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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 września.
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 28 sierpnia. 

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: brak

8 - 10.06.2012 Oaza Rekolekcyjna animatorów Ewangelizacji
Diakonia Ewangelizacji Diecezji Bielsko-Żywieckiej serdecznie zaprasza na Oazę Rekolekcyjną Animatorów 
Ewangelizacji, która odbędzie się w Ośrodku Caritas w Szczyrku od 8-10 czerwca b.r.. Koszt 150 zł od osoby 
dorosłej, dzieci do 3 roku życia - bezpłatnie, od 4-12 lat - 75 zł, powyżej - pełna odpłatność. Zaproszenie 
kierujemy  zarówno  do  rodzin  jak  i  młodzieży,  do  wszystkich,  którzy  podejmują  się  różnych  dzieł 
Ewangelizacji, w tym do animatorów posługujących w czasie rekolekcji letnich, ale też do takich osób, które 
chciałyby się zaangażować w służbę ewangelizacyjną w swojej parafii, wspólnocie, diecezji.
ORAE  w  naszej  diecezji  jest  również  odpowiedzią  na  wezwanie  Kongregacji  Ruchu  Światło-Życie  w 
Częstochowie.
Zgłoszenia: telefonicznie Bronia Rycak k. 602 648 698 lub emailem: bsojka@pro.onet.pl

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: 9 czerwca godz: 13:00,
parafia św. Pawła w Bielsku-Białej

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: 10 czerwca, godz. 19:00, parafia św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej

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: 
UWAGA! Wyjątkowo modlitewne czuwanie "w Sercu" będzie 

we wtorek, 19.06.2012.
Eucharystia o godz. 18:30, po niej, ok. 19:15 rozpoczęcie czuwania 

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: 10.06.2012 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 ORYGINALNEGO UKŁADU.

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 Ap. 
w Bielsku-Białej (wejście przez KANCELARIĘ PARAFIALNĄ !!!) od 31 maja do 2 czerwca, 

w godzinach 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) wynosi 650 zł, poza 
diecezją jest wyższy m.in. ze względu 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 (tel. 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 uiścić 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 odpowiedzialnych, a także w czasie 
spotkań Domowego Kościoła. Część podstawowych materiałów dostępna jest również w Diakonii Słowa, 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
Diakonia Słowa a rekolekcje wakacyjne

Garść informacji dla Moderatorów, Odpowiedzialnych i Animatorów rekolekcji wakacyjnych.

Już niedługo, 23 czerwca br., w kościele pw. św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej, o godzinie 10.00 będzie miało 
miejsce Diecezjalne Rozesłanie Oaz. Diakonia Słowa zaprasza do odwiedzenia w tym czasie oazowej 
księgarni, gdzie będzie można zakupić książki - podręczniki i pomoce formacyjne dla animatorów, jak 
również prezenty dla animatorów i księży, zakładki, kartki i obrazki dla uczestników.

Wspierajmy dzieła oazowe, takie jak Wydawnictwo Światło-Życie, czy Centralna Diakonia Słowa poprzez 
zakup przygotowywanych przez nie materiałów.

Jeśli chesz mieć pewność, że jakaś pozycja książkowa lub konkretne podręczniki będą na Ciebie czekały, 
napisz maila lub sms do 17 czerwca ( diakoniaslowabz@gmail.com, 661-864-972 Agnieszka Starzak).

Jednocześnie informujemy, że podręczniki na rekolekcje wakacyjne zasadniczo sprowadzamy na zamówienie.

Diakonia Słowa będzie obecna na Wakacyjnych Dniach Wspólnoty, o czym prosimy poinformować 
uczestników oaz. Oprócz oferty książkowej będziemy rozprowadzali kartki pocztowe i znaczki w celu 
wysłania "Listów Jedności".

Istnieje możliwość zaproszenia na poszczególne oazy (odbywające się na terenie naszej diecezji) 
odpowiedzialnych za Diecezjalną Diakonię Słowa, w celu poprowadzenia prezentacji diakonii 
specjalistycznych, w tym Diakonii Słowa, Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie oraz kulis prac 
Sekretariatu Moderatora Generalnego naszego Ruchu (wraz ze zdjęciami). Terminy proszę uzgadniać 
indywidualnie. Kontakt: 663-676-485, pcierniak@gmail.com - Przemysław Cierniak.

Pozdrawiamy w Panu,

Diakonia Słowa
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10 czerwca - Koncert Ewangelizacyjny w Cieszynie
Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie Mnisztwo zaprasza na

Koncert ewangelizacyjny zespołu New Life M w niedzielę, 10 czerwca o godz. 17.00 w kościele!

Przyjedz i posłuchaj dobrej muzyki! Zaproś znajomych. Gwarantujemy świetną zabawę i niezapomniane 
emocje! To również świetna forma ewangelizacji. Bawcie się razem z nami!

ZAPRASZAMY! :)  ks. Sebastian Fajfer

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji
Diakonia Ewangelizacji Diecezji Bielsko-Żywieckiej serdecznie zaprasza na Oazę Rekolekcyjną 
Animatorów Ewangelizacji, która odbędzie się w Ośrodku Caritas w Szczyrku w dniach 8-10 czerwca 
b.r.

Zaproszenie kierujemy zarówno do rodzin, jak i do młodzieży, do wszystkich, którzy podejmują się 
różnych dzieł ewangelizacji, w tym do animatorów posługujących w czasie rekolekcji letnich, ale też do 
takich osób, które chciałyby się zaangażować w służbę ewangelizacyjną w swojej parafii, wspólnocie, 
diecezji.
ORAE w naszej diecezji jest również odpowiedzią na wezwanie, wygłoszone podaczas tegorocznej 
Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. do zorganizowanie tego typu 
rekolekcji w każdej diecezji. 
Koszt: 150 zł od osoby dorosłej, dzieci do 3. roku życia - bezpłatnie, od 4-12 lat - 75 zł, powyżej - pełna 
odpłatność. Zgłoszenia telefonicznie: Bronia Rycak k. 602 648 698 lub mailem: bsojka@pro.onet.pl
Zaliczka w wysokości 50% całości płatna do 30 maja b.r. na konto: 16 1050 1070 1000 0022 4550 9472 z 
dopiskiem ORAE.
Zapraszamy Ciebie, Was, bardzo, bardzo serdecznie.
Ks. Ryszard Piętka z Diecezjalną Diakonią Ewangelizacji oraz wspólnotą „Dobrej Nowiny”
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Święto Młodych w Skoczowie
7 czerwca w Skoczowie odbędzie się wielkie Święto Młodych. Impreza rozpocznie się o 18.00 na 
skoczowskim rynku, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Trzecia Godzina Dnia, znany ze swojego 
gospelowego brzmienia. 

Będzie to święto życia, radości i światła! Zapraszamy wszystkich młodych ludzi! Towarzyszyć nam będzie 
Chiara Luce Badano – 19-letnia Włoszka, która wykorzystała swoje życie na 100%. 

Na skoczowskim rynku zaprezentują się również wspólnoty młodzieżowe, które działają na terenie Diecezji 
Bielsko - Żywieckiej. Całe przedsięwzięcie zakończy się wyjściem na Kaplicówkę, gdzie 22 maja 1995 roku 
Jan Paweł II spotkał się z wiernymi.

Patronat nad Świętem Młodych objął biskup Tadeusz Rakoczy oraz burmistrz Skoczowa, pani Janina Żagan.
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KIBICUJ RODZINIE

Zapraszamy na film pt.
„ODWAŻNI”

w ramach ogólnopolskiej akcji:
Kibicuj rodzinie!

www.kibicujrodzinie.pl

17 czerwca 2012 roku o godz. 15.00
w kinie BESKID w Andrychowie
w kinie WISŁA w Brzeszczach,
w kinie JANOSIK w Żywcu
w Sali multimedialnej przy parafii św. Pawła w Bielsku Białej

Film będzie wyświetlony również w kinie "Tęcza", w Milówce 20.06. o godz 19:00. 

Chcesz zwyciężyć w mistrzostwach... zagraj z nami! 

1 czerwca 2012 - rusza internetowa rezerwacja biletów!

Rodzinie kibicują:
Jakub Błaszczykowski, Krzysztof Hołowczyc, Ireneusz Krosny, Krzysztof Ziemiec, Radosław Pazura
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WYDARZYŁO SIĘ...
Marsz dla Życia i Rodziny

Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia 
każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea imprezy nabiera szczególnej aktualności wobec 
zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci.
Było pierwsze w historii Oświęcimia takie wydarzenie. Około 1,5 tysiąca ludzi przeszło ulicami miasta 
śpiewając i skandując hasła propagujące życie we wspólnocie rodzinnej. Marszowi przewodził biskup 
ordynariusz Tadeusz Rakoczy. Po Mszy Świętej, która odbyła się w kościele pw. św. Józefa Robotnika, 
uczestnicy przeszli w marszu do centrum miasta i uczestniczyli w pikniku oraz koncercie zespołów Magnificat 
oraz Anti Babylon System. 
Warto przy okazji dodać, że Marsz dla Życia i Rodziny to nie tylko okazja do manifestacji swoich poglądów, 
ale także czas wspólnej modlitwy, wspierającej tych wszystkich, którzy działają w obronie wartości tak często 
w dzisiejszych czasach się pogardzanymi. 

Organizatorami Marszu byli: oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Ruch 
Światło-Życie Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Bractwo Trzeźwości przy oświęcimskiej parafii św. 
Maksymiliana w Oświęcimiu. 

POLECAMY
Przekonująca moc miłości

Parę lat temu, kiedy przeżywałam pierwszy stopień Oazy Nowego Życia w Radoczy, w 
Dniu  Ewangelizacji  zapytano  nas:  z  czym  mamy  podchodzić  do  człowieka,  którego 
chcemy nawrócić
Jedni odpowiadali, że z wiarą, inni. że z odwagą lub imieniem Jezusa na ustach. Jeden z 
animatorów  powiedział  nam  wtedy,  że  na  nic  się  nam  to  nie  przyda,  ponieważ  do 
drugiego człowieka trzeba podchodzić przede wszystkim z miłością. 
W tym dziele ks. Franciszek przekonuje nas jak ważna w życiu chrześcijanina jest Boża 
miłość.  Jak  wielkie  łaski  płyną  z  Bożego  przebaczenia,  które  przywraca  godność 
grzesznikom. Bez miłości Boga my również nie bylibyśmy wstanie kochać, dlatego może 
warto choć trochę się o niej dowiedzieć.

FORMACJA
W firmie Boga

Jeśli podejmujesz się czegoś w oazie, jeżeli ktoś Ci coś zleca i robisz to dla Kościoła dla parafii, to znaczy 
że...
Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że działamy jakby w firmie samego Boga. Oznacza to, że 
obowiązuje nas coś takiego jak BHP, godziny pracy, hierarchia, zakres obowiązków, ocena pracy... Tak 
właśnie Tobie trzeba podejść to wszystkich zadań w oazie. Nie można mówić, że jakoś to będzie... Tu 
zaczynasz burzyć to wszystkom co inni przygotowali.
Jak w każdej firmie liczy się JAKOŚĆ (np. modlitwa wiernych nie pisana na kolanie lub na kawałku kartki, 
tylko przygotowana na komputerze, ładnie wydrukowana i oprawiona podczas czytania!). Jak w każdej firmie 
niedoróbki albo buble musisz animatorze wysyłać do poprawki, bo to tworzy wizerunek Twojej wspólnoty.
Z jednej strony muszą funkcjonować pewne wymogi, ale z drugiej musimy mieć świadomość, że w tej firmie 
obowiązują szczególne zasady. Tutaj nie wolno zajmować miejsca „szefa”. Grupa czy wspólnota to coś co 
nam jest powierzone! Myślę, że przypowieść o pracownikach winnicy świetnie to obrazuje.
     Urlop też Ci przysługuje – jedź na rekolekcje. Nabierz mocy!

Jarosław Pszczółka
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www.radio.oaza.pl

POMOCE OAZOWE
Komentarz do Liturgii: 11 Niedziela Zwykła

Bóg niczym siewca rzuca ziarno, ziarno Swojego słowa. Każdy z nas to tak naprawde inny rodzaj gleby. 
Ulepiony z twardej gliny - mówimy o kimś. Nie możemy jednak zapomnieć, że w każdym z nas, stworzonym 
na Boży obraz i podobieństwo, znajduje się i ta żyzna gleba. Od nas zależy czy pozwolimy ziarnu słowa na 
niej wzrastać i dawać obfity owoc. 

KALENDARIUM
Czerwiec - Sierpień

19.06. - godz. 19:00 – Czuwanie modlitewne „w Sercu”. UWAGA! Ostatnie w tym roku formacyjnym.

23. 06. – godz. 1000  - Diecezjalne Rozesłanie Oaz W Rozesłaniu obowiązkowo uczestniczą animatorzy 
muzyczni (już od piątku) oraz moderatorki lub inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.

20-24.08 - Oaza Rekolekcyjna Diakonii 
Początek pierwszego dnia o godz. 1800 a zakończenie ostatniego ok. 1400. 
Do udziału zobowiązani są wszyscy, którzy już przyjęli lub chcą przyjąć błogosławieństwo do posługi w małej 
grupie na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty. 
Mogą wziąć udział wszyscy, którzy tego chcą a są po III0 lub są dorośli. 
Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń do 13.08.

27-29.08. – Krajowe podsumowanie Oaz w Krościenku. Moderator Diecezjalny oczekuje na gotowość 
uczestnictwa w Podsumowaniu.

Rekolekcje Wakacyjne

Turnus I 30.06.–16.07 

Turnus II 18– 3.08.;
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