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

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: 13.05.2012 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: brak danych

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: brak danych

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: 10 maja i 14 czerwca - 
Czwartkowe czuwanie modlitewne "w Sercu"; 

Eucharystia o godz. 18:30, ok. 19:15 rozpoczęcie czuwania 
(spotkanie będzie miało charakter uwielbienia, na zakończenie indywidualne błogosławieństwo)

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: 20.05.2012 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.

PROGRAM
Marszu dla Życia i Rodziny
w dniu 20 maja 2012 roku

12.30  Msza św. w kościele św. Józefa w Oświęcimiu
13.45  Zbiórka uczestników do wymarszu  
14.00  Przemarsz ulicami: 

• Orląt Lwowskich (droga gminna) 
• Konarskiego (44- droga krajowa)  
• Dąbrowskiego (1892K – droga powiatowa) 
• Śniadeckiego (1888K – droga powiatowa)    

16.00  Oświęcimskie Centrum Kultury – zakończenie trasy przemarszu
16.15  Koncerty zespołów – estrada przy OCK 

• w tym 17.00-18.15       zespół Anti Babylon System z Bielska-Białej 

20.00  Zakończenie imprezy

Szczegóły na: marszoswiecim.pl
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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: 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. 

Hasło tegorocznej pielgrzymki: Nie lękajcie się być wolni!

PROGRAM:

12.30 – Rozpoczęcie spotkania.

13.00 - Konferencja ks. Macieja Krulaka, moderatora Centralnej Diakonii Wyzwolenia.

14.00 – Nabożeństwo – godzina odpowiedzialności i misji.

15.15 – Czas wolny – posiłek, spotkania.

16.45 – Przygotowanie do Eucharystii.

17.00 - Eucharystia, a po niej zawierzenie małżeństw i rodzin św. Józefowi.

Ok. 18.30 - Rozesłanie - zakończenie pielgrzymki.

Serdecznie zapraszamy!

WYDARZYŁO SIĘ...
JUBILEUSZ 20- tu LAT 

       W tym  roku  obchodzimy  20  rocznicę 
istnienia Ruchu Światło-Życie w ramach diecezji 
bielsko- żywieckiej.  Jest to dobry czas zarówno 
na  refleksję  nad  minionymi  wydarzeniami  jak
i  na  podejmowanie  coraz  to  nowych  wyzwań 
adekwatnych  do  dzisiejszej  rzeczywistości.  Jest 
to  jednocześnie  20  lat  posługi  księdza  Marcina 
Aleksego jako  moderatora  oraz  20  lat  istnienia 
samej diecezji. 

W  minionym  miesiącu  w  niedzielę 
Miłosierdzia  Bożego  świętowaliśmy jubileusz. 
Odbyło  się  oczywiście  w Bierach  -  pierwszym 
centrum  Ruchu  w  obecnej diecezji.  Celem 
spotkania  było  wyrażenie wdzięczność
i uwielbienie Pana, które zrodziło się w sercach 
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organizatorów z Diakonii Ewangelizacji i wspólnoty dorosłych. Zapraszali na nie wszystkich ludzi, którzy w 
Ruchu dorastali, formowali się, dla których ta droga była i jest nadal wartością. 

Rozpoczęto  od  godziny  Miłosierdzia,  w  której  oprócz 
przybyłych  osób  z  Ruchu  licznie  uczestniczyli  sami  parafianie. 
Przewodniczył jej ks. Marcin Aleksy, a ubogacały ją fragmenty z 
Dzienniczka  siostry  Faustyny  Kowalskiej. Po  nabożeństwie 
nastąpiło uwielbienie i dziękczynienie za dar Ruchu Światło-Życie, 
za 20-letnią posługę ks. Marcina, za moderatorów, animatorów… 
Opierało  się  na  Drogowskazach  Nowego  Człowieka,  których 
symbolem było  10  świec.  Przedstawiciele  diakonii  diecezjalnych 
pod koniec podchodzili do ołtarza i zabierali po jednej świecy w 
symbolicznym geście przekazywania światła w życie.

Kolejnym etapem świętowania była oczywiście agapa, gdzie 
przy  zastawionym  słodkościami  stole  oraz  wyświetlanymi 

zdjęciami  ze spotkań,  rekolekcji,  dni  wspólnoty..  można  było 
usłyszeć  liczne  wspomnienia,  zarówno  tych  starszych  jak  i 
młodszych oazowiczów. Dla wielu był to czas spotkania po latach 
dla  innych  dobra  okazja  do  podejmowania  nowych  inicjatyw  i 
rozmów nad nimi.  Przy  wtórującym śmiechu  i  zabawie  małych 
dzieci  wyraziliśmy  nadzieję,  że  to  nasze  wspólne  świętowanie 
stanie się  dobrym impulsem do  obchodzenia  tego  jubileuszu  w 
różnych formach i miejscach naszej diecezji.
Te  20  lat  to  wiele  dobrych  chwil,  owocnych  rekolekcji, 

prawdziwych przyjaźni, upadków i powstawania z nich.  To także 
ciężka  praca  wielu  ludzi  nie  zapomnijmy o  nich  w tym czasie. 

Chciejmy podjąć  modlitwę  w  intencjach  naszych  moderatorów,  animatorów,  niech  jubileusz  jest  dla  nas 
dobrym powodem do wspólnej modlitwy i podejmowania oraz angażowania się w działania na rzecz Ruchu, 
parafii, a także samej diecezji.

Barbara Kobielusz
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Tydzień Biblijny w Rajczy

27  kwietnia 2012r Oaza Młodzieżowa wraz z Ks Łukaszem w ramach tygodnia Biblijnego wyruszyła na małą 
ewangelizację.  Poszliśmy w ramach spotkania ogólnego na Rajczę aby tam wspólnie czytać Słowo Boże. 
Napotkanym ludziom rozdawaliśmy fragmenty Pisma Świętego oraz obrazki z Janem Pawłem II na których 
wcześniej  się  podpisaliśmy  zachęcając  do  czytania  Biblii.  Po  ewangelizacji  wszyscy  wspólnie 
uczestniczyliśmy w Eucharystii

                            

Byliśmy w najczęściej uczęszczanych miejscach, np. przy sklepie, koło pizzerii, w parku gdzie spotkaliśmy 
mnóstwo rodziców z dziećmi i młodzieży 

                                        

     Biuletyn Informacyjny Nr 5/2012                                                                                                              11/13



FORMACJA
Gwiezdne Wojny – Nowa nadzieja

      To już ostatni z tej serii artykułów. W tym miesiącu przed nami dwa wydarzenia. Wniebowstąpienie Jezusa 
i Zesłanie Ducha Świętego. W wymiarze Duchowym widać to bardzo wyraźnie, że otrzymujemy wsparcie, 
pomoc, natchnienie do tego by przemieniać ziemię z pomocą posłanego Ducha Św.

Z apostołów się naśmiewano, że się upili i że rano i co 
oni w ogóle wygadują. Mimo tego poszli i głosili to co widzieli 
czego byli świadkami...

A my w naszych wspólnotach, w naszym życiu... Mamy 
iść  i  mówić!  Tak!  Właśnie  to  co  nie  jest  zrozumiałe  przez 
naszych znajomych, rówieśników, przyjaciół. O czym mówić? 
A  czego  doświadczyłaś/łeś  na  niejednych  rekolekcjach,  co 
przeżyłeś,  co  usłyszałeś,  co  widziałeś?  O  tym masz  mówić, 
ponieważ  po  to  tego  doświadczyłeś.  Jezus  nie  wybrał 
apostołów, żeby stworzyć 12 osobowy Kościół! 

Odwagi! „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dnia, aż do skończenia świata.” Mt 28, 20

Jarek Pszczółka

www.radio.oaza.pl

POLECAMY
„Kto ma uszy do słuchania...”

 "Kto ma uszy do słuchania..." to niewielkich rozmiarów książka w sam raz na długą 
podróż autobusem czy pociągiem. Ks. Blachnicki porusza w niej kwestie Słowa Bożego. 
Spotkanie  z  Bogiem przez  Jego  słowo to  jedna  z  podstaw naszej  wiary.  W Ruchu 
Światło- Życie ogromną wagę przywiązujemy do lektury Pisma Świętego. Bo jak to 
powiedział sam ojciec Franciszek "czytać i nie wypełniać, słuchać i nie wypełniać, to 
lekceważyć  Boga".  Warto  więc  poświęcić  te  kilka  chwil  i  zastanowić  się  gdzie  w 
naszym życiu jest Słowo Boże i jak wiele może w nas zmienić.

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

 Komentarz do Liturgii 
Siódma Niedziela Wielkanocna 

Dzisiejszy dzień jest niezwykły. Chrystus wstępuje do nieba. Można by stwierdzić, iż po prostu znów 
odchodzi. Po raz kolejny nas zostawia.
Czasem jest tak, że jesteśmy zmieszani, nie wiemy co mamy robić. Czujemy się samotni i pozostawieni na 
pastwę losu. Jednak Chrystus na zawsze zasiał w naszych sercach ziarno nadziei. Obiecał, że wróci na końcu 
czasów. Po za tym mamy łaskę spotykania się z Jezusem na każdej Eucharystii. Ta miłość która "nigdy nie 
ustaje " nie będzie też nigdy przez człowieka zgłębiona. Scena Wniebowstąpienia staje się punktem wyjścia do 
chrześcijańskich rozważań o nadziei. O Ojcu, który chce być poznany i dlatego posyła nam swojego Ducha, 
byśmy choć nie widzieli to uwierzyli.

KALENDARIUM
MAJ

13.05.2012        -    Rejonowy Dzień Wspólnoty

19.05.2012        -    Ogólnopolska pielgrzymka rodzin do Kalisza

20.05.2012        -    Marsz dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu

25.-28.05.2012  -   Centralna Oaza Matka, Krościenko 
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