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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 lutego.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 27 stycznia. 

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: Monika Tomiczek
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: 2 niedzielę miesiąca o 15.00 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 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: na stronie diecezjalnej po 4 stycznia

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 

Zapraszamy również na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =2&  Itemid  =3  
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DIAKONIA MUZYCZNA
Spotkanie formacyjno-informacyjne:

Termin najbliższego spotkania: 22.01.2012 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

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
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ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
LIMUZINA 2012

5-12 lutego - KAMUZO, KODAL i KODAJŚ czyli Limuzina 2012
Zapraszamy na Limuzinę 2012. Tym razem do wyboru 3 sekcje:
- KODAL (Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgicznych) - rekolekcje dla animatorów liturgicznych
- KAMuzO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy) - rekolekcje dla animatorów muzycznych.
- Sekcja Pogodnych Wieczorów - rekolekcje dla animatorów inicjujących pogodne wieczory.
Rekolekcje będą miały miejsce w ośrodku rekolekcyjnym przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Chwałowicach (archidiecezja katowicka). Rozpoczną się w niedzielę 5 lutego 2012 roku po południu, 
zakończą w niedzielę 12 lutego 2012 około południa. Warunkiem formacyjnym jest przeżyta wcześniej Oaza 
Nowego Życia drugiego stopnia (ONŻ2, OS2, OD2, ODK2) - choć po II stopniu sugerujemy najpierw 
przeżycie KODA.

Chętnych prosimy o wypełnienie zgłoszenia – dostępne na stronie diecezjalnej.

FUNDACJA
Kochani!

    Powoli zbliża się 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 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 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.

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
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Dni Wspólnoty czas zacząć, czyli przewodnik o tym „Gdzie i Jak” było.
Czechowice-Dziedzice

      Swoisty „maraton wspólnotowy” rozpoczął się 3 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach w parafii p. w. 
Św. Andrzeja Boboli, w którym to DW uczestniczyła Oaza Dzieci Bożych, młodzież oraz gałąź rodzinna 
Ruchu  Światło-Życie.  Wszystko  zaczęło  się  o  godz.  10.00  tradycyjnym zapaleniem  świecy  oazowej
i przedstawieniem wspólnot. O organizację i duchowe przygotowanie DW zatroszczyło się kilku księży.
O. Janusz Śliwa, który pełni posługę proboszcza w tamtejszej parafii poinformował o działających tam 
wspólnotach, ks. Krzysztof Walczak przekazał słowo wstępne, natomiast konferencję wygłosił ks. Roman 
Berke. Potem już spotkania w czterech grupach, rozważanie Słowa Bożego nt czuwania oraz Adwentu, 
Namiot  Spotkania,  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  oraz  najważniejsze  –  Eucharystia.  Wszystko 
zakończyło się wspólną Agapą. Wspólnota Oazowa, która zgromadziła się tego dnia liczyła aż 120 osób! 

Bielsko-Biała II

    10 grudnia odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty 
Ruchu Światło – Życie Rejonu Bielsko – Biała II, w 
którym  uczestniczyły  dzieci,  młodzież  i  rodziny. 
Gospodarzami  tego  spotkania  była  wspólnota  z 
parafii  pw.  Chrystusa  Odkupiciela  Człowieka  na 
Osiedlu  Karpackim.  W  trakcie  spotkań  każdy 
oazowicz  mógł  znaleźć  coś  dla  siebie,  bowiem 
tematy  poruszane  podczas  nich  poruszane  były 
następujące:

1. prezentacja oraz dzielenie się świadectwami 
przeżyć Światowych Dni Młodzieży w 
Madrycie 

2. Madryt 2011- Światowe Dni Młodzieży 
widziane oczami dzieci - prace plastyczne 
metodą kolaż (dla wspólnot dziecięcych) 

3. Projekcja filmu „ 180" i dyskusja nt. wartości 
życia 

4. Celebracja kroków ku Dojrzałości 
chrześcijańskiej- dla osób przed II st. ONŻ 

5. „Mocni w wierze" – hiszpańskie pieśni i 
przygotowanie pieśni na Eucharystię; 

6. projekt liturgiczny- przygotowanie komentarzy 
na Eucharystię w oparciu o rozważanie homilii i 
przemówień Ojca Świętego z ostatnich 
światowych Dni Młodzieży. 
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7. grupa ciszy – adoracja 
8. grupa dla małych dzieci - „wielka sprawa 

małych rąk" 
9. spotkanie  dyskusyjne  –Słuchać  Pana  we 

wspólnocie braterskiej

Żadna  wspólnota  nie  powstydziłaby  się  takiego 
zorganizowania.  Ukoronowaniem  DW  była  przeżyta 
wspólnie Eucharystia,  a potem Agapa. Cóż tu więcej 
mówić – Dzień Wspólnoty na szóstkę! 

Andrychów – Kęty

Tego samego dnia, tj.  10 grudnia odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Kęty – Andrychów. 
Odbywał się on w kościele NMP w Inwałdzie. Wspólnoty zebrały się  w składzie Dzieci  Bożych, Oazy 
Młodzieżowej i Oazy Rodzin – łącznie około 250 osób ! Po słowach powitania ze strony ks. proboszcza 
odbyła się konferencja Moderatora Rejonowego tj. ks. Piotra Góry. Głównym punktem była oczywiście 
Msza Święta przygotowana wspólnymi siłami. Dzięki uprzejmości dyrektora następne punkty programu 
oazowicze mogli realizować w miejscowej, mieszczącej się obok kościoła, szkole. Spotkania i dyskusje w 
grupach opierały się na rozważaniu Słowa Bożego. Dla każdego był to niewątpliwie moment do lepszego 
przygotowania się do Świąt Narodzenia Pańskiego. 

Bielsko – Biała I 

Ale to nie jedyne wspólnoty, które 10 grudnia obchodziły Dzień Wspólnoty. Ten szczególny czas dla 
oazowiczów przeżywał także wspólnoty w Rejonu Bielsko – Biała I w parafii Św. Michała Archanioła. Po 
zapaleniu Świecy Oazy przez Parę Rejonową tj. Ulę i Marka Janików, wszystkich uczestników spotkania w 
imieniu  proboszcza  parafii  powitał  ks.  Piotr  Jarosz  –  Moderator  Rejonowy.  Potem  miało  miejsce 
zawiązanie wspólnoty m.in. poprzez prezentację poszczególnych wspólnot. Było to wyjątkowe dla tegoż 
rejonu,  ponieważ  zjawiły  się  wszystkie  gałęzie  Ruchu  Światło-Życie.  Następnym  i  jednocześnie 
szczytowym punktem naszego spotkania, była wspólna Eucharystia celebrowana przez dwóch kapłanów. 
o Mszy świętej odbyły się spotkania w małych grupach. Organizatorzy za pomocą losowania zadbali o to, 
by w każdej grupie były i małżeństwa i młodzież. Oaza Dzieci Bożych w tym czasie miała swoje zajęcia 
grupowe. DW zakończył się wspólną Agapą.
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Rejon Oświęcimski

W  trzecią  niedzielę  Adwentu,  przypadającą  w  tym  roku  na  11  grudnia  odbył  się  DW  Rejonu 
Oświęcimskiego w kościele  parafialnym pw. Miłosierdzia  Bożego w Oświęcimiu.  Gospodarz  DW -  ks. 
Andrzej Szpak, moderator tutejszego kręgu Domowego Kościoła powitał wszystkich. Po zapaleniu przez 
parę  rejonową,  Basię  i  Jerzego  Nyczów  świecy  i  kilku  słowach  ogłoszeń,  ks.  Aleksander  Smarduch 
poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu opartą na rozważaniu Ewangelii wg św. Jana 2,1-11 - 
Pierwszy  znak  w  Kanie  Galilejskiej.  Następnie  po  krótkim  przygotowaniu  śpiewów,  sprawowana  była 
Eucharystia, którą wraz z ks. Aleksandrem koncelebrował ks. Roman Sala, wygłaszając homilię, nawiązującą 
do  tematu  spotkania:  "Słuchać  Pana  we  Wspólnocie"  oraz  do  czasu  Adwentowego  oczekiwania.  Po 
Eucharystii gospodarze zaprosili zebranych do odwiedzenia wystawy ozdób świątecznych. Następnie jak na 
Dzień Wspólnoty przystało odbyła się Agapa – czas radości we wspólnocie.

Cieszyn - Wisła

W dniu 10.12.2011 odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu Cieszyn-Wisła. Spotkanie wspólnot miało 
miejsce  w  Pogwizdowie  i  było  jednym  z  największych  tego  typu  wydarzeń  rejonowych  w  historii,  bo 
przybyło na nie  około 200 osób – przedstawiciele  Domowego Kościoła,  wspólnoty „Ogień Boży”,  Oazy 
Dorosłych z Cieszyna oraz 14-tu wspólnot młodzieżowych z: Brennej, Cieszyna( Maria Magdalena, św. Jerzy, 
Mnisztwo),  Istebnej,  Jaworzynki,  Kaczyc(także  wspólnota  Dzieci  Bożych),  Kończyc  Małych,  Strumienia, 
Zebrzydowic, Chyba i Pogwizdowa. Temat spotkania był ściśle związany z hasłem roku i brzmiał: „Słuchać 
Pana we wspólnocie”. Czas naszego spotkania rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, krótkimi organizacyjnymi 
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ogłoszeniami  oraz  prezentacją  wspólnot.  Wymagała  ona  od  nas  solidnego  przygotowania  i  niemałej 
kreatywności, gdyż czasu było niewiele – 3MIN., aby powiedzieć: skąd jesteśmy, ilu jest nas we wspólnocie, 
kto jest naszym moderatorem i odpowiedzialną oraz przedstawić fragment z Pisma Świętego, który najlepiej 
oddaje  charakter  danej  wspólnoty,  a  także  jej  cele  i  marzenia.  W odniesieniu  do  wybranego  fragmentu 
przedstawiano  krótkie  scenki,  śpiewano  piosenki  lub  tez  prezentowano  plakaty.  Żadna  ze  wspólnot  nie 
zawiodła  i  pięknie  przygotowała  się,  czego  owocem  była  szybka  i  skuteczna  integracja  oraz  atmosfera 
jedności.  Następnie rozpoczęliśmy przygotowanie do Eucharystii  – próbę śpiewu i  służby liturgicznej.  W 
homilii,  moderator  naszego  rejonu  –  ksiądz  Ryszard  Piętka,  mówił  o  zadaniach  wspólnoty  oazowej  w 
kontekście Jana Chrzciciela (który, tylko na pozór, żyjąc na pustyni niewiele wiedział o „oazie”). Wspólnoty 
oazowe powinny, być po pierwsze, miejscem dla każdego- grzesznego, świętego, niepełnosprawnego etc. i 
mimo różnić stwarzając pole do współpracy. Po drugie, powinny stawiać wymagania, bo sprzyja to wzajemnej 
mobilizacji, a dzięki radykalnym i konkretnym postawom możemy się rozwijać. Najważniejszym, w końcu, 
jest, aby wspólnota wskazywała na Chrystusa, aby była miejscem spotkania z Nim, gdyż tylko dzięki osobistej 
relacji z Bogiem człowiek może poczuć się i – wreszcie - zachwycić Kościołem, czego konsekwencją będzie 
wzrastanie w dojrzałości chrześcijańskiej oraz aktywne uczestnictwo w życiu parafii, rejonu, diecezji i całej 
wspólnoty Kościoła. Osobami, które szczególnie są zaproszone do tego, by coraz głębiej wzrastać w owej 
„dojrzałości chrześcijańskiej”, są ci, którzy w tym roku formacyjnym przeżyli swój pierwszy stopień Oazy 
Nowego Życia. Po homilii, nastąpiło zatem przyjęcie do deuterokatechumenatu –16 kandydatów. W trakcie 
procesji z darami, delegacji wspólnoty złożyli Karty Wspólnot na znak oddania ich Bogu oraz jedności z 
innymi grupami oazowymi. Po Eucharystii miała miejsce tzw.: Godzina Świadectw. Tym, jak Chrystus okazał 
w ich życiu swoją moc, podzielili się: jedno z małżeństw Oazy Domowego Kościoła oraz delegatka z Oazy 
Dorosłych.  Potem  wszyscy  złączyliśmy  się  we  wspólnym  uwielbieniu  Boga  przed  Najświętszym 
Sakramentem. Wielbiliśmy: słowem, milczeniem, śpiewem... i uśmiechem:-)

Na koniec naszego spotkania, wszystkim chętnym zostały wręczone breloczki z napisem „Nie wstydzę się 
Jezusa”(www.mt1033.pl ) jako zachęta do dawania świadectwa naszej wiary wszędzie, gdzie jesteśmy i do 
widocznego  oraz  śmiałego  wyznawania  chrześcijańskich  wartości  w  codziennym  życiu.  Po 
błogosławieństwie, ostatnim punktem naszego rejonowego spotkania była Agapa - czas wspólnego posiłku, 
spotkań, rozmów, dzielenia się wspomnieniami, planami na przyszłość i przede wszystkim radości - z tego, że  
jednoczy nas sam Chrystus, a my możemy „Słuchać Pana we wspólnocie”.
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REJONY
ANDRYCHÓW – KĘTY

Zapraszamy na spektakl przygotowany przez Oazę z Kęt:

Spotkanie dla osób przed i po 3 Stopniu ONŻ

Kolejne spotkanie formacyjne dla osób przed i po 3 stopniu odbędzie się 6 stycznia o 10:00 w Andrychowie.
Szczegóły w grupie animatorów rejonu na facebooku i na mailach odpowiedzialnych za wspólnoty.

Pozdrawiam
Jarek Pszczółka
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CIESZYN-WISłA

1. W okresie karnawału odbędzie się zabawa dla całego rejonu Cieszyn-Wisła, dlatego prosi się o 
nieorganizowanie imprez w swoich parafiach w tym terminie (będzie podany w odpowiednim czasie).

2. W każda drugą środę miesiąca(OPRÓCZ KWIETNIA:-) ) w Cieszynie, o godzinie 19.00, w kościele 
o. franciszkanów mają miejsce spotkania modlitewne organizowane przez Rejonową Diakonie 
Modlitwy – zaproszenie jest więc skierowane do CAŁEGO rejonu Cieszyn-Wisła

3. Ksiądz Marcin Pomper, chcąc poprzez sport przyciągnąć młodych ludzi do kościoła, organizuje turniej 
piłki nożnej dla ministrantów Bosko Cup – eliminacje w rejonie cieszyńskim już zakończone, finał 
odbędzie się 28-29.01.2012 w Górkach Wielkich. Więcej info na http://www.boskocup.brenna.biz.pl/

BIELSKO-BIAŁA 3
REJONOWA  MODLITWA

W dniu 19.11.2011r. o 15.00 Domowy Kościół i młodzież z rejonu Bielsko- Biała III spotkali się na wspólnej 
modlitwie.  Chcieliśmy  prosić  poprzez  Koronkę  do  Bożego  Miłosierdzia  za  wszystkie  grupy  stanowe,  a 
szczególnie za osoby z Ruchu Światło- Życie. Modliliśmy się za nowy rejon, za wspólnoty w nim działające. 
Kolejna wspólnotowa modlitwa planowana jest na styczeń. Wszystkim obecnym serdeczne Bóg zapłać.

Drugie spotkanie modlitewne rejonu Bielsko- Biała 3

Zapraszamy serdecznie wszystkich oazowiczów z naszego rejonu na kolejne spotkanie modlitewne, które 
odbędzie się 14 stycznia 2012 r. w Czechowicach - Dziedzicach w parafii p.w. św. Barbary. 

Modlitwę zaczynamy o godz. 11:00.
Proszę, przekażcie informację w swoich wspólnotach.

WSPÓLNOTY PARAFIALNE
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela 

w Sułkowicach – Bolęcinie.
     Jesteśmy  stosunkowo  młodą  wspólnotą  –  w  tym  roku 
obchodzimy swoje szóste urodziny. Nasza oaza funkcjonuje jako 
Oaza Młodzieżowa (15 osób) i Oaza Dzieci Bożych (15 osób). 
Starsza  Oaza  spotyka  się  w  każdy  piątek  na  spotkaniach 
ogólnych  (śpiew,  zabawy,  modlitwa  adoracyjna  przed 
Najświętszym Sakramentem). Dzieci Boże natomiast spotykają 

się  w sobotę rano. 
Staramy  się 
czynnie włączać w 
życie  parafii, 
przede  wszystkich 
poprzez 
prowadzenie 
śpiewu  podczas  Mszy  Świętych.  Tradycją  jest  także 
bożonarodzeniowe  kolędowanie  przed  Pasterką  oraz 
kolędowanie  w  domach  parafian.  Dzięki  temu  udaje  nam się 
zbierać  pieniądze,  z  których  dofinansowujemy     wyjazdy 
rekolekcyjne dla młodzieży. Organizujemy też Drogę Krzyżową 
w Wielki  Piątek  o  północy,  czuwanie  wielkoczwartkowe oraz 

przygotowujemy oprawę muzyczną podczas Świętego Triduum Paschalnego. W lipcu udało nam się wyjechać 
na weekendowe dni skupienia.  Naszym moderatorem jest ks. Krzysztof Szopa. 
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WYDARZYŁO SIĘ...
I Rejonowa Oaza Modlitwy DK

   Pomysł  Rejonowej  Oazy Modlitwy  dla  rodzin  naszego  rejonu  cieszyńsko-wiślańskiego  zrodził  się  na 
wiosnę. Jednak trzeba było poczekać z jego realizacją na dogodny termin. Udało się nam zorganizować i 
wyjechać do Rycerki Górnej na czas od 11 do 13 listopada br. Jednym z zamiarów było, aby lepiej poznać  
rodziny  z  nowo  powstałych  kręgów  i  bardziej  zintegrować  się  w  rejonie.  Jednak  do  naszej  wspólnoty 
wyjazdowej dołączyły również rodziny z Katowic, Tarnowskich Gór, Bytomia, a nawet z Konina. Tematem, 
który rozważaliśmy na konferencjach, podczas Eucharystii, na Namiocie Spotkania oraz w czasie spotkań w 
grupach był temat roku czyli:"Słuchać Pana w Kościele". W tym temacie prowadzili nas Joanna i Jacek Koch 
z Tarnowskich Gór, którzy będąc członkami DK zaangażowani są również w swojej diecezji (gliwickiej) w 
Diakonię Modlitwy. Naszą wielką radością była obecność i słowo głoszone przez opiekuna naszego rejonu - 
księdza Ryszarda Piętkę. W jednej z modlitw wieczornych towarzyszył nam też ksiądz Grzegorz Sulkiewicz 
ze  Skoczowa.Atmosferę  i  przeżycia  tego  niezapomnianego  czasu  najlepiej  obrazuje  świadectwo  jednej  z 
rodzin. Bogu niech będą dzięki za ten czas i jego owoce w naszym życiu.                                                
Agata  i  Bogusław Kołaczowie                                                                   

   Jesteśmy małżeństwem z 27 letnim stażem.Od 8 lat  jesteśmy we wspólnocie Domowego Kościoła.  W 
naszym życiu wiele razy Bóg pozwolił nam korzystać z różnych form ewangelizacji.Dzięki temu nasze życie 
osobiste  i  małżeńskie  ubogacane  jest  dużą  dawką  nadziei,nadziei  którą  daje  nam  Jezus.  Od  kilku  lat 
próbujemy wprowadzać  w codzienne życie  modlitwę Namiot  Spotkania.  Niestety  codzienna gonitwa nie 
pozwalała  nam się w tym spełniać duchowo.Brak wyciszenia,  życie  w nieustannej  realizacji  codziennych 
planów, powoduje że nie potrafimy znaleźć odpowiedniego czasu i miejsca na Tego ,który po prostu czeka. 
Tak, Jezus czeka,a my w ferworze różnych obowiązków nie słyszymy Go. On puka do naszych serc ale my 
słyszymy inne głosy, inne dźwięki, inne propozycje.... A On czeka......I stało się. W drugi weekend listopada 
mogliśmy skorzystać z pięknej chwili w naszym życiu. Oaza Modlitwy w Rycerce Górnej otworzyła kolejny 
raz nasze serca na Boże Słowo. To była niesłychana "terapia" na nieumiejętność słyszenia tego co Bóg chce 
mi powiedzieć. Na to że to On chce mówić, tylko tak często my go nie słyszymy, zagłuszając przyziemnymi 
sprawami.  Oaza  modlitwy na  którą  pojechaliśmy 400 km.  stała  się  dla  nas  oazą  ciszy  w której  dopiero 
rozeznaliśmy sens słyszenia Słowa Bożego. Dziękujemy Bogu za ten czas, za tych co podjęli się takiego 
dzieła,za wszystkich ,którzy uczestniczyli w tym spotkaniu bo od samego początku było czuć ,że w centrum 
jest  Jezus.  A potwierdzała  to  radość,  spokój  i  otwartość  serc  zgromadzonych  tam  wiernych,  którzy  od 
początku stworzyli wspaniałą wspólnotę. Możemy śmiało powiedzieć ,że takie weekendowe SPA dla duszy i 
ciała każdy powinien przeżyć ,aby dalej mógł egzystować w tej zawirowanej, a może często zwariowanej 
rzeczywistości.  

Renata i Tomasz z Konina
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FORMACJA
Atak Klonów

          W poprzednim numerze wkroczyliśmy w perspektywę oczekiwania na Zbawiciela i również w wymiar 
„świata równoległego”. Teraz w atmosferze Bożego Narodzenia „Cichej nocy” patrzymy na przyjście 
Chrystusa na świat. Piękną noc, cichą, radosną spokojną, dla większości ówczesnych mieszkańców ziemi nie 
różniącą się niczym od poprzednich. Dla nas z perspektywy to bardzo istotna noc, widzimy w niej nadzieję 
spokój radość, ale... 
          Ta noc to Wielka Inwazja, to najazd, to noc przerażenia, wściekłości i przygotowania do odwetu. To 
„śmiały najazd władcy dobra na obóz zła we wszechświecie”. Jako chrześcijanie wierzymy w istnienie świata 
gdzie ścierają się siły dobra i zła. I patrząc na Boże Narodzenie widać to wyraźnie. Odpowiedzią na Inwazję 
jaką było pojawienie się Jezusa na ziemi była np. próba otrzymania przez Heroda informacji od „trzech króli” 
o miejscu narodzin czy późniejsza konsekwencja – rzeź niemowląt. To był atak sił zła - jego klonów.
          Dlatego drogi animatorze nie załamuj rąk, gdy coś idzie 
nie tak. To normalne nic dobrego nie przyjedzie łatwo 
ponieważ zmniejsza zło tego świata. Trzeba wytrwale robić 
swoje często pojawią się problemy coś nie wyjdzie, coś 
zawalimy, a czasem ktoś coś zawali – bądźmy rozsądnie 
wyrozumiali. Przez 8 lat posługi w parafii sam wielokrotnie 
dotkliwe tego doświadczałem Zły nie oddaje łatwo pola, a 
więc trzeba nam  podejmować ciągły trud walki o dobro, która 
jest walką ze złem, ale o tym kolejnym razem... 

Jarek Pszczółka

www.radio.oaza.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI
OPŁATEK DK

Diecezjalny Opłatek Domowego Kościoła odbędzie się 08.01.2012 roku o godzinie 13.30 w Kościele p.w. 
Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka - na Osiedlu Karpackim (a nie jak podano wcześniej w Kościele 
Najświetszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej).
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POMOCE OAZOWE
PROPOZYCJE ŚPIEWÓW

Propozycje pieśni na niedziele 22 stycznia 2012roku :

1. na procesje wejścia: Bliskie jest Królestwo Boże, ponieważ nawiązuje ona do ogólnej myśli 
mszy św. Jest to odzwierciedlenie aklamacji i Ewangelii. 

2. Na procesje z darami: Bóg nad swym ludem zmiłował się, ponieważ jest ona o miłości oraz o 
litości Pana nad ludźmi co nawiązuje do pierwszego czytania. 

3. Na procesje komunijną: Panie pragnienia ludzkich serc, ponieważ tak jak i w psalmie 
prosimy Boga by był naszym przewodnikiem, pasterzem i nauczycielem Jego dróg.

4. Na uwielbienie : Jezu Tyś mój Pan, ponieważ ta właśnie pieśń najlepiej ukazuje oblicze 
Boga opisanego przez wszystkie czytania a w szczególności przez psalm. Jest to jednako 
wołanie to Boga o potrzebne łaski. 

5. Na procesję wyjścia: Błogosław Panie nas, gdyż jest to prośba byśmy z jego Duchem szli i 
głosili, każdy człowiek jako powołany przez Boga. Z racji, że na procesje wyjścia można 
grać piosenki proponowała bym również Barkę, ponieważ jest bardzo znana i mówi o 
powołaniu, które jest zawarte w Ewangelii.

KALENDARIUM
STYCZEŃ

08.01.2012 - Opłatek diecezjalny Domowego Kościoła w Kościele p.w. Jezusa Chrystusa 
                     Odkupiciela Człowieka - na Osiedlu Karpackim - rozpoczęcie godz. 13.30
22.01.2012 -  Spotkanie formacyjno-informacyjne Diecezjalnej Diakonii Muzycznej, 
                      godz.1300 
27-31.01.2012    - Rekolekcje Domowego Kościoła ORAR II - Rycerka Górna 

30.01.-10.02.2012 - KODA (Formularze zgłoszeń na stronie oazowej: bz.oaza.pl, do 22.01)

LUTY
5-12.02.2012 - Limuzina (KODAL, KAMUZO i KODAJŚ)
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