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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 1 kwietnia.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 27 marzec. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Magdalena Rodak                            
Kalendarium: Magdalena Rozmus                          Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę Cordis.
Radio oazowe: Monika Tomiczek                        Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt.
Wydarzyło się: Jadzia Flisek
Ogłoszenia diakonii: Agnieszka Sromek
Wspólnoty parafialne: Monika Tomiczek
Zapowiedzi z bz.oaza.pl: Magdalena Rozmus
Korekta: Maciej Kiełbas

Kontakt: redakcja@bz.oaza.pl
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA EWANGELIZACJI

11-13 marca 2011r. na Przegibku 
odbędą się rekolekcje diakoni ewangelizacji 

pod hasłem “Droga do wspólnoty”.

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

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

4-6.03.Po raz kolejny organizujemy Kurs kolonijny, 
w którym mogą wziąć udział tylko (!) przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. 

Początek w piątek o godz. 2000 
a zakończenie popołudniu w niedzielę. 

Koszt 100 zł (w tym opłata za kurs, nocleg i wyżywienie) 

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com
Następne spotkanie odbędzie się 19.03.2011r. o godz. 16.00 

w Kościele Św. Pawła w Bielsku- Białej

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9

DIAKONIA LITURGICZNA

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

DIAKONIA MODLITWY

SPOTKANIA MODLITEWNE "w SERCU"
- każdy 1. czwartek miesiąca, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej 

(obok dworca PKS), Eucharystia - 18:30, rozpoczęcie spotkania ok. 19:15.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 3 marca.
Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich...

     Biuletyn Informacyjny Nr 3/2011                                                                                                               3/13

http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9
mailto:galuszkak@gmail.com
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5


Internetowa Diakonia Modlitwy (IDM) to wspólnota ludzi, którzy modlą się w intencjach 
powierzanych im za pośrednictwem SKRZYNKI INTENCJI ze strony bz.oaza.pl.

Jeśli wyrażasz pragnienie i chęć przystąpienia do Internetowej Diakonii Modlitwy, prosimy o kontakt 
przez adres: diakoniamodlitwybz@gmail.com.

Intencje są wysyłane do grupy IDM przez skrzynkę e-mailową raz w miesiącu.

Zapraszamy również na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

DIAKONIA MUZYCZNA

Następne spotkanie diakoni muzycznej odbędzie się dopiero po Wielkanocy.

Zapraszamy na nasza 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

KARTY

Kartę uczestnictwa w rekolekcjach oazowych moderatorzy 
i moderatorki mogą pobierać od 14 marca w:

• DIAKONII SŁOWA - w każdy wtorek od godz. 17:30 do 19:00 (Parafia Św. Pawła - wejście przez 
Kancelarię Parafialną) 
• HURTOWNI MISERICORDIA - Bielsko-Biała ul. Słowackiego 60
• oraz podczas spotkań formacyjnych Ruchu Światło-Życie, które odbywają się w Parafii Św. Pawła w 
Bielsku-Białej

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na rekolekcje oazowe będą przyjmowane w 

Diakonii Słowa przy Parafii Św. Pawła w Bielsku-Białej (wejście przez KANCELARIĘ PARAFIALNĄ) 
od 11 do 13 maja: od 15:30-19:00 
oraz 14 maja po zakończeniu Kongregacji diecezjalnej. 

Przypominamy, że można zgłaszać się na wybrane ośrodki,

przy czym DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!!
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KOSZT

• Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej( w tym Radocza) - 550 zł 
• Koszt rekolekcji poza diecezją:

Mysłakowice i Wołkowyja - 650 zł;
Stary Borek - 890 zł
III st. (Jarosław ) - 750 zł (w tym koszt przejazdu) 

• Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty minimum 200 zł. 
Pozostałą cześć kosztów należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca.

UWAGA !!! Osoby starające się o dofinansowanie wraz z kartą i pisemną prośbą składają kserokopię 
wpłaty połowy wartości kosztów rekolekcji, w których chcą uczestniczyć. 

• Szczegóły dotyczące m.in sposobu dokonywania opłat za rekolekcje, nr konta itp. można znaleźć na 
karcie informacyjnej 2011. 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH A KOSZTY

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach oazowych do 15 czerwca, zostanie zwrócona 
całość wpłaconej kwoty. 

• Po 15 czerwca minimum 200 zł zostanie przeznaczone przez organizatora rekolekcji na pokrycie 
kosztów stałych (tj. noclegów, ubezpieczenia lub przewozu itp.). 

• Jeśli jakaś osoba zrezygnuje z rekolekcji bezpośrednio przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania a 
wpłaciła pozostałą cześć należnych kosztów wówczas może starać się o ich częściowy zwrot. 

DIAKONIA SŁOWA

Odpowiedzialna: POSZUKIWANA !!!
Do pomocy: 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

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

DIAKONIA ŻYCIA

Kolejne spotkanie odbędzie się 27.03 po studium - 12:30 na Skrzydłach.

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
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ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
I i II STOPIEŃ ONŻ 2011

KROŚCIENKO-MADRYT
Czy  można  doświadczenie  Dnia  Wspólnoty  przenieść  na  szerszy  grunt?  A może  nawet  we  wspólnocie 
narodów całego świata?

Światowe Dni Młodzieży to poniekąd oazowe dni wspólnoty w wersji globalnej. Możemy spotkać ludzi nie 
tylko  z  innych  Oaz,  ale  nawet  z  całego  świata,  doświadczając  wiary  i  bogactwa  Kościoła,  radości  i 
spontaniczności młodzieży świata.

XXVI  Światowy  Dzień  Młodzieży  w  Madrycie  jest  okazją  do  przeżycia  właśnie  takiej  wspólnoty.  Zaś 
kontekst rekolekcji oazowych nadaje dodatkowego wymiaru formacyjnego.

Chcemy przeżyć Oazę rekolekcyjną połączoną ze spotkaniem młodych całego świata. Zapraszamy Cię na te 
szczególne rekolekcje I i II stopnia Oazy Nowego Życia.

Rekolekcje  będą  trwać nieco  dłużej:  od  2  do  24 sierpnia.  Rozpoczniemy je  w Krościenku.  Po tygodniu 
czerpania u źródła, wyruszymy w drogę kontynuując program rekolekcyjny, zatrzymując się po drodze we 
Francji. Dzień wspólnoty nabierze szerszego rozmiaru obejmując 6-dniowe świętowanie młodzieży świata w 
stolicy Hiszpanii.  Rekolekcje  dopełnimy agapą w Carlsbergu,  po czym zakończymy pielgrzymowanie we 
Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

Czas na poważną decyzję. Jeśli chcesz uczestniczyć w Oazie i w Światowym Dniu Młodzieży, oto okazja, by 
połączyć to w jedno wielkie wydarzenie, może jedyne w twoim życiu.

Zdecydować się trzeba szybko, bo do końca lutego, i zgłosić swój udział najpierw elektronicznie.

Koszt całości wyniesie ok. 2000 zł i ostatecznie będzie zależny od kursu euro. W kosztach zawierają się: 
przejazd (ok. 650 zł), pakiet hiszpański (plecak pielgrzyma, zakwaterowanie, wyżywienie, karnet przejazdowy 
-  ok.  750  zł),  pakiet  polski  (polska  część  wyposażenia  pielgrzyma,  ubezpieczenie  -  ok.  100  zł),  część 
rekolekcyjna (ok. 500 zł).

Przygotowaniem duchowym jest formacja właściwa odpowiednio do I bądź II stopnia Oazy Nowego Życia w 
swojej wspólnocie parafialnej. Przygotowanie techniczne jest rozłożone na następujące etapy:

I etap: do 28 lutego: zapis

II etap: do 10 marca: wpłata I raty: 800 zł

III etap: do 31 maja: wypełnienie karty uczestnika i wpłata II raty: 700 zł

IV etap: 2 sierpnia: przyjazd na rekolekcje i wpłata III raty

Inne informacje udziela ks. Grzegorz Strządała: xg.oaza@gmail.com

W razie  rezygnacji  po 28 lutego zwrot  wpłaty  będzie możliwy tylko wtedy,  gdy znajdzie  się  ktoś  na  to  
miejsce.

ŁODYGOWICE – EUCHARYSTIA W 
INTENCJI RODZIN ZAGROŻONYCH...

Oaza Rodzin Parafii Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach zaprasza wszystkie rodziny i osoby, którym 
leży na sercu dobro rodziny do modlitwy za rodziny, szczególnie za rodziny zagrożone i cierpiące z różnych 
powodów. W każdą 2-gą środę miesiąca będzie odprawiana w tej intencji Msza Święta w naszym kościele o 
godz. 17,00, podczas której wszyscy włączymy się do modlitwy.

Nasi  Kapłani  przygotują  na  ten  temat  kazanie,  a  po  Mszy  Świętej  wszystkich  zapraszają  do  salki  na 
tematyczną konferencję. Na konferencji będzie można zadawać pytania, lub przedstawiać problemy mogące 
być tematem następnych konferencji.

Serdecznie też zapraszamy wszystkie rodziny, które chętnie założyłyby własne kręgi Domowego Kościoła i te, 
które chcą poznać zasady tego ruchu.
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REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE DK
11-13 marca 2011 - Rycerka Górna  

Zgłoszenia u Marii i Stanisława Dończyk
tel. 503 10 21 07

e-mail: animator10@wp.pl

REKOLEKCJE KWC
NIE LĘKAJCIE SIĘ

Zapraszamy osoby dorosłe i młodzież stykające się z problemem uzależnienia w rodzinie i środowisku, osoby 
współuzależnione, osoby cierpiące na chorobę alkoholową, osoby, które chcą innym pomagać.
Terminy w roku 2011: 4-6 marzec, 2-4 wrzesień, 9-11 grudzień
Miejsce: Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny w Rychwałdzie k/ Żywca

Rezerwacja: tel. (033) 862 21 49 lub e-mail: fdfe@franciszkanie.pl
www.fdfe.franciszkanie.pl

OM DIAKONII MODLITWY
Kiedy? 11-13 marca 2011 r. (już za niedługo!)! Gdzie? W Bierach (obok Bielska-Białej).

Z  racji,  iż  nie  wyczerpaliśmy tematu  rachunku  sumienia  i  sakramentu  spowiedzi  świętej  na  poprzednim 
spotkaniu, ponownie proponujemy właśnie ten temat. Będzie to swoista kontynuacja, jednak osoby, które nie 
były na listopadowym OMie nie muszą się martwić, iż coś straciły lub czegoś nie będą wiedziały. Temat jest 
na tyle głęboki, że każdy z pewnością będzie mógł zaczerpnąć coś dla siebie.

Oaza Modlitwy będzie dodatkowo dobrym sposobem na rozpoczęcie Wielkiego Postu!

Koszt: ok. 60 zł od osoby 

(jeśli dla kogoś pieniądze byłby przeszkodą, prosimy o kontakt poniżej) ... - w tym niedzielny obiad!

 Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do Sabiny Żabińskiej (sabinazabinska@gmail.com). Plan 
OMu zostanie przesłany zainteresowanym w okolicach Środy Popielcowej.

Zapraszamy!

Diakonia Modlitwy RŚŻ diec. bielsko-żywieckiej

FINANSOWANIE SERWERA
Od COM 1996 roku Ruch Światło-Życie  jest  obecny  w Internecie,  posiadając  własne  domeny  i zaplecze 
techniczne. Od maja 2003 roku tę działalność wspiera Fundacja "Światło-Życie" za pośrednictwem Ośrodka 
w Warszawie.

Obecnie na dwóch serwerach znajdują się  strony internetowe diakonii,  strony Ruchu większości  diecezji, 
wielu wspólnot, różnych instytucji związanych z Ruchem. Serwery obsługuje też pocztę elektroniczną, forum, 
irc. Te  wszystkie  usługi  świadczone  są  nieodpłatnie,  nie  oznacza  to  jednak,  że  jako  Ruch  nie  ponosimy 
kosztów  dzierżawy  serwerów,  opłat  za  domeny  itp. Do  tej  pory  środki  na  pokrycie  tych  zobowiązań 
pochodziły  z dobrowolnych  wpłat  wspólnot  diecezjalnych  i osób  prywatnych.  Przy  tej  okazji  składamy 
serdeczne Bóg Zapłać tym wszystkim, którzy do tej pory wspierają nas finansowo.

Warto wiedzieć że przewidywane koszty utrzymania naszych serwerów w roku 2010 wyniosą ok.  10 tys. 
złotych.

Istnieje możliwość wspierania nas bezpośrednimi darowiznami poprzez wpłaty na konto: 

Ośrodek Fundacja "Światło-Życie" w Warszawie
ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa

Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157
z dopiskiem "Serwer"
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FUNDACJA
Kochani!

Powoli zbliża się koniec roku, a z tym związane jest rozliczanie z urzędem skarbowym z naszych podatków 
dochodowych  (zarówno  osób  pracujących  na  podstawie  umowy o  pracę,  innej  umowy cywilno-prawnej, 
emerytów i rencistów oraz prowadzących własną działalność).

Jak co roku, także i w rozliczeniu za rok 2010 będzie można przekazać 1% naszego podatku na wskazaną 
organizację pożytku publicznego. 
Skorzystajmy z tej możliwości i przekazując nasz 1% zagospodarujmy dobrze tę kwotę  naszego podatku. 
Musimy mieć świadomość tego, że rezygnując z tego przywileju, nasze pieniądze zostaną w budżecie państwa 
i nie będą służyły celom nam bliskim.
Przekazanie 1% na rzecz OPP nie wymaga od nas żadnych dodatkowych przelewów, druków. Wskazujemy 
organizację poprzez podanie jej numeru KRS i kwoty, a całą resztę wykonuje urząd skarbowy.

Informacje do rozliczenia rocznego 1%

- OPP: wpisujemy  KRS: 0000071891
- informacje dodatkowe: wpisujemy dane naszego ośrodka, aby pieniądze 
z 1% trafiły do naszej diecezji, czyli: 
Fundacja "Światło-Życie"Ośrodek w Bierach (bowiem każda 
diecezja ma swój oddział fundacji)

Za wszystkie przekazane na cel Fundacji środki - serdecznie dziękujemy

Nawet mała kwota od wielu osób, może przyczynić się do zebrania dużych środków na cele fundacji.

W ramach Ruchu Światło-Życie naszej diecezji działa 

Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bierach  -posiadająca status ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO

Adres: ul. św. Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 634-10-46-851
Regon: 001376517

KRS: 0000071891

NRB (główny): 38 8117 0003 0013 0329 2000 0010

Zebrane przez Fundację środki są wykorzystywane m.in. na dofinansowywanie wakacyjnego wyjazdu dla 
dzieci i młodzieży z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej.

W Fundacji posługę podejmują wolontariusze, dlatego wszystkie zebrane środki służą wyłącznie działalności 
statutowej.
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE
KONIAKÓW św. Bartłomieja

Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy parafii św. 
Bartłomieja w Koniakowie
Jej moderatorem jest ks. Krzysztof Pochopień, a 
odpowiedzialną Anna Golik.

Wspólnota liczy 10 osób w diakoni oraz 5 grup 
formacyjnych,  podzielonych  wg  stopni  –  w 
sumie ok. 40 osób.
Spotkania,  czyli  śpiew,  Msza  i  spotkania 
formacyjne, odbywają się w soboty.
Ponadto wspólnota prowadzi śpiew i posługuje w 
pierwsze piątki miesiąca, prowadzą śpiew przed 
pasterką,  przy  Bożym  grobie,  wystawiają 
przedstawienia  jasełkowe,  prowadzą  sprzedaż 
zniczy i kartek świątecznych.
W ostatnim czasie, korzystając z uroków zimy, wraz z Oazą z Inwałdu, zorganizowali kulig integracyjny.

Adrianna Legierska

MAZAŃCOWICE św. Marii Magdaleny
Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy parafii Św. 
Marii Magdaleny w Mazańcowicach.

W naszej Oazie jest 15 - 17 osób.
Naszym moderatorem jest ks. Zdzisław Wrona, a 
odpowiedzialną Karolina Bierowiec.
Mamy 3 animatorów grup oraz an. muzycznego i 
an. muz. pomocniczego.
Prowadzimy 3 grupy formacyjne: dwie przed 1st 
ONŻ (jedna gr. dziewczyn i jedna męska) i jedną 
przed 2st (również sami panowie).
Posługują  właściwie  wszyscy,  gdyż  mamy  tzw. 
służby,  np.  służba  eucharystyczna 
-odpowiedzialna  za  nasze  msze  oazowe,  służba 
radości we wspólnocie - pogodne, świętowania - 
urodziny itp., co bardzo ułatwia naszą pracę. 
Spotykamy się w piątki o godzinie 18.00 w salkach parafialnych, a czasami także w soboty w ramach czasu 
radości we wspólnocie (np. oglądamy film u kogoś, ognisko, wyjazd na DW, impreza itp). Piątkowe spotkanie 
zawsze zaczyna się modlitwą, potem jest czas na
spotkania w grupach, a na koniec, zamiennie, odbywa się śpiew lub szkoła liturgii. Czasem też pogodny.
W Pierwsze Piątki prowadzimy adorację i służymy śpiewem oraz posługujemy na Eucharystii dla młodzieży o 
godz. 19.00.
Nawiązaliśmy bardzo miłą i budującą znajomość z naszymi sąsiadami,  Oazą w Ligocie :) Także w miarę 
możliwości wspieramy się wzajemnie i staramy się organizować wspólne inicjatywy co jakiś czas (ostatnią 
sobotę spędziliśmy na wieczorze filmowy w ligockiej wspólnocie). 
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WYDARZYŁO SIĘ...
IX KARNAWAŁOWY BAL 

BEZALKOHOLOWY W KOZACH
Tego  roczny  już  IX  Karnawałowy  Bal 
Bezalkoholowy  organizowany  przez  młodzież 
oazową Ruchu Światło- Życie z Kóz cieszył się 
mniejszym  powodzeniem  niż  w  latach 
poprzednich,  mimo  tego  zabawa  udała  się 
rewelacyjnie.  Bal  odbył  się  5  lutego  na  sali 
bankietowej  Domu Kultury  w Kozach.  Dopisali 
jak  zawsze  stali  bywalcy  balu,  którzy  nie 
wyobrażają sobie karnawału bez tej imprezy. Par 
było co prawda tylko 33, ale nie przeszkodziło to 
nikomu w dobrej zabawie, która zakończyła się o 
5  rano.  Oczywiście  nic  nie  udało  by  się 
zorganizować,  bez  pomocy  hojnych  sponsorów, 
oraz  pracy  wielu  osób,  które  pomagały   przy 
organizacji całego przedsięwzięcia. Ponieważ bal 
ten  organizowany  jest  już  od  wielu  lat,  jest  on 
zawsze wydarzeniem przygotowanym w bardzo profesjonalny sposób, co potwierdzają goście. Orkiestra oraz 
para  prze  sympatycznych  wodzirejów  dostarczała  uczestnikom  imprezy  wiele  atrakcji  i  wiele  godzin 
rewelacyjnej zabawy. W tym roku atrakcją byli 4 uczniów szkoły muzycznej, którzy dali uczestnikom pokaz 
swoich umiejętności muzycznych, przy okazji dostarczając spora dawkę muzyki klasycznej, co pozwoliło na 
chwile  relaksu  i  odpoczynku.  Dzięki  środkom  uzyskanym  na  balu  młodzież  oazowa  będzie  mogła 
dofinansować letnie  rekolekcje.  Już teraz zapraszamy wszystkich na przyszłoroczny bal,  który będzie już 
dziesiątym, więc jubileuszowym, zapraszamy bo naprawdę warto.

I BAL BEZALKOHOLOWY ISTEBNA
    15 stycznia 2011r. w renomowanej karczmie regionalnej „Ochodzita” odbył się I Bezalkoholowy Bal im. 
ks. F.  Blachnickiego. Bal został zorganizowany przez miejscowy Ruch Światło-Życie:  Domowy Kościół i  
Oazę Dorosłych. 
Wzięło w nim udział ponad 120 osób, wśród których były pary z Czech i Irlandii. Wspólną zabawę umilała 
kapela  góralska  „Jetelinka”,  orkiestra,  „Kaczmarzyków”  oraz  wspaniali  wodzirejowie  –  Urszula  i  Marek 
Wołk-Łaniewscy. Goście bawili się przy gawędach i humorystycznych opowiadaniach „ślązaka roku” Janka 
Macoszka, brali udział w różnych zabawach i tańcach m.in. polonezie, walcach i menuecie.
   Bal zorganizowany został jednak nie tylko po to, aby dobrze się pobawić i potańczyć, ale również, aby 
przedstawić ideę Nowej Kultury,  polegającej na trzeźwym stylu życia, w wolności od używek i nałogów, 
której autorem jest Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki. Goście mieli zatem okazję dowiedzieć się czegoś 
więcej  na  ten  temat  w  trakcie  krótkiej  prezentacji  poświęconej  ks.  Blachnickiemu  i  wysłuchaniu  m.  in. 
świadectwa Mariana,  który  z  pomocą Bożej  łaski  odzyskał  wolność życia  w trzeźwości  oraz  osób,  które 
podjęły decyzję dobrowolnej abstynencji od alkoholu w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.
    Chcemy kontynuować dzieło wyzwolenia, które zapoczątkował ks. Blachnicki.  Pragniemy szerzyć kulturę 
życia w trzeźwości i  wstrzemięźliwości od alkoholu,  którą jednoznacznie precyzuje Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka.
  Mamy  nadzieję,  iż  ten  pierwszy  bal  da  początek  nowej  tradycji  nie  tylko  wśród  nas
-mieszkańców Trójwsi,  ale również w innych miejscach i środowiskach, do których dotrze jego echo, tak 
przez świadectwo innych, jak i własne przeżycia gości. 
 Nawiązując  do  refleksji  Gospodarzy  karczmy:  „Oby takich  bali  było  więcej!”  już  przymierzamy się  do 
kolejnego!  Niech wspólne  tańcowanie,  śpiewy i  zabawa zawsze  kojarzóm sie  z  radościóm,  szczynścim i 
weselim bawioncych się gości, niech nie bólom głowy 
a jedynie nogi!!!
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STUDIUM ANIMATORA 4 SESJA
Czwarta  sesja  Studium  Animatora  upłynęła  w  miniony  weekend  pod  hasłami:  Świadectwo(rok  1)  i 
Kościół(rok 2). Studium to, czas rekolekcji dla wszystkich, którzy ukończyli już, formacje podstawową w 
Ruchu,  a  którzy  chcą  w ramach  swojego  dalszego  rozwoju,  zgłębić  fundamenty/drogowskazy  Ruchu.  A 
doświadczenie pokazuje, że animatorzy ciągle chcą i potrzebują wracać do tych treści, nawet w wiele lat po 
ukończeniu formacji, czy też przyjęciu Krzyża Animatora. Dlatego na Studium wśród kilkudziesięciu osób na 
nim przebywających, mamy osoby, które w tym roku mają maturę, a także często przyjeżdżają (by na chwile 
odpocząć w modlitwie), osoby, które założyły już własne rodziny. Dzięki temu są to każdorazowo rekolekcje 
wyjątkowe i pełne nowych doświadczeń. Najmłodsi uczestnicy Studium, mają okazje czerpać doświadczenie 
od tych, który sprawdzili czy w Ruchu można być, jako dorosły i z jakimi radościami(trudami też, ale mniej),  
się to wiąże; z drugiej strony mogą oni zarażać „starszych” swoją energią, planami i celami do zrealizowania. 
Służą  temu  wplecione  w  plan  konferencje,  zajęcia  z  psychologiem,  spotkania  z  członkami  Diakonii 
specjalistycznych, członkami Domowego Kościoła, a także również wplecione w plan, rozmowy na czasie 
wolnym.  Każde  Studium daje  czas  na  spotkanie  z  Bogiem w Liturgii,  Sakramentach  i  spokojnej  z  nim 
rozmowie przed Najświętszym Sakramentem. 
Słuchając świadectw uczestników na koniec tej 4 sesji Studium, można było przekonać się, że Bóg podziałał 
szczególnie poprzez: uleczenie z dawnych ran, podjęcie decyzji o posługiwaniu na rekolekcjach, przekonanie 
się  o  potrzebie  dawania  świadectwa  i  trudności,  jakie  może  to  sprawiać,  chęci  rozmowy  z  księdzem 
proboszczem o możliwościach  czynniejszej  posługi,  chęci  powrotu  do czynnego udziału  w życiu  Ruchu, 
wyjazdu na krajową Kongregacje, a do tego wszystkiego odnowienie kapitału Wiary, Nadziei i Miłości. 

Łukasz Guzy 

CIEKAWOSTKI
20 lat Oazy w Zebrzydowicach

Oaza  w  Zebrzydowicach  będzie  przeżywać 
swoje 20 lecie - czyli jakby weszła pełniej w 
okres  pełnoletności  mimo  wszelkim 
przeszkodom i kryzysom, w różnym składzie 
-  zawsze  pełni  odkrywania  Boga  i  Jego 
Miłości. Jest to niezwykły dar darowany nam 
przez  Boga  -  bo  jak  z  ludzkiego  punktu 
widzenia to możliwe aby tak długo to trwało? 
Przecież to 20 lat pracy różnych animatorów, 
kapłanów,  wielu  uczestników.  Niezwykły 
Boży dar za który jesteśmy wdzięczni! Wielu 
z  nich  po  dziś  dzień  żyje  w  Kościele, 
niektórzy  nawet  we  wspólnocie  Odnowy w 
Duchu Świętym w Zebrzydowicach (dali w ogóle początek tej wspólnocie charyzmatycznej w naszej parafii).  
Za to chcieliśmy podziękować Bogu - za owoce tych 20 lat, które widać, choć często może nie zaspokajają  
naszych ambicji,  za ludzi którzy odkryli Boga i dla Niego działają, za tych którzy są nadal w Kościele z 
większą świadomością, a nawet za tych którzy byli tylko dla zabaw czy imprez - bo nie wiadomo jak w końcu  
zadziała zasiane w nich Słowo Boga przez animatorów i kapłanów. Po dziękować za wiele nawróceń i jeszcze 
dalszych nawróceń - czyli z dobra do jeszcze większego dobra, coraz bliżej Boga. 
     Ja sam pamiętam jak broniłem się przed oazą - całym duszą i ciałem. Co prawda byłem ministrantem, ale  
nie  tak  blisko  Boga,  nie  z  taką  wiarą  i  miłością  -  praktycznie  chodziło  o  granty,  czyli  wynagrodzenie 
kolędowe. Nie byłem żywy, nie byłem w ruchu ale bardziej w spoczynku, letargu, choć oczywiście nie byłem 
"złym człowiekiem" - przecież nie kradłem i nie zabijałem. 

Więcej: www.bz.oaza.pl
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FORMACJA
Fajny animator?

     Podczas jednej ze swoich konferencji ks. P. Pawlukiewicz zwrócił uwagę na fakt, który mnie dosłownie  
zamurował,  otóż  prowadząc  temat  wszedł  na  grunt  odpowiedzialności  i  zbawienia.  Podjął  go  z  bardzo 
ciekawej  strony.  Otóż  zwrócił  uwagę,  że  jeśli  jesteś  ojcem czy  matką  i  wychowujesz  dzieci  to  albo  je  
odpowiednio wychowasz i wejdziesz z nimi do nieba albo nie. Jeżeli jesteś kapłanem i prowadzisz parafian to 
albo wejdziesz z nimi do nieba albo nie. I teraz pomyśl drogi animatorze o swojej grupie! Albo... albo... 
     To jest oczywiście pewne uogólnienie, ale pokazuje naszą odpowiedzialność. Nie możesz być animatorem 
dla zabawy czy np. „bo tak fajnie”. To konkretne zadanie. Jeżeli Pan Bóg powierza Ci ludzi do prowadzenia to 
noś ich w sercu. Interesuj się ich sprawami, ich życiem, codziennością, szkołą- nie wchodź z butami, ale bądź 
odpowiedzialny-  zainteresowany.  Prowadź  ich  do  zbawienia.  Jak  powiedział ks.  Pawlukiewicz  nikt  nie 
wchodzi sam do nieba! Wchodzimy albo razem albo wcale! Sami możemy jedynie wędrować w przeciwnym 
kierunku → tam przyjmują indywidualności. 
     Ciekawe? To teraz pomyśl gdzie są ludzie z grupy, którą prowadzisz lub kiedyś prowadziłeś? Gdzie są ci 
co odeszli, zrezygnowali? Starałeś się o nich? Kiedy ja osobiście to odkryłem, to próbowałem przypomnieć 
sobie  wszystkich  kiedyś  choć  na  1  spotkanie  mi  powierzonych.  Z  niektórymi  moimi  uczestnikami  mam 
kontakt, niektórych czasem widuję i widzę co robią, gdzie zdążają, a tych których nie pamiętam, albo całkiem 
zniknęli z oczu polecam w modlitwie. Z tą odpowiedzialnością wiąże się dla nas jedna rzecz- musimy walczyć 
ze  światem,  a  nie  ulegać  światu.  Musimy  troszczyć  się  o  tych  których  nam  powierzono.  Nie  wolno 
rezygnować! O tym już w kolejnym numerze...

Jarek Pszczółka

Co dwa tygodnie  Redakcja Radia spotyka się w Katowicach, w Domu Oazowym na ul. Różyckiego 8, aby na 
stronie www.radio.oaza.pl  można było  wysłuchać  „Poniedziałkowego Ruchu w Eterze”. 
Audycję walentynkową mamy już za sobą, na kolejną zapraszamy już 7 marca br.
Rozpoczynamy o  17.00 Nieszporami,  o  21  łączymy się  na  z  Jasną  Górą,  aby wspólnie  odśpiewać Apel 
Jasnogórski, a Kopleta o 22.00 kończy program. Oprócz modlitwy rozmawiamy ze znanymi osobistościami, 
na  przykład  z  polskim  dziennikarzem  Szymonem  Hołownią  oraz  profesorem  Uniwersytetu  Śląskiego 
Zygmuntem  Woźniczką,  który  udzielił  odpowiedzi  na  temat  stanu  wiedzy  historycznej   współczesnej 
młodzieży i braci studenckiej.
Radio oferuje nie lada rozrywkę! Szczególnym zainteresowaniem cieszą się koncerty życzeń, podczas których 
każdy ma szansę na złożenie dedykacji i usłyszenie własnego imienia podczas audycji. Proponujemy kuszące 
licytacje! Sprzedany został m.in. laserowy wskaźnik ze specjalną dedykacją Moderatora Generalnego Księdza 
Adama Wodarczyka oraz komplet biżuterii walentynkowej. Dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę na 
temat Ruchu oraz przy okazji powalczyć o nagrodę  mamy do zaoferowania konkursy o Ruchu Światło-Życie. 
Nasza  redakcja  zajmowała  się  oprawą medialną   Kongregacji  Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie  w 
Częstochowie. 
Podczas ostatniej audycji słuchał o 119 osób nie tylko z Polski!

Wszystkich, którzy chcą pomóc w tworzeniu programu i mają ciekawe pomysły, 
zapraszamy do współpracy!

www.radio.oaza.pl
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OGŁOSZENIA DOMOWY KOŚCIÓŁ

Rodzaj i Miejsce
Termin Zgłoszenia do:

Ewangelizacyjne
Rycerka Górna

11-13 marca 2011 r.
Maria i Stanisław Dończyk

tel. 503 10 21 07
e-mail: animator10@wp.pl

Rekolekcje letnie w 2011 roku:

I stopień OR: Bańska Wyżna 25 czerwca - 10 lipca 2011r.

Maria i Jan Plewowie
tel. 784 30 23 82

III stopień OR: Jarosław 15-31 lipca 2011r.

I stopień OR: Myśłibórz 15-31 lipca 2011r.

II stopień OR: Rycerka Górna 30 lipca - 15 sierpnia 2011r.

POMOCE OAZOWE
Już od następnego miesiąca znajdziecie tutaj wskazówki i materiały które ułatwią, 

podpowiedzą i wspomogą ubogacenie niedzielnych Eucharystii na których posługują 
wspólnoty parafialne.

KALENDARIUM
MARZEC

03.03.11    - Spotkanie Modlitewne „w Sercu”- 1 czwartek (w kościele NSPJ– początek 
                 ok. godz. 1915, a zakończenie ok. 2100; Eucharystia 1830)

4-6.03.11   - Kurs Wychowawców Kolonijnych (początek w piątek o godz. 2000, 

a zakończenie w niedzielę ok. 1300)

12.03.11    - Diecezjalny Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła – Bielsko-Biała 
Leszczyny – Parafia Chrystusa Króla

13.03.11      -  Rejonowy Dzień Wspólnoty:

18-20.03.11 - Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)

18-20.03.11 - Oaza Modlitwy ODB

25-27. 03.11 - Studium Animatora (początek w piątek o godz. 2200 a zakończenie w niedzielę 
                       ok. godz. 1200 )

26.03.11     - Spotkanie kapłanów i odpowiedzialnych prowadzących oazy letnie, godz. 1400

                            (o 1330 zapraszamy na obiad!)

KWIECIEŃ

1-3 .04.11   - Oaza Modlitwy Domowego Kościoła i Dorosłych
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