  ewangelizacyjnych,  jakie  przeżywała  wspólnota
z Istebnej. W dniach 10-13 listopada grupa ponad dwudziestu 
osób  przeżywała  swoje  coroczne  rekolekcje,  tym  razem
w Ośrodku Caritas w Lipniku.

Był to czas potrzebny naszej wspólnocie, bowiem potrzebowaliśmy „powera”, rozradowania się sobą 
nawzajem i  odnowy osobistej  relacji  z  Chrystusem… Potrzebowaliśmy obecności  Ducha Świętego,  który 
rozpali nasze serca do miłości Boga oraz tej braterskiej. I udało się!

Tematem  tych  rekolekcji  było  Pismo  Święte.  Wciągu  czterech  dni  na  nowo  odkrywaliśmy  Boże 
objawienie w Jego Słowie, dowiadywaliśmy się sporo o samej księdze Pisma Świętego oraz modliliśmy się 
Słowem Bożym w adoracjach i  Namiocie Spotkania.  Dla niektórych czas  tych rekolekcji  był  pierwszym 
głębokim spotkaniem z Chrystusem w Jego Słowie, odkryciem, że Pismo Święte jest jednym wielkim listem 
Boga do człowieka i, że to Słowo, ma ogromną moc.

Wspólnie przeżywany czas był też świetną okazją do radości, zabawy i integracji. Wielu z nas odkry-
wało swoje (do tej pory zakopane gdzieś) talenty i zdolności. Animatorzy wraz z księdzem stawali na głowie,  
aby zapalić młode serca do zaangażowania w życie wspólnoty, do dzielenia się swoimi przeżyciami, odczu-
ciami. I udało się!

Czas rekolekcyjny rozpoczął żniwa obfite w radość, miłość, wzajemny szacunek, chęć ofiarowywania 
darów z siebie, ale przede wszystkim żniwa bogate w łaski i owoce Ducha Świętego. Wszyscy jednomyślnie 
mamy nadzieję, że plony tych rekolekcji będą wielkie i żadna łaska, żaden dar nie zostanie zmarnowany. I oby 
nam się to udało!

Za czas naszych rekolekcji – Chwała Panu!

Karina Czyż

Zapraszamy również na naszą stronę internetową, 
gdzie znajdują się wszystkie informacje o naszej 
wspólnocie, bieżące aktualności oraz galerie z różnych 
przedsięwzięć.

www.istebna.wislanet.pl 

   Biuletyn Informacyjny nr 10/2011                                                                                                               11/15

http://www.istebna.wislanet.pl/


         

CIEKAWOSTKI
SAMOCHODOWA RANDKA MAŁŻEŃSKA 

CIĄG DALSZY
Ruszyła Samochodowa Randka Małżeńska. Ruszyła, bo seans w kinie i audycja radiowa to dopiero początek. 
Teraz organizatorzy proponują internetowy kurs komunikacji, na przykładzie wybranych scen z filmu.
Taki kurs ma same zalety:

• małżonkowie sami ustalają czas jego realizacji,
• czas przeznaczony na kurs jest inwestycją w relacje między małżonkami i inne relacje rodzinne,
• to pomoc przy najtrudniejszym zobowiązaniu w DK, jakim jest dialog małżeński,
• jest bezpłatny.

Wszystkich, którzy brali udział w randce, jak i tych, którzy oglądali film Fireproof przy innej okazji, 
zachęcamy do odsłuchania audycji radiowej i zapisania się na Małżeński Kurs Internetowy 
OGNIOODPORNY

Zapisy na kurs trwają do 5.12.2011

Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie:

www.randkamalzenska.pl

RANDKA MAŁŻEŃSKA W KOŚCIELE

„Randka małżeńska” w kościele parafialnym 
pw. Dobrego Pasterza w Istebnej

    „Ciekawy sposób organizacji randki – mieliśmy okazję być ze sobą bliżej,  
przeżyć ten czas duchowo. Dla mnie niesamowite były odniesienie do Biblii…  
Wykład księdza Jarka na temat relacji małżeńskich, dialogu był dla mnie  
niesamowity…” (Jacek  )                                                                               
  
   „Spotkanie bardzo pogłębiło naszą więź… W codziennym życiu rodzinnym 
bardziej żyjemy problemami dzieci, a zapominamy o relacjach między nami… 
Bardzo przeżyliśmy też temat seksualności – nazwanie wprost wielu spraw
z tym związanych pozwoliło nam inaczej – myślę, że lepiej spojrzeć na  
problemy związane z tym tematem…” (Małgorzata)

  „…W bardzo prosty, konkretny sposób przedstawione problemy małżeńskie.
W pędzie spraw codziennych nie zastanawiamy się nad ważnymi dla  
małżonków problemami. Wiele małżeństw powinno skorzystać z takich  
rekolekcji…”     (Halina)                                                                           

    To tylko niektóre wypowiedzi uczestników niezwykłych 
rekolekcji dla małżeństw, które odbyły się  w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej w dniach 18-19 listopada 2011 r. Rekolekcje 
prowadził ks. Jarosław Ogrodniczak we współpracy z Diecezjalną Diakonią Ewangelizacji Rodzin 
Domowego Kościoła.
    Rekolekcje miały na celu pogłębienie więzi między małżonkami, popatrzenie na swoje małżeństwo, na to, 
co  jest  w  nim  dobre,  a  co  należałoby  może  poprawić,  co  powinno  być  dla  małżonków  najważniejsze.
    Ksiądz prowadzący te rekolekcje przygotował dwie konferencje, które trafiły i do małżeństw z długoletnim 
stażem,  i  do  tych  młodszych  oraz  do  tych,  którzy  mają  dopiero  zamiar  wstąpić  w  związek  małżeński.
W swoich konferencjach podjął dwa ważne tematy – dialog małżeński i seksualność małżeńską.
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„Dialog  małżeński”  był  te-
matem pierwszego dnia reko-
lekcji.  Po  wysłuchaniu  kon-
ferencji ks. J. Ogrodniczaka, 
w której zwrócił uwagę na to 
jak  ważną  rolę  w  relacjach 
małżeńskich pełnią rozmowa 
i  komunikowanie  się,  mał-
żonkowie mieli czas na prze-
prowadzenie takiego dialogu 
między  sobą  (otrzymali  po-
mocniczo kartki  z  przygoto-
wanymi  pytaniami).  Organi-
zatorzy  zadbali  o  atmosferę 
w  trakcie  tych  kilkunasto-
minutowych  intymnych  roz-
mów.  Przygaszono  światła, 
rozdano małżonkom i parom 
narzeczeńskim świece,  przy-

grywała wspaniała muzyka (m.in. na saksofonie grał Wojtek Zawada). Osoby, które przyszły samotnie, bo 
małżonkowie z różnych powodów nie mogli  wziąć udziału w tych rekolekcjach,  pisały do swoich współ-
małżonków listy.
    Drugiego dnia rekolekcji ks. Jarosław poprowadził bardzo ciekawą konferencję zatytułowaną. „Seks święty 
czy  grzeszny”.  Podjął  tym  samym  temat,  który  przeważnie  wywołuje  silne  kontrowersje  i  emocje. 
Ksiądz  rekolekcjonista  rzeczowo  i  przystępnie  wyjaśnił  małżonkom  wiele  problemów  dotyczących 
seksualności  w małżeństwie,  krótko  odniósł  się  do  środków antykoncepcyjnych,  do  planowania  rodziny,
a  wszystko  to  poparte  zostało  słowami  Pisma  Świętego  i  nauczaniem  Kościoła.  A  co  najważniejsze, 
przedstawił seksualność małżonków jako jeden z aspektów miłości między nimi, wzajemnego ofiarowania się 
sobie.  Zwrócił  uwagę  na  to,  że  seks  jest  sposobem  okazywania  czułości,  ale  i budowania  związku.
Warto jeszcze podkreślić, że o tak delikatnych sprawach, jak seks małżeński (który jest najczęściej tematem 
tabu w Kościele), relacjach  między małżonkami,  ksiądz mówił,  nie  tylko  wykazując się  dużą  wiedzą,  ale 
taktem i poczuciem humoru.
    To, co zapewne małżonkowie wynieśli z tych rekolekcji, to przeświadczenie, że najważniejsza w małżeń-
stwie jest miłość, dobre relacje między małżonkami oraz to, że miłość fizyczna nie jest czymś grzesznym, ale 
pięknym aktem małżeńskim.
     Dopełnieniem konferencji  ks.  Jarosława  Ogrodniczaka  były  świadectwa  małżeństw  –  i  tych,  które 
przyjechały ze Śląska (3 pary), i z terenu naszej Trójwsi. Małżonkowie mówili m.in. o problemach w komu-
nikacji, o kryzysach z tym związanych, o problemach wynikających z planowaniem rodziny. Wszystkie te 
problemy rozwiązywały się, gdy do małżeństwa zaproszono Boga!
      Rekolekcje zakończyły się odnowieniem przyrzeczenia małżeńskiego. Małżonkowie otrzymali też przygo-
towaną przez prowadzących modlitwę małżeńską, a panowie róże, które mogli wręczyć swoim małżonkom. 
      Dużym przeżyciem, które wycisnęło niektórym łzy z oczu była modlitwa kapłana i pary małżonków za 
małżeństwa, które o taką modlitwę prosiły. Czymś niecodziennym w kościele był widok par trzymających się 
za  ręce,  obejmujących się,  a  po  odnowieniu  przysięgi  małżeńskiej  nawet  całujących się  –  i  to  wszystko
w kościele!
       „Randka w kościele” była niewątpliwie niesamowitym przeżyciem, dostarczyła wielu wzruszeń, ale też 
pewnie i wielu refleksji nad swoim małżeństwem, była nietypową randką, bo nie tylko ze współmałżonkiem, 
ale i z Jezusem!
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FORMACJA
GWIEZDNE WOJNY CZ.I

MROCZNE WIDMO
W nowym roku liturgicznym proponuję nową serię artykułów 
tytułowaną  poszczególnymi  częściami  Gwiezdnych  Wojen. 
Niech będzie to  dla  nas  obraz odnoszący do rzeczywistości, 
której nie dostrzegamy, a która wokół nas istnieje. W tej serii 
będę się starał zwrócić uwagę na duchową rzeczywistość, która 
towarzyszy  naszemu  zewnętrznemu  przeżywaniu  roku  litur-
gicznego.

Oto „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką;  nad  mieszkańcami  kraju  mroków  światło  zabłysło” 
(Iz). W ten sposób trzeba nam spojrzeć na rzeczywistość przed 
narodzinami Chrystusa. Oto był czas wielkiego oczekiwania Zbawiciela. Czas kiedy toczono wojny, składano 
ofiary Bogu, gdzie nie było jeszcze symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa – Miłosierdzia, Zmartwychwsta-
nia  i  Życia  Wiecznego.  W Apokalipsie  znajdujemy  opis  strącenia  na  Ziemię  złego,  który  „zwodzi  całą 
zamieszkałą ziemię” (Ap 12,  9).  I  w tym momencie oczekujemy Bożego Narodzenia o czym następnym 
razem, a…

Przed nami Adwent – okres przygotowań do Bożego Narodzenia. Jan Paweł II w Kanadzie powiedział 
do młodych: „Nie zadowalajcie się miernotą”. Myślę, że to świetne motto takich przygotowań.

Sięgając do naszych wspólnot patrz animatorze na wszystkie przygotowania właśnie w ten sposób. 
Często w oazie mamy powiedzenie „jakoś to będzie”, „idziemy na spontana”, „damy radę” itp…  To bardzo 
częste usprawiedliwienie naszego lenistwa i braku zapału. Nie prowadź animatorze miernoty, bo później jest  
marny efekt tego. Bądź szaleńcem zapalonym przez Ducha Świętego, który dba o każdy szczegół. Pokaż jak
z klasą przygotować, adorację, czuwanie, modlitwę, spotkanie, śpiew, scenkę! Zobaczysz efekt, jak wszyscy 
zaczną się przykładać do swoich obowiązków! Nie będziesz musiał: mówić, tłumaczyć, rozmawiać – POKAŻ 
a  wszyscy  swoje  zadania  wykonają  tak,  jak  TY!  Jak  zrobisz  to  marnie  to  nie  narzekaj  na  wspólnotę… 
PRZYŁÓŻ SIĘ!

Jarek Pszczółka 

Drodzy Słuchacze Radia Oazowego Fos-Zoe!
Zapraszamy na kolejne audycje, 

które w tym roku formacyjnym odbywają się co dwa tygodnie we wtorki.
W tym miesiącu w pierwszy i trzeci wtorek (tj. 6 i 20 XII) usłyszycie nas punktualnie o 

17.00!
Nie przegapcie sposobności do wspólnej modlitwy, 

spotkania z ciekawymi ludźmi oraz posłuchania muzyki
Przypominam również o czacie, na którym czekamy na ogniste dyskusje

Zaglądnijcie na naszą stronę internetową: www.radio.oaza.pl 
Do usłyszenia!

Redakcja Radia Fos-Zoe
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Z OSTATNIEJ CHWILI
REKOLEKCJE ADWENTOWE

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje adwentowe, które odbędą się w dniach 18-20 grudnia 2011 roku
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa na osiedlu Złote Łany w Bielsku-Białej. Słowo Boże 
będzie głosił ksiądz ojciec Donat. Nie może Cię zabraknąć!

POMOCE OAZOWE
PROPOZYCJE ŚPIEWÓW

Propozycje pieśni na niedzielę 11 grudnia 2011:

1. Na procesję wejścia: Oto Pan Bóg przyjdzie, ponieważ określa ona całą myśl mszy świętej. 
Szczególnie ważne są zwrotki, które nawiązują m.in. do pierwszego czytania. Uzmysławiają kim jest 
dla nas przychodzący Jezus i co nam daje: światło i zbawienie.

2. Na procesję z darami: Albowiem tak Bóg umiłował świat, ponieważ ta pieśń mówi o wiel-kiej 
miłości jaką obdarzył nas Ojciec. Zesłał Swego Jednorodzonego Syna na ziemię, by nas zbawił.

3. Na procesję komunijną: Chrystus Pan karmi nas, ponieważ nawiązuje to do psalmu, tam też są 
zawarte słowa zwrotek tej pieśni.

4. Na uwielbienie: Jezu umiłowany Synu Ojca Przedwiecznego, ponieważ nawiązuje ona do 
pierwszego czytania. Jezus przychodzi na ziemię jako Sługa, a my powinniśmy widzieć
w nim przykład i naśladować Go. Jest to nasze oddanie się Bogu.

5. Na procesję wyjścia: Niech się radują niebiosa i ziemia, ponieważ w niedziele radości mamy nieść 
radość wszędzie i cieszyć się tego, że Pan Jezus przyjdzie na ten świat.
W drugim czytaniu jest napisane: „Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie”. Więc idąc 
za przykazaniem, musimy się radować! Co dzień mamy głosić jego zbawienie! Mając na uwadze, 
że na procesję wyjścia (lub po niej) można śpiewać piosenkę proponuję też np. Wody Jordanu 
weselcie się.

KALENDARIUM
GRUDZIEŃ

1.12   –   spotkanie  modlitewne  „w  Sercu” (parafia  pw.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa
                        w Bielsku- Białej godz. 18:30

2-4.12 –  Oaza  Modlitwy  „Słuchać  Pana  w  Kościele”  (ośrodek  przy  parafii  św.  Pawła
                      Apostoła w Bielsku-Białej)

4.12       –       Rejonowy Dzień Wspólnoty

11.12  –   Spotkanie  formacyjno-informacyjne  Diecezjalnej  Diakonii  Muzycznej  (ośrodek  przy
                       parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej, godz. 1300)

STYCZEŃ

08.01.2012 – Opłatek diecezjalny Domowego Kościoła – kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
                     Bielsko-Biała, Wapienica – rozpoczęcie godz. 13.50
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