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Materiały

Zachęcamy do nadsyłania relacji i zapowiedzi wydarzeń z Diakonii oraz Wspólnot Ruchu 
w parafiach, rejonach, diecezji.

Prosimy o nadsyłanie materiałów do dnia 22 lutego. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl



Opiekun duchowy/odpowiedzialny:
ks Grzegorz Stencel

Odpowiedzialne:
Magdalena Krężelok, Katarzyna Juroszek 

Kontakt: 
Tel.: 601 649 497; 603 944 942

Opiekun duchowy:
ks. Rysiu Piętka 

Odpowiedzialni:
Bronia i Krzysiek Rycak

Kontakt: 
Krzysiek tel.: 606317382,  
ks Rysiu tel.: 600599086

Termin spotkania:
Modlitwa Uwielbienia 4.02.2014 o godzinie 19:30

w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej.
20.02.2014 -  Msza święta z modlitwą 

o uzdrowienie duszy i ciała w
Kościele Dobrego Pasterza w Istebnej, 

rozpoczęcie o godz 18:30

Terminy spotkań:
16.02 2014 spotkanie formacyjne z Mszą Świętą 

rozpoczęcie o godz14.00 
w parafii pw Świętego Pawła w Bielsku-Białej 

(na Polskich Skrzydłach)

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z 
odpowiedzialnymi. 

Opiekun duchowy:
ks Brunon Grajke

Odpowiedzialny:
Marcin Mazurek

Kontakt: 
e-mail: tukidydes21@o2.pl ,  

tel. 500337034

Terminy spotkań:

8.02.2014– spotkanie formacyjne, 
rozpoczęcie o 16.30

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
w Cieszynie na "Mnisztwie"
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III CZUWANIE PRZED RDW
III Czuwanie modlitewne przed Rejonowym Dniem Wspólnoty będzie 1 marca 2014 r. w kościele pw. 
św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej (os. Polskich Skrzydeł). Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 
18:00.Tematem przewodnim są słowa Narodzić się na nowo przez sakramenty.Zapraszamy wszystkich 
do wspólnej modlitwy, a szczególnie członków Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Diakonia Modlitwy
diec. bielsko-żywieckiej

Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK
Domowy Kościół zaprasza na Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK, który odbędzie się 8.03.2014 o godz. 
10.00 w Żywcu Zabłocie.
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24.05.2014 
Marsz dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu 

Według ustaleń na dzień dzisiejszy informujemy, że Marsz w Oświęcimiu odbędzie się w sobotę - 24 
maja 2014 roku. Marsz rozpoczniemy Mszą Sw. w Kościele Św. Maksymiliana w Oświęcimiu o godz, 
12.00. Wcześniej o godz.11.00 prelekcję wygłosi Tomasz Terlikowski - znany pisarz, dziennikarz , 
redaktor naczelny portalu fronda.pl
Po Mszy świętej przemarsz ulicami Oświęcimia i zakończenie Marszu na dziedzińcu Zakładu 
Salezjańskiego piknikiem rodzinnym.
Ostateczny plan Marszu zostanie przedstawiony 
w terminie późniejszym.
Już dziś zapraszamy wszystkich serdecznie.
W imieniu Organizatorów
Maria i Jan Plewowie - Diakonia Życia.



      W dniach 22-24.11.2013 odbyły się w Rycerce Górnej rekolekcje dla rodzin. Uczestniczyło w nich 
17 małżeństw z dziećmi z rejonu cieszyńsko-wiślańskiego .Organizatorami byli Agata i Bogdan 
Kołacze ze Skoczowa, konferencje głosiła para diecezjalna Anita i Krzysztof Trybonowie, zaś  posługa 
duszpasterską otoczył nas  ks. Piotr Hoffman z Wisły.

      W tej pięknej, górskiej miejscowości przeżywaliśmy czas wielbiąc Boga we wspólnej modlitwie, 
słuchając cennych w rady konferencji oraz poznając się nawzajem. Adorowaliśmy Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie i w modlitwie osobistej. Czas rekolekcji był czasem zatrzymania się i 
zwrócenia do Boga i współmałżonka.       

Rekolekcje Rejonu
Cieszyn-Wisła
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Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła 
z bp. Rakoczym w parafii św. Mikołaja w Pierśćcu 

Historią cudami słynącej figury św. Mikołaja, znajdującej 
się obecnie w kościele parafialnym 
w Pierśćcu, ks. proboszcz Zbigniew Paprocki przywitał 
zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym Domowego 
Kościoła Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. W ten 
ostatni dzień bożonarodzeniowego okresu, jakim jest 
Niedziela Chrztu Pańskiego, Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. bp Tadeusz Rakoczy. W swej homilii 
rozpoczął od podziękowań za Domowy Kościół, który 
funkcjonuje od początku powstania naszej diecezji i przez 
cały okres jego służby jako biskupa ordynariusza. Zachęcał zebranych do pogłębiania wiary przez 
modlitwę, Eucharystię, świadectwo: „Bądźcie Kościołem we współczesnym świecie pełnym kryzysów i 
odstępstw". Po Mszy św. ks. moderator Jerzy Musiałek i para diecezjalna Anita i Krzysztof 
Tyrybonowie, złożyli ks. biskupowi seniorowi serdeczne podziękowania za wieloletnią posługę, 
przychylność i częstą obronę wartości rodzinnych w diecezji bielsko-żywieckiej. Więcej na: 
www.bz.oaza.pl

Autor: Grzegorz Gawenda 



Świadectwo z ORAR II w Wiśle
Jestem bardzo wdzięczna za rekolekcje ORAR II w Wiśle. 
Jechaliśmy tam "z przygodami" przed wyjazdem kiedy już 
byliśmy spóźnieni, zrobiło się bardzo nerwowo, każdemu z 
dzieci przypomniało się coś bardzo ważnego co wg niego 
trzeba było właśnie teraz zrobić.
Może właśnie dlatego, że niełatwo się zaczęło przyszła 
refleksja: "nie jestem tu dla siebie, jestem dla Jezusa i chcę go 
kochać w każdym obecnym tu na rekolekcjach człowieku."
Szczególnie cenne były następujące treści z kazań księdza 
Bogusława - jedność w różnorodności (każdy z nas jest inny, 
różny, posiada różne talenty, mamy być jedno w tej 
różnorodności) i zawsze odcinać grzech (ale nie 
różnorodność) kazanie o "dyszlu" - Ja i Adam (każde 
małżeństwo) jesteśmy jak te dwa konie przy jednym dyszlu, 
naszym woźnicą ma być Pan Bóg. Jeżeli jedno z nas 
przyspiesza, drugie się ociąga, to można rozerwać dyszel. 
Czasami trzeba poczekać, stracić swoje "świetne pomysły" i 
iść razem słuchając Jego. Chrystocentryzm, a nie 
Adamocentryzm lub Martocentryzm.

Owocami tych rekolekcji są:
nasza codzienna, małżeńska modlitwa (dotychczas modliliśmy się modlitwą małżeńską w środy: 
Margaretką) i dzięki niej wzrost naszej miłości, wzajemnego zaufania i rozmów (po modlitwie 
małżeńskiej chętnie rozmawiamy jakoś tak "inaczej" rozmawiamy)
konkretne postanowienie z dialogu małżeńskiego, które również buduje naszą relację.
 Chwała Panu
Marta
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Moderator diecezjalny Ruchu 
Światło-Życie
ks. Marcin Aleksy
Parafia pw. Św. Pawła
ul. Św. Pawła 2
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/815-00-19, 604 536 226
e-mail: maleksy@pro.onet.pl
 
Moderator DK: ks. Jerzy 
Musiałek
32-650 Kęty, Os. 700-lecia 22
tel. 33/845-17-12
kom. 513-129-809

Para Diecezjalna:
Anita i Krzysztof Tyrybon
tel. 605 637 756
e-mail: ak.tyrybon@poczta.fm

Skarbnicy DK
Maria i Piotr Fryś
tel. 602 490 249
e-mail: fryszard@poczta.fm
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Aktualne kontakty DK

Pary Rejonowe

Rejon: Bielsko-Biała I
Magdalena i Grzegorz Gawenda
tel. 602 497 768, e-mail: 
ggfotograf@gmail.com

Rejon: Bielsko-Biała II
Ewa i Waldemar Mieszczak
tel. 604-245-433, e-mail: 
mieszczaki@gmail.com

Rejon: Bielsko-Biała III
Lucyna i Marek Greń
tel. 508 212 258; e-mail: 
Lucyna.Gren@interia.pl

Rejon: Andrychów - Kęty
Joanna i Sławomir Siwek
tel. 662 062 984; e-mail: 
siwkowa@interia.pl

Rejon: Oświęcim
Aleksandra i Jan Drżał
tel. 602 688 547, e-mail: 
aladrzal@o2.pl

Rejon: Cieszyńsko-Wiślański
Małgorzata i Cezary Borowski
tel. 600 228 009, e-mail: 
cborowski@wp.pl

Rejon: Żywiec I
Monika i Rafał Trela
tel. 696 917 804, e-mail: 
moniraf@o2.pl

Rejon: Żywiec II
Irena i Józef Lach
tel. 507 550 264, e-mail: 
lairenach@o2

Diakonia Wyzwolenia (KWC)
Iwona i Stanisław Cinal
tel. 502 736 742; iwonacinal@wp.pl 

Diakonia Modlitwy
Maria i Artur Ryłko
tel. 33 845 52 26 (wieczorem); 
marysiaiartur@orange.pl

Diakonia Życia
Maria i Jan Plewa
tel. 602 717 753; 
mjplewowie@interia.pl

Diakonia Słowa
Renata i Wiesław Jordanek
tel. 33/845-70-29, 668 357-903; e-
mail: jordankirw@op.pl

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Kasia i Bogdan Mleczko
tel. 0/33 817-55-81; e-mail: 
mkabo@op.pl

Diakonia Ewangelizacyjna
Stanisława i Janusz Stasica
tel 517 409 088; e-mail: 
stjanusz@onet.pl

Diakonia Komunikowania 
Społecznego
Bianka i Janusz Hałat
tel. 602 303 875; e-mail: 
janusz@wdesk.pl



14-16 luty 2014
Rekolekcje ewangelizacyjne Wisła Idylla
Rekolekcje ewangelizacyjne są dla wszystkich małżeństw sakramentalnych. Opieka dla dzieci będzie 
przygotowana.
Zachęcamy szczególnie te małżeństwa, które nie są związane z żadną wspólnotą lub rozpoczynają 
dopiero swoją przygodę z Domowym Kościołem, są na etapie pilotowania, lub weszły do kręgów już 
pracujących, oraz oczywiście wszystkich, którzy pragną na nowo odkryć miłość Chrystusa i jego 
wspaniały plan, który przygotował dla każdego z nas.

zapisy: Katarzyna i Bogdan Mleczko, tel 500 128 302, email: mkabo@op.pl

28 czerwiec - 12 lipiec 2014
OAZA RODZIN II st w Bańskiej Wyżnej

15 lipiec -30 lipiec 2014
OAZA RODZIN III st Kanie/koło Warszawy/

02 sierpień - 17 sierpień 2014
OAZA RODZIN I st w Myśliborzu

02 sierpień - 17 sierpień 2014
OAZA RODZIN I st  W WISEŁCE /nad morzem/

30 kwiecień - 04 maj 2014
ORAR II st. w Bańskiej Wyżnej

18 sierpień - 29 sierpień 2014
ORAR I stopnia  W WISEŁCE /nad morzem/

zapisy: Katarzyna i Bogdan Mleczko, tel 500 128 302, email: mkabo@op.pl

Wykaz wszystkich rekolekcji organizowanych w Polsce znajduje się na stronie www.dk.oaza.pl
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Rekolekcje DK
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Bp Roman Pindel
Bp Roman Pindel 7 stycznia kanonicznie objął rządy w diecezji bielsko-żywieckiej. Duchowny, który 6 
stycznia przyjął z rąk metropolity krakowskiego sakrę biskupią i dokonał uroczystego ingresu do 
bielskiej katedry, zaprosił do dobrej i owocnej współpracy oraz zachęcał do niesienia „światła od Jezusa 
Chrystusa” ludziom będącym poza wspólnotą Kościoła. „Życzę żebyśmy najpierw w taki sposób 
docierali do tych, którzy są ochrzczeni i przychodzą do kościoła, którym być może brakuje 
uzasadnienia swej wiary. Abyśmy tak głosili, żeby ci, którzy są poza Kościołem, przyjmowali to jako 
światło przychodzące od Jezusa Chrystusa, światło zbawienia - nadzieja, zachęta, zaproszenie. Aby oni 
także weszli do naszej wspólnoty i stawali się coraz bardziej żywymi i owocującymi członkami 
Kościoła budowanego na Chrystusie” – podkreślał bp Pindel. Więcej na: www.diecezja.bielsko.pl
Autor:Robert Karp

Chrześcijanie tańczą 
Zabawa chrześcijańska to wcale nie spotkanie przy oazowych piosenkach z gitarą. Nie kończy się też 
bólem głowy, ale za to bólem nóg. 

Oaza w Bornem Sulinowie i Wałczu już od kilku lat organizuje imprezy andrzejkowe, karnawałowe i 
urodzinowe. Dotychczas spotykała się na nich głównie młodzież. Tym razem w salce parafialnej przy 
kościele Miłosierdzia Bożego w Wałczu spotkały się dzieci z oazy i dorośli z Domowego Kościoła. 
Zabawa sylwestrowa rozpoczęła się od Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. – W życiu 
powinniśmy wszystko zaczynać od modlitwy. Kiedy wychodzi się z domu, powinno się pobłogosławić 
najbliższych, pomodlić się przed jazdą samochodem, przed posiłkiem, bo to powoduje, że Bóg jest z 
nami – mówi Zdzisław Ryder, który wraz z żoną Justyną jest w Domowym Kościele od 22 lat. – Poza 
tym nie można odciąć się od Pana Boga – dziś nie jest nam potrzebny, bo się bawimy. Jeśli wierzymy, 
to Bóg musi być z nami w każdej sytuacji.

Zapraszamy do przeczytania całego tekstu na stronach wiara.pl 

Autor: Wiola Szepietowska

Niech żyje Bal! 
Sylwestrowej nocy w centrum wydarzeń znalazło się Krościenko nad Dunajcem, gdzie odbył się 
Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy 2013/2014 „W jedną noc dookoła świata”. Pierwsze takie wydarzenie 
w Krościenku zebrało uczestników rekolekcji ewangelizacyjnych dla narzeczonych 
i Oazy Rekolekcyjnej Diakonii, dla których zabawa stanowiła zwieńczenie ostatniego dnia rekolekcji, 
zgłębiającego tematykę Nowej Kultury, oraz dość licznej grupy gości przybyłych na samą zabawę z 
różnych zakątków Polski. Bawiliśmy się w rytmie muzyki z całego świata. Było miejsce zarówno na 
wspólne pląsy, jak i popisy taneczne w parach. O północy odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, a 
najwytrwalsi przebrani zostali nagrodzeni drobnym upominkiem za wysiłek, który włożyli w 
skomponowanie stroju. Więcej na: www.oaza.pl

Autor: Dorota Asztabska 
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Luty

11.02 - Spotkanie formacyjne diakoni modlitwy

14-16. 02 - kolejne,  z cyklu pięciu spotkań Studium Animatora. Drogowskazem rozważanym przez 
rok pierwszy będzie Świadectwo, przez rok drugi – Kościół.

22.02 Spotkanie dla osób, które nie mają swojej grupy a przez to mają problem z własną formacją, lub 
chcą po prostu uczestniczyć w spotkaniach formacji permanentnej (od godz. 16.00)

21.02.-24.02 - Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. Zgłoszenia 
wyjazdu na KO u Moderatora Diecezjalnego.

28.02-2.03 - Kurs wychowawców kolonijnych
 

Marzec

1.03 - III Czuwanie przed RDW 

11.03 - Spotkanie formacyjne diakoni modlitwy

21-23. 03 - Studium Animatora; drogowskazem rozważanym przez rok pierwszy będzie Niepokalana, 
przez rok drugi – Agape.

22.03 - Spotkanie Pań Odpowiedzialnych

23.03 Rejonowe Dni Wspólnoty(rodziny) – młodzież uczestniczy w ŚDM w Niedzielę Palmową




