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BIULETYN...
Oazowicze!

Tym razem oddajemy w wasze ręce biuletyn z zapowiedzią jego nowej odsłony (narazie 
tylko okładka). Od przyszłego miesiąca zmieni się nie tylko wygląd. Planujemy również 
zmiany  tematyczne.  Przysyłajcie  informacje  o  tym,  co  dzieje  się  we  wspólnotach 
(kręgach), parafiach czy rejonach. Właśnie na to czeka co miesiąc ponad 1300 naszych 
czytelników!

Kolejny numer biuletynu ukaże się 1 listopada.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 26 października. 

W odnowionym biuletynie pojawi się m.in. dział „FIRMY OAZOWE”. Będzie tam 
miejsce na zaprezentowanie przez oazowiczów własnych firm. W końcu to z jednej 

strony gwarancja solidnej usługi, a z drugiej budowanie silnej wspólnoty.
Na podstawowe informacje czekam na moim mailu: jaroslawpszczolka@vp.pl

Po resztę informacji skontaktuje się redakcja.

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Barbara Pastor,                        
Kalendarium: Barbara Pszczółka                         Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę Cordis.
Radio oazowe: Edyta Starzak                             Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt.
Wydarzyło się: 
Ogłoszenia diakonii: Weronika Sury
Wspólnoty parafialne: Monika Tomiczek
Polecamy: Weronika Sury
Zapowiedzi z bz.oaza.pl: 
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: 21.10.2012 o godzinie 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
Studium Animatora 
26 - 28 października 

Temat: Słowo Boże i Nowa Kultura 
ZapraszamyJ Pamiętajcie o zgłoszeniach na stronie diecezjalnej.

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów 
20.10.2012  godz. 10.00 - 15.00 

W ramach Dnia Wspólnoty spotkania animatorów w grupach rejonowych. 
W Dniu Wspólnoty uczestniczą obowiązkowo animatorzy posługujący w parafiach. 

Zgłoszenia grup parafialnych przez formularz na stronie diecezjalnej. 

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: Jarosław Pszczółka, jaroslawpszczolka@vp.pl

Termin najbliższego spotkania: 20 października godz: 16:00,
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: 7 październik, godz. 18:30, 
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  

     Biuletyn Informacyjny Nr 8/2012                                                                                                              3/13

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB1k_DgLOPMKpk1XZvE43cTzQfJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9%26Itemid%3D9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjzZUlyfprvBzS9osJQdfOG4p3CA
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5


DIAKONIA MODLITWY

Moderator: brak
Odpowiedzialny: Szymon Waliczek, szwaliczek@gmail.com

Termin najbliższego spotkania: 
SPOTKANIA MODLITEWNE "w SERCU"

Uwaga zmiana!!! 

Od tego roku diakonia modlitwy będzie się spotykała w każdy trzeci wtorek miesiąca. 
W październiku wyjątkowo w drugiJ Szczegółów szukajcie na stronie diecezjalnej. 

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: brak informacji

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
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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 Cierniak, 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

DIAKONIA WYZWOLENIA

Moderator: brak
Odpowiedzialni: Iwona i Stanisław Cinalowie, stanislaw.cinal@gmail.com

Termin najbliższego spotkania: brak informacji

16-18.10.2012 - Rekolekcje KWC w Rychwałdzie

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.

ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła 

Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła 
odbędzie się 20.10.2012 roku w kościele pw. NSPJ w Kętach na Osiedlu. 

Rozpoczęcie godzina 10.00.
Na tym spotkaniu nastąpi uroczyste przekazanie posługi par rejonowych z pięciu rejonów

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów 

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów
20.10.2012 (sobota) od godz. 10.00 do około 15.00.

W ramach Dnia Wspólnoty spotkanie animatorów w grupach rejonowych. W Dniu Wspólnoty uczestniczą 
wszyscy, którzy prowadzą grupy w parafiach oraz inni animatorzy! Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń
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Rekolekcje tematyczne z cyklu Zobowiązania 
Rekolekcje tematyczne z cyklu Zobowiązania

Regularne spotkanie ze Słowem Bożym

Zakrzów k. Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie 09-11.11.2012 roku.
Koszt

150 zł od osoby dorosłej
80 zł od dziecka 3-6 lat,
110 zł od dziecka 7-12

Zapisy Katarzyna i Bogdan Mleczko
mkabo@op.pl     tel. 500128302

REJONY
Andrychowsko-Kęcki

SPOTKANIE FORMACYJNE
Spotkanie formacyjne dla osób przed i po 3 stopniu 6 października 2012 o godz. 16:00 

więcej szczegółów: jaroslawpszczolka@vp.pl 

CELEBRACJE SŁOWA BOŻEGO
We wrześniu w Andrychowie odbyła się celebracja do pierwszego drogowskazu w ramach przygotowań 

do 2 stopnia ONŻ. Wspólnoty zainteresowane udziałem prosimy o kontakt: piot.r.usinek@gmail.com 

CIESZYN - WISŁA
Serdecznie  zapraszamy  na  kolejne  spotkanie  modlitewne  w  ramach  Nowenny  Ewangelizacyjnej  w  16 
października  o  godzinie  19  w  Kościele  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  w  Cieszynie (Franciszkanie). 
Poprzednie prowadziło SNE Zacheusz, teraz poprowadzi Ruch Światło-Życie. Celem spotkania jest modlitwa 
o jedność w naszych wspólnotach i między naszymi wspólnotami (SNE, Odnowa, Ruch) i o przygotowanie się 
na dzieło Ewangelizacji Cieszyna w 2013 roku. Prosimy o ogień, o zgodę i aby sam Duch Boży nas prowadził 
zgodnie  ze  swoją  wolą  i  pokonywał  wszelkie  przeszkody (których mnóstwo,  niestety  czasami  w samym 
Kościele). Po spotkaniu przewidziana Msza Święta o 20. 

16  października  o  godzinie  18.30  przewidziane  jest  spotkanie  odpowiedzialnych i  animatorów w ramach 
Rejonowej  Diakoni  Ewangelizacji (w  jej  skład  wchodzą  nie  tylko  członkowie  Ruchu,  ale  również  inne 
wspólnoty,  według  wizji  i  założenia  ojca  Franciszka).  Pan  nam  skutecznie  błogosławi,  a  jako  patrona 
obraliśmy św. Andrzeja Bobolę (mszę świętą o jedność mieliśmy "przez przypadek" w jego wspomnienie i 
dopatrujemy się w tym, tego że akurat on zechciał się nami zaopiekować :)). Osoby, które są zainteresowane 
głębszą  pomocą  oraz  czynnym  uczestnictwem  we  spotkaniu  o  18.30  proszone  są  o  kontakt  ze  mną 
(500337034,  Tukidydes21@o2.pl)  albo  z  ks.  Ryszardem  Piętką  (600599086,ryspie@op.pl).  Wszystkich 
animatorów, odpowiedzialnych oraz uczestników oazowych z rejonu Cieszyn-Wisła serdecznie zapraszam do 
włączenie  się  w  to  dzieło  (po  przez  modlitwę  w  domu  oraz  wspólnotową  w ramach  nowenny,  a  także 
bezpośrednie  zaangażowanie  w  przygotowania  ewangelizacji).  Zaproszenie  kieruję  także  do  osób  spoza 
naszego rejonu czy diecezji! Pamiętajmy bez modlitwy i ewangelizacji, czyli OSOBISTEGO SPOTKANIA Z 
JEZUSEM oraz DZIELENIEM SIĘ JEGO SŁOWEM – POZYSKIWANIEM UCZNIÓW, żadna oaza się nie 
ostatnie! W tym też dopatruje się "kryzysu" oazy, wyjazdu na rekolekcji itd. Dlatego do roboty! Szczególnie 
tych, co przyjęli misję od ks. biskupa do posługi w małej grupie oraz członków Ruchu Światło-Życie (krzyż i 
świeca  to  nie  laury,  nie  czas  na  oklaski  ale  wezwanie  do  większej  służby!),  animatorom i  uczestnikom, 
sympatykom oraz  ludziom dobrej  woli.  Thalita  Kum – pora  wstawać!  Do roboty!                     
Marcin Mazurek
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REKOLEKCJE WAKACYJNE
Świadectwa 2 st. OND w Krokowej 

Mam na imię Kinga i mam 13 lat. W tym roku po raz pierwszy  
przyjechałam na Oazę. Jestem osobą praktykującą swoją wiarę,  
nigdy  nie  miałam problemów w  relacji  z  Bogiem.  Jednak  przy 
planowaniu  tego  wyjazdu  nie  myślałam  o  Bogu.  Wyobrażałam 
sobie  wakacyjne  szaleństwo,  piękną  opaleniznę  i  jak  to  zwykle 
bywa nudę. Po przybyciu nie miejsce nie co się rozczarowałam,  
szczególnie zaskoczyło mnie, a wręcz zdenerwowało, ograniczenie  
korzystania z telefonów, a co za tym idzie muzyki, kontaktów z domem. Początkowo myślałam, że nie wytrzymam tu ani  
chwili dłużej, jednak w szybkim czasie przyzwyczaiłam się do panujących warunków. Nie ma tu miejsca na oczekiwaną 
wcześniej nudę. Poprzez liczne zajęcia i wycieczki nauczyłam się dostrzegać Boga w każdym szczególe. Polowe msze  
święte uświadomiły mi, że czci i chwały Bogu nie trzeba oddawać jedynie w kościele oraz przy porannej i wieczornej  
modlitwie, lecz w każdej sekundzie życia. Te rekolekcje poważnie podwyższyły moją empatię i dały mi wiele do myślenia.  
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu przyjadę.                                                                                    Kinga

Jestem na oazie już trzeci raz i za każdym razem dowiaduję się  
nowych rzeczy i odpowiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących 
życia duchowego i społecznego. Na każdej z oaz miałem do czynienia 
z różnymi ludźmi, którzy wygłaszali swoje racje i dyskutowali z  
innymi na ich temat. Dla mnie oaza to nie tylko msze, spotkania,  
wycieczki na plażę itp. Ona jest czymś więcej. Przez te dwa tygodnie 
nauczyłem się wiele ciekawych rzeczy dotyczących mojego życia,  
zbliżyłem się do Boga, ograniczyłem czas przed komputerem,  
przestałem pić alkohol i palić papierosy, inaczej mówiąc przeżyłem 
„detoks” od wszystkiego, co złe. Uważam, że te i inne rekolekcje są 
udane.
                                                                                          Paweł
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WYDARZYŁO SIĘ...
Studium Animatora 21-23.09.2012

            We wrześniu uczestniczyłam w Studium Animatora i  chciałabym się podzielić z Wami moim 
doświadczeniem tego czasu. 

Uczęszczam w tej formie rekolekcji już od kilku lat. Jest to dla mnie moment wyciszenia i oderwania 
się od problemów dnia codziennego. Mam możliwość spotkania się z Chrystusem, porozmawiania z nim,
a przede wszystkim oddania Mu na nowo swojego życia. Na studium spotykam wielu wartościowych ludzi, 
którzy dążą do pogłębienia swojej wiary i wiedzy opartej o dorobek Ruchu Światło-Życie.

W tym roku na studium pojawiły się również młode małżeństwa – osoby, które we wcześniejszych 
latach  aktywnie  uczestniczyły i  działały  w Ruchu.  Ja  sama od niedawna jestem żoną  i  jest  to  dla  mnie 
ogromna radość, że nadal możemy uczestniczyć w SA i posługiwać innym. Możemy się razem ubogacać
i wspierać, a także dzielić miłością, którą nas Bóg obdarza każdego dnia.

Chwała Panu
Basia        

Spotkanie Stowarzyszenia

W niedzielę 23 września  po południu odbyło się spotkanie  Diecezjalnej  Sekcji  Stowarzyszenia "Diakonia 
Ruchu Światło-Życie". 20 osób zdołało dotrzeć na spotkanie, na którym dzieliliśmy się darami Pana Boga 
jakie otrzymaliśmy w minionym czasie oraz zastanawialiśmy się nad przyszłością (najbliższego roku) Ruchu 
w naszej diecezji. Poruszono m.in. temat roku wiary i udziału Ruchu w tworzeniu dzieł proponowanych przez 
Stolicę Apostolską. Pojawiła się propozycja tworzenia Seminariów Odnowy Wiary w naszych parafiach.

Spotkanie odpowiedzialnych 
za diakonie i rejony

W niedzielę 23 września wieczorem na spotkanie przybyli odpowiedzialni za rejony (kapłani, pary rejonowe
i odpowiedzialni za wspólnoty młodzieżowe) oraz odpowiedzialni za poszczególne diakonie diecezjalne. Tym 
razem zgromadziło się 30 osób (prawie wszystkie rejony i diakonie były reprezentowane!). Była to okazja by 
dzielić się dokonaniami w minionym roku formacyjnym oraz planować pracę na bieżący rok formacyjny!

Bogu niech będą dzięki za ludzi, którym zależy na budowaniu Królestwa Bożego przy pomocy charyzmatu 
naszego Ruchu!!!

Powakacyjny Dzień Wspólnoty 
Tradycyjnie  w drugą sobotę września  (8.09.2012) spotkaliśmy się  na 
pielgrzymce  wspólnot  formacyjnych  dzieci,  młodzieży,  dorosłych  i 
rodzin,  którą  my,  Ruch Światło-Życie,  traktujemy jako Powakacyjny 
Dzień  Wspólnoty.  Tym razem pielgrzymka  miała  miejsce  w naszym 
lokalnym sanktuarium maryjnym, w Hałcnowie.

Był  to  czas  dziękczynienia  za  wakacje,  zwłaszcza  za  odbyte  w tym 
okresie rekolekcje, a także zmobilizowania się do pracy w ciągu roku. 
To  właśnie  dla  potrzeb  pracy  formacyjnej  zostało  ustanowionych 
ośmioro animatorów małych grup młodzieżowych i  pięć nowych par 
rejonowych Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Ponadto oficjalnie rozpoczęła działanie Diecezjalna 
Diakonia Wyzwolenia, za którą odpowiedzialność wzięła jedna z par Domowego Kościoła.
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Naszej modlitwie przewodniczył ks. bp Piotr Greger, biskup pomocniczy naszej diecezji.

Zachęcamy do zapoznania się z diecezjalnym kalendarium pracy w ciągu roku i propozycjami poszczególnych 
diakonii!

KODA 2012

W dniach 5-14.  08.2012 w Diecezjalnym Ośrodku Ruchu Światło-Życie przy kościele św. Pawła Ap. w Bielsku-
-Białej odbyły się rekolekcje KODA. W rekolekcjach wzięło udział razem z diakonią 19 osób, w tym 4 osoby z  
diecezji gliwickiej 

     Biuletyn Informacyjny Nr 8/2012                                                                                                              11/13



POLECAMY
KWC

Rozpoczynamy rok wiary,  a  w naszej  diecezji  odradza  się  na nowo diakonia  wyzwolenia. 
Łącząc te dwa fakty w mojej głowie pierwsza myśl brzmiała: Abstynenckie Credo. Niewielka 
książeczka, która zawiera podstawy wielkiego dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Od a 
do z czym jest, po co jest i dla kogo. Lektura obowiązkowa dla wszystkich członków KWC, 
ale także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają tę drogę lub się nad nią zastanawiają.

FORMACJA
PINKI I MÓZG

            Myślę, że wielu z nas kojarzy tę bajkę. Jeśli nie to polecam choć jeden odcinek, by zaobserwować 
pewną rzecz. Pinki codziennie pyta: „Co dziś będziemy robić?” Mózg odpowiada: „Spróbujemy przejąć 
władzę nad światem”. Codziennie efekt jest identyczny – ponoszą fiasko. Wtedy Mózg zawsze po porażce 
powtarza: „Musimy się przygotować na jutrzejszy wieczór”, Pinki: „A co będziemy jutro robić?” Mózg: „ To 
co każdego wieczoru – spróbujemy przejąć władzę nad światem”.

Jak idzie nam ewangelizacja świata? To pytanie sobie zadałem, gdy usłyszałem tę kwestię. Nie można 
się zrażać porażkami, jeżeli leży nam na sercu Królestwo Boże. Ponosimy porażki – czasem bardzo bolesne. 
To jednak nie zwalnia nas z wysiłku. Warto więc wstać kolejnego dnia i iść znów w tym samym kierunku i po 
kolejnej porażce, i po kolejnej... aż będzie sukces, a potem znów próba i kolejna... Tu nie ma emerytury...

Bądźmy wytrwali i radośni w końcu to sama droga jest źródłem szczęścia...
Jarosław Pszczółka

ZAPROSZENIA
AKADEMIA SOBOROWA 2012/2013 

      Jakie owoce po pięćdziesięciu latach przyniósł II Sobór Watykański? Czy rzeczywiście było to ważne 
wydarzenie? Dla kogo – dla świata, dla Europy, dla Kościoła? Czy Sobór ma jeszcze znaczenie? Co nam 
chciał przekazać? Na te pytania będzie można znaleźć odpowiedzi w trakcie spotkań Akademii Soborowej 
organizowanej przez Instytut Tertio Millennio. 
      Gośćmi spotkań będą wybitni przedstawiciele krakowskiego (i nie tylko) Kościoła, środowiska 
akademickiego i świata mediów. Dotychczas udział potwierdzili: bp Grzegorz Ryś, o. Maciej Zięba OP, p. 
Janusz Poniewierski i inni. Oprócz tego, uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez 
młodych specjalistów z czterech różnych ośrodków: Instytutu Tertio Millennio, Dominikańskiego Kolegium 
Filozoficzno-Teologicznego, Klubu Jagiellońskiego oraz Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Zajęcia 
będą skupiały się na ogólnym wprowadzeniu do tekstów soborowych oraz ich mniej lub bardziej krytycznych 
interpretacji. W ciągu 10 spotkań uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w 
zakresie sztuki argumentacji i retoryki. 
       Akademia Soborowa organizowana jest z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru. Do uczestnictwa 
zaproszeni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Akademia będzie składać się z 10 spotkań, 
które odbywać się będą w wybrane soboty od 17 listopada 2012 do 27 kwietnia 2013. Projekt zakłada 
przekazanie 60 stypendiów oraz pokrycie ewentualnych wydatków na dojazd dla osób spoza Krakowa. 
Uczestnicy będą musieli opłacić koszty materiałów seminaryjnych (30zł). 
      Na zakończenie planowana jest również otwarta debata pt. Owoce Soboru, która odbędzie się 27 kwietnia 
2013 i będzie częścią Dni Wiary, organizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie Beczka. 

Szczegółowych informacji udziela: 
Karol Wilczyński 
mail: sobor@tertio.pl 
tel. 695 137 790 
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Rekolekcje Kapłańskie 2012 
Ruch Światło-Życie diecezji bielsko-żywieckiej organizuje rekolekcje dla kapłanów. 

Poprowadzi je moderator generalny ks. Adam Wodarczyk. 

Zapraszamy księży związanych z Ruchem Światło-Życie, jak również tych, którzy chcieliby poznać Ruch, a 
szczególnie księży prowadzących oazy w parafiach. 

Rekolekcje odbędą się w Wadowicach, w Karmelu, w dniach od 19 do 22 listopada. 

Koszt rekolekcji 300 zł. 

Zapisy poprzez formularz na stronie oazy diecezjalnej. LINK

Kapłani, którzy nie będą mogli wziąć udziału w rekolekcjach, a odpowiadają za grupy oazowe w 
parafiach proszeni są o przybycie na spotkanie z Moderatorem Generalnym w środę, 21 listopada o 
godz. 20.00!

POMOCE OAZOWE
Komentarz do liturgii 

XXVIII Niedziela Zwykła

Pytanie człowieka z dzisiejszej Ewangelii może stać się pytaniem każdego z nas. Co możemy czynić by osiągnąć życie 
wieczne. Przestrzegać przykazań , chodzić do Kościoła, być miłym. Kluczem do wszystkiego jest miłość. To ona 
pomaga rzucić wszystko o pójść za Chrystusem. Pan wzywa nas dziś do ubóstwa, które nie oznacza ,że mam nic nie 
mieć, ale bym potrafił  z tego zrezygnować. To właśnie prawdziwa mądrość. A nagroda czeka w niebie.

KALENDARIUM
PAŹDZIERNIK

 8-10. 10 – Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA w Porszewicach

13-14. 10 – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) 

16-18. 10 –  rekolekcje KWC w Rychwałdzie

     20. 10 – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów (od godz. 10.00 do 15.00 w parafi  

                                    św. Pawła w Bielsku-Białej)

     21. 10 – Rejonowy Dzień Wspólnoty

26-28. 10 – Diecezjalne Studium Animatora 

LISTOPAD

          19-22. 11 –  rekolekcje dla kapłanów w Wadowicach, prowadzone przez Moderatora  

                                   Generalnego ks. Adama Wodarczyka – kapłani którzy nie mogą uczestniczyć  

                                   w całych rekolekcjach proszeni są na spotkanie z Moderatorem Generalnym   

                                   w środę 21.11 o godz. 20.00

           23-25. 11 –  Diecezjalne Studium Animatora
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http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=9&Itemid=112

