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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 maja.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 26 kwietnia. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Barbara Pastor, 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: Monika Tomiczek
Polecamy: Weronika Sury
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: 15.04.2012 o godzinie 15:00
w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach

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 nasza 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: 15 KWIETNIA 14:30
Spotkanie w Bielsku-Białej na Skrzydłach

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: 15 KWIETNIA 19:00 
Spotkanie w Bielsku-Białej na Skrzydłach

rozpoczynamy nieszporami w kościele

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

13-15 kwietnia 2012 r. - Oaza Modlitwy DDM "4 prawa"
Wszystkich chętnych, którzy chcą odnowić, uporządkować lub pogłębić swoje życie duchowe. 
Warto zacząć od podstaw, czyli tytułowych „4 praw życia duchowego”.
Rozpoczęcie OM o godz. 19:00, zakończenie ok. godz. 13:00. Koszt: 60 zł.

 Zgłoszenia na adres: diakoniamodlitwybz@gmail.com  
Osoba zgłaszająca się otrzyma maila zwrotnego ze szczegółowymi informacjami. 

Ilość miejsc ograniczona!
 Oaza Modlitwy jest skierowana do osób dorosłych (18+).

Kontakt z Diakonią Modlitwy: diakoniamodlitwybz@gmail.com 

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

Moderator: ks. Grzegorz Strządała
Odpowiedzialni: Tomasz i Iwona Adamaszkowie

Termin najbliższego spotkania: 22. 04.2012 o godzinie 15.30 
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
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REKOLEKCJE WAKACYJNE 2012

UDOSTĘPNIAMY WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ KARTY UCZESTNIKA 

DO WYDRUKU I POWIELENIA

PROSIMY O ZACHOWANIE UKŁADU WYDRUKU.

Karta jest przygotowana do wydruku dwustronnego i złożenia!

Uczestnikom należy dostarczać bezwzględnie Kartę Informacyjną zawierającą podstawowe informacje dla 
rodziców i opiekunów!

Karta wydruk, Karta Informacyjna

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na rekolekcje oazowe będą przyjmowane w Diakonii Słowa przy Parafii Św. Pawła w Bielsku-
Białej (wejście przez KANCELARIĘ PARAFIALNĄ !!!) od 31 maja do 2 czerwca, od 16:00-18:00.

Przypominamy, że można zgłaszać się na wybrane ośrodki, przy czym DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 
ZGŁOSZEŃ!

OPŁATA ZA REKOLEKCJE

Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej( w tym Radocza) - 650 zł

koszt rekolekcji oazowych poza diecezją (wyższy ze względu m. in. na koszt przejazdu):

• Wołkowyja (Bieszczady) 3°OND – 750 zł 
• Jarosław (koło Przemyśla) 3° OŻK (800zł młodzież, w tym koszt przejazdu). Rekolekcje 

rozpoczynają się 20 lipca (dzień przyjazdu). 
• Praga (Czechy) 3° OŻK – 675 zł + 3000CZK. Zgłoszenia na:   oazapraga@op.pl   
• Krokowa 2° OND (nad morzem) (koszt zostanie podany w późniejszym terminie) – termin 16.07 – 

1.08; ks. Mateusz Dudkiewicz 696-851-805. Zgłoszenia bezpośrednio u moderatora, karty składamy 
jak w przypadku pozostałych rekolekcji (informacja poniżej). 

• Krokowa ODB (nad morzem) (koszt zostanie podany w późniejszym terminie na stronie DDOR) – 
termin 16.07 – 1.08; ks. Przemysław Guzior 510 629 177. Zgłoszenia bezpośrednio u moderatora, 
karty składamy jak w przypadku pozostałych rekolekcji (informacja poniżej).

Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty minimum 200 zł. 

Pozostałą cześć kosztów należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca.

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 zaliczka 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. 

WIEK A ETAP FORMACJI
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LISTA   REKOLEKCJI W 2012 R.  

Kontakt:

ddor.bz(at)gmail.com [(at) = @] lub telefon Wiesław Jurczyk 604-405-111 (PO GODZINIE 16:00)) !!

RODZAJ I MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZENIE

TURNUS 1

OND 3° Zagórnik

koszt: 650 zł 30-VI do 16-VII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

OND 3° Wołkowyja
- w Bieszczadach

koszt: 750 zł
30-VI do 16-VII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

1° OŻK Radocza

koszt: 650 zł 30-VI do 16-VII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

3° OŻK Praga
(Czechy)

koszt: 675 zł+3000 CZK
30-VI do 17-VII

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

pod adresem
oazapraga@op.pl

TURNUS 2

3° ODB Krokowa 
(woj. pomorskie) 16-VII do 01-VIII

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Po wcześniejszym uzgodnieniu z 
moderatorem

3° OND Wołkowyja

- w Bieszczadach

koszt: 750 zł

17-VII do 02-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

1° OŻK Radocza 18-VII do 03-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

2° OŻK Zagórnik

koszt: 650 zł 18-VII do 03-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

3° OŻK Jarosław

(koło Przemyśla) 

koszt: 800 zł

20-VII do 05-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

KODA Bielsko-Biała

koszt: 400 zł 5-VIII do 14-VIII Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

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

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 plebanii, 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

ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
20.05.2012 - Marsz dla Życia i Rodziny 

w Oświęcimiu

20 maja 2012 roku w Oświęcimiu będzie miał miejsce pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny.

Marsz rozpocznie się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Józefa na Osiedlu Zasole. Trasa przemarszu ulicami: 
Jana Pawła II, Orląt Lwowskich, Konarskiego, Rondo K.Płonki, Most Piastowski, Dąbrowskiego i 

Śniadeckiego, kończąc koncertem i piknikiem obok Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Szczegóły na: marszoswiecim.pl

30.06-17.07.2012 III st. OŻK w Pradze

Zapraszamy młodzież po II st. oazy do udziału w rekolekcjach 3 stopnia w Pradze (Czechy)

Koszt: 675 zł+3000 CZK (w tym przejazd, wyżywienie, koszt zakwaterowania, bilet na komunikację miejską 
w Pradze, zakup karty EURO26 z ubezpieczaniem, bilety wstępu m.in. na Hradczany, wieżę Ratuszową)
Termin: 30 czerwca do 17 lipca 2012 r.
Zgłoszenia: do 15.04.2012r. drogą mailową na adres maadziaw@interia.pl luboazapraga@op.pl

W mailu należy podać imię i nazwisko, adres, maila i tel. kontaktowy, parafię oraz diecezję.

Pod wyżej wymienionymi adresami mailowymi można też uzyskać więcej informacji oraz kartę uczestnika 
rekolekcji III st. w Pradze !!

19.05.2012 - Ogólnopolska pielgrzymka 
rodzin do Kalisza

Dnia 19.05.2012 będzie miała miejsce Ogólnopolska pielgrzymka do Kalisza.

Serdecznie zapraszamy!

     Biuletyn Informacyjny Nr 4/2012                                                                                                              7/12

mailto:oazapraga@op.pl
mailto:maadziaw@interia.pl
http://marszoswiecim.pl/
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
mailto:jordankirw@op.pl


FUNDACJA

UWAGA ZMIANA DANYCH FUNDACJI !!
Ośrodek Fundacji "Światło-Życie"w Bielsku-Białej 
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

KRS: 0000071891

Kochani!

    Powoli zbliża się rozliczanie z urzędem skarbowym z naszych podatków dochodowych osób pracujących na 
podstawie umowy o pracę, innej umowy cywilnoprawnej, emerytów i rencistów oraz prowadzących własną 
działalność.

     Jak co roku, także i w rozliczeniu za rok 2011 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.

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 Bielsku - Białej–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.

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 Bielsku - Białej (bowiem każda diecezja ma swój 
oddział fundacji)

     Biuletyn Informacyjny Nr 4/2012                                                                                                              8/12



WSPÓLNOTY PARAFIALNE
Wilkowice – pw. św. Michała Archanioła

    Za  górami...  za  lasami...  Ale  przejdźmy do 
rzeczy.  Przy parafii  pw. św. Michała Archanioła
w  Wilkowicach  spotyka  się  oaza  młodzieżowa 
Ruchu Światło-Życie. Tworzy ją około 20 osób - 
począwszy  od  gimnazjalistów  po  studentów 
włącznie,  jej  moderatorem  jest  ksiądz  Tomasz 
Kotlarski,  kapłan  pełen  radości  i  optymizmu,
a  odpowiedzialną  Monika  Herzyk.  Mamy
4  animatorów,  którzy  co  piątek  prowadzą 
spotkania formacyjne przed kolejnymi stopniami.
    Spotykamy  się  w  każdy  piątek  o  17  by 
przygotować śpiew i móc pięknie chwalić Pana na 

Eucharystii o godzinie 18. Po Mszy mamy spotkania ogólne, 
całej  wspólnoty,  są  to  spotkania:  modlitewne,  które 
prowadzimy  wspólnie  z  Domowym  Kościołem  z  naszej 
parafii,  pogodne,  tematyczne  lub  spotkania  z  gościem,  po 
nich  następują  wspomniane  wcześniej  spotkania  w małych 
grupach  formacyjnych,  całe  spotkanie  kończymy  Apelem 
Jasnogórskim.  Posługujemy  również  podczas  niedzielnej 
Mszy Świętej, w czasie Wielkiego Postu prowadzimy Drogę 
Krzyżową  dla 
młodzieży.

      Całkiem niedawno nasza wspólnota przeżywała Ewangelizacyjną 
Oazę Modlitwy opartą o cztery Prawa Życia Duchowego, dla wielu
z nas był to czas przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela 
po  raz  pierwszy,  dla  innych  wybranie  Go  po  raz  kolejny  "raz 
wybrawszy codziennie wybierać muszę".
   Czas  ten  był  pełen  łaski,  Bóg  uczył  otwartości  na  drugiego 
człowieka, jego potrzeby, oraz na Niego samego.
   Nasza  wspólnota  od  początku  swojego  trwania  przeżywała  gorsze  i  lepsze  momenty,  lecz  mimo 
przeciwności staramy się wspólnie dążyć do jedności ze sobą 
i Bogiem. Za całą naszą wspólnotę

Chwała Panu!

WYDARZYŁO SIĘ...
Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego 

Kościoła 

W dniu 10.03.2012 roku odbył się Diecezjalny Wielkopostny  Dzień Wspólnoty DK  w Żywcu  Zabłociu w 
Kościele  p.w.  Św.  Floriana.  Spotkanie  odbyło  się  pod  hasłem  „Moje  owce  słuchają  mego  głosu” 
Posłuszeństwo Kościołowi i pasterzom.

Na spotkanie przybyło około 300 osób  z całej diecezji . Wszystkie rejony były reprezentowane, a co było 
naszą  szczególną  radością  to  liczna  reprezentacja  najmłodszego  w naszej  Diecezji  Rejonu  Cieszyńsko  – 
Wiślańskiego.
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Dzień został rozpoczęty od przywitania wszystkich przez ks. Prałata Stanisława Kozieł, Proboszcza miejsca, 
który nawiązał do Beatyfikacji Jana Pawła II i 
jego związku ze Świątynią, w której gościliśmy. 
Następnie  wysłuchaliśmy  konferencji,  której 
tematem  było  posłuszeństwo  Kościołowi  i 
pasterzom, a wygłosił ją ks. Bogusław Kastelik, 
moderator rejonowy rejonu Żywiec II.  Już na 
początku stwierdził, że bardzo trudno mówić w 
dzisiejszych czasach o posłuszeństwie ponieważ 
„Posłuszeństwo  nie  cieszy  się  dobrą  sławą. 
Powodów  jest  wiele.  Wystarczy  wspomnieć 
minione totalitaryzmy z ich ideologami (Hitler, 
Stalin,  Kadafi,  Husajn)  czy  obyczajową 
rewolucję roku 1968.  Jest jeszcze jeden powód 
na tyle duży, że obejmuje cały świat i na tyle 
mały, żeby zmieścić się w sercu człowieka. To 
oczywiście pycha."

więcej na: www.bz.oaza.pl

KIBICUJ RODZINIE!

Co? – Randka Małżeńska; a Dla kogo? – Dla Ciebie i Twojego współmałżonka; Kiedy? – 25 marca  
2012r.  o  godzinie  16:00;  Co potrzebne? – Dobre chęci,  wolny wieczór;  Coś  jeszcze? –  Samochód z 
radiem; Gdzie? - Wybierz miejsce Waszej randki w całej Polsce i zarezerwuj miejsce. Takie informacje 
wyczytamy  na  stronie  internetowej  poświęconej  akcji  zorganizowanej  już  po  raz  kolejny  w  wielu 
miastach Polski. 

Co?
We  wstępie  może  nie  o  Randce  Małżeńskiej. 
Przypomnijmy czym jest po prostu 'randka'. Słowo 
nieco  wyświechtane,  używane  często,  acz  nie 
zawsze  właściwie  rozumiane.  Czas  by  zebrać 
wszystkie  informacje  w  jedną,  konstruktywną 
całość. Tysiące portali internetowych wpierają nam 
różne  definicje  randki,  przepis  na  idealną  randkę, 
jak unikać randek-katastrof. Może jednak źródła nie 
trzeba  szukać  daleko.  Zapytana  przeze  mnie 
przypadkowa osoba,  na pytanie o definicje  randki 
odpowiedziała  tylko:  spotkanie  dwóch  osób,  z 
których obie mają frajdę z tego, że druga jest płci 
przeciwnej. Cóż, można i tak myśleć. Nie ma, więc 
takich słów, które randkę,  określą  w sposób odpowiedni  i  wystarczający.  A teraz przejdźmy do meritum. 
Prawdziwa  randka  kobietom kojarzy  się  z  romantycznym nastrojem,  poczuciem piękna,  mężczyznom ze 
zdobywaniem. Ruch Światło-Życie poszedł na rękę jednemu i drugiemu. Randka Małżeńska, bowiem zaczyna 
się  w  kinie  podczas  seansu  filmowego,  a  kontynuowana  jest  w  samochodzie  podczas  słuchania  audycji 
radiowej dotyczącej małżeństwa. Dalszy przebieg randki – dowolny. Następnie uczestnicy mogą wziąć udział 
w internetowych warsztatach komunikacji małżeńskiej. Kuszące, prawda? 

Dla kogo?
Właśnie. Oferta skierowana jest do tych tradycyjnych par małżeńskich, jak i do ludzi pozostających w mniej 
formalnych związkach. Tych z problemami, a także tych, którzy po prostu miło chcą spędzić czas. Ruch Ś-Ż 
wyszedł  naprzeciw  potrzebom  współczesnych  par,  którzy  o  prawdziwym  'randkowaniu'  zapomnieli  lub 
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potrzebowali  okazji  by  odświeżyć  sobie  ten  temat,  odnowić  swoje  dawne  relacje.  Jak  mówi  jedna  z 
uczestniczek RM: 

„Randka  to  spotkanie,  bliskie,  bezpośrednie,  o  
którym po latach małżonkowie często zapominają.  
Dlatego  Samochodowa  Randka  Małżeńska  jest  
zaproszeniem do odświeżenia i powrotu do źródeł  
Miłości,  okazją  do  spędzenia  sympatycznego  
wieczoru  we  dwoje,  najpierw  oglądając  film,  a  
następnie  rozmawiając  przy  audycji  radiowej.  
Wybór filmu nie jest  przypadkowy. Jest  to film, w  
którym małżonkowie mogą zobaczyć siebie, film o  
miłości, rozstaniu, przebaczeniu i znowu o miłości  
silniejszej  o  doświadczenia  walki,  bólu,  
odzyskiwania zaufania”. 
Ale  film  jest  tylko  pretekstem.  Pretekstem  do 

rozmawiania o najtrudniejszych sprawach,  o sprawach codziennych.  Przede wszystkich o tych,  o  których 
boimy się rozmawiać. Jest zaproszeniem do dialogu, o który trudno w dzisiejszych rodzinach. 

Standardowo co czwarta rodzina ma problemy ze wzajemnym komunikowaniem, a co druga nie przyznaje się 
do tego. Wobec tego, może warto podjąć próbę ratowania rodzinnych relacji, na których przecież rodzina się 
opiera? Jeżeli zaś podążać drogą statystyk, co piąty małżonek deklaruje, że nie czuje się spełniony w związku. 
Wobec tego inicjatywa Ruchu zmierzająca do odbudowy więzi  i  odświeżenia relacji małżeńskich jest jak 
najbardziej właściwa, a my powinniśmy z całych sil ją wspierać. Na zakończenie krótki, acz idealny cytat 
jednego z uczestników : 
„Najważniejsze w tej inicjatywie jest to, aby małżonkowie byli ze sobą, poznawali siebie i sobą się cieszyli”. 

FORMACJA
Powrót Jedi

      Zmartwychwstanie to Zwycięstwo. Można powiedzieć że cel i zwieńczenie życia Chrystusa na ziemi. Ten 
sukces jest naszą perspektywą. Przezwyciężenie sił zła jest faktem.
    „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię 
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.” (Mk 16, 15-18) Te słowa 
Jezusa są podpowiedzią dla mnie i dla Ciebie animatorze. Zwycięstwo Chrystusa ma być wzorem i zachętą do 
działania. Nie ma przecież przeszkody, która mogłaby Cię powstrzymać jeżeli idziesz i działasz razem z 
Jezusem.

Powodzenia

www.radio.oaza.pl
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POLECAMY
Prorok

 Książka może nie samego ojca Blachnickiego, ale mówiąca o nim bardzo 
wiele. Dzieło pióra ks. Adama Włodarczyka jest pierwszą naukową biografią 
księdza Franciszka. Moderator Genaralny prezentuje dokonania ks. 
Blachnickiego takie jak Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Ruch światło-życie, 
czy plan wielkiej Ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem". Przeczytaj i 
sprawdź co takiego miał w sobie kapłan, którego pomysły do tej pory 
gromadzą tysiące ludzi.

Oazowiczu może i ty przeczytałeś kiedyś jakąś ciekawą książkę i 
chcesz się nia podzielić. Swoje propozycje możecie wysyłać na 
adres nika.sury@gmail.com

POMOCE OAZOWE
Komentarz do liturgii II Niedziela 

Wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia Bożego

O pierwszych Chrześcijanach mówiono wiele rzeczy. Uważano ich za dziwaków, oskarżano i 
mordowano. Jedna rzecz zadziwiała jednak oprawców. Mianowicie wyznawców Chrystusa 
charakteryzowała miłość. Taka codzienna. Nikomu nic nie brakowało, każdy otoczony był 
troską. Po dwóch tysiącach lat świat bardzo się zmienił. Zmienili się również ludzie. Zamiast 
miłości darzą się nienawiścią, podstępem, obłudą. Zagłuszani przez mnóstwo reklam i potok 
informacji zapominamy, że Bóg pierwszy nas umiłował. Ta wiedza zobowiązuje również nas 
do obdarzenia miłością Boga jak i człowieka. Tego, którego co dzień mijamy, którego być 
może nawet nie lubimy. Wielu z nas w czasie Wielkiego Postu towarzyszyły post, modlitwa i 
jałmużna. A gdyby tak w akcie miłości kontynuować je nadal?

KALENDARIUM
KWIECIEŃ

5-8.04.2012         - Triduum  Paschalne (zgłoszenia  do  31.03.  Początek  w  Wielki  Czwartek        
            o godz. 1500, a zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. 1600)

11-14.04.2012     - Rekolekcje dla kapłanów w Krościenku. Zgłoszenia u Moderatora 
Diecezjalnego.

13-15.04.2012      - Oaza Modlitwy DDM „4 prawa” (rozpoczęcie o godz.19.00, 
zakończenie ok. godz.13.00
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