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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 marca. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

Nowości to coś stałego pomiędzy wieloma innymi zmiennymi 
współczesności. Również u nas nastał czas koniecznych zmian. Część z nich jest już 
za nami inne dopiero nadejdą. 

Mam w tym momencie na myśli aktualizację oprogramowania strony 
diecezjalnej. Wynikała ona z faktu, iż dość długo nie podejmowaliśmy się tego 
procesu. Niestety mimo prób uczynienia tego w najmniej odczuwalny sposób, 
niektóre elementy strony na dzień dzisiejszy nie funkcjonują poprawnie lub w ogóle. 
Wynika to z faktu, iż najnowsze oprogramowanie nie współpracuje ze starszymi 
rozwiązaniami z których korzystaliśmy do tej pory. 

Aktualnie pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności strony, a w 
drugiej kolejności planujemy stworzenie jej właściwego wyglądu. Oznacza to w 
praktyce, że tymczasowo mogą występować chwilowe problemy z dostępem do 
niektórych treści lub funkcji na stronie.

Co jeszcze przed nami? Równolegle do prac związanych ze stroną trwały w 
drugim zespole prace związane z Biuletynem. Od następnego miesiąca zobaczymy 
go w całkiem nowym wydaniu. To co mnie bardzo cieszy również to fakt, iż grafiką 
oraz ostatecznym składaniem biuletynu zajmą się nowe osoby. Więcej wszyscy 
zobaczymy za miesiąc.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w trwające prace, a pozostałym za 
cierpliwość.  

Jarek Pszczółka

Nowości?



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:

20.03.2014 -  Msza święta z modlitwą 
o uzdrowienie duszy i ciała 

w Kościele Dobrego Pasterza w Istebnej, 
rozpoczęcie o godz 18:30

Terminy spotkań:
16.03.2014- spotkanie wspólnoty o godz 14.00 

w Kościele pw. Świętego Pawła na Polskich 
Skrzydłach w Bielsku-Białej

Wspólnota realizuje osobne spotkania formacyjne 
dla mężczyzn i kobiet. 

Opiekun duchowy:
ks Brunon Grajke

Odpowiedzialny:
Marcin Mazurek

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

tel. 500337034

Terminy spotkań:
1.03.2014 – spotkanie formacyjne, 

rozpoczęcie o 16.30
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 

w Cieszynie na "Mnisztwie"

         CORDIS 3/2014                                                                                                                              3



OM dla Młodzieży
Wspólnota młodzieżowa wraz z ks. Piotrem Borgoszem zaprasza na:

Oazę modlitwy dla młodzieży
21 III – 23 III.2014 – Trzebinia k. Żywca

Wyjazd autokarem w piątek (21 III) o godz. 17.00. Zbiórka przy kościele na os. Karpackim.

Powrót w niedzielę (23 III) ok. godz. 13.00.
Należy zabrać ze sobą: rzeczy osobiste, śpiwór, obuwie zamienne, różaniec, modlitewnik.

Koszt wyjazdu -  70 zł (50 zł w przypadku rodzeństwa).

                         Zapisy pod adresem: borgosz@op.pl lub oazatroclik@mailmix.pl

Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK
Zapraszamy na Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła, który odbędzie się 8.03.2014 o 
godzinie 10:00 w Żywcu Zabłociu

 Marsz dla Życia i Rodziny
Program III Marszu dla Życia i Rodziny w sobotę 24 maja 2014 roku w Oświęcimiu

1. Zbiórka uczestników przy kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu (Osiedle 
Chemików) 
2. Godz. 11.00 – prelekcja Tomasza Terlikowskiego w kościele 
3. Godz. 12.00 – msza św. koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa Piotra Gregera w 
intencji ochrony życia i praw rodziny 
4. Godz. 13.15 – Świadectwo życia (małżeństwo) 
5. Godz. 13.40 – przemarsz ulicami miasta 
6. Godz. 14.45 – zakończenie Marszu na terenie 
Zakładu Salezjańskiego. Uczestnicy Marszu 
włączają się w Salezjański Piknik Rodzinny. 

Informacje: www.marszoswiecim.pl
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Niebo w ustach 
W parafii Chrystusa Króla w Nowogradzie Wołyńskim, na Ukrainie, młodzież z oazy po zakończeniu 
pracy w grupach przeżywała Dzień Oczyszczania Języka. Młodzież zwróciła większą uwagę na 
wulgaryzmy, które niszczą wspólnotę Nowych Ludzi, i że osoby spotykające się z nami mogą przyjąć 
taki sam, niewłaściwy, sposób porozumiewania się. Wulgaryzmy zapisywaliśmy na kartkach, które 
następnie włożyliśmy do starego buta i spaliliśmy. To było symboliczne oczyszczenie naszej mowy. 
Ile na co dzień mówimy niepotrzebnych, pustych słów, które zaśmiecają nasz język i obrażają 
bliźnich? Kontrola nad własną mową ułatwia panowanie nad niewłaściwym zachowaniem. Na koniec 
spotkania każdy uczestnik otrzymał zrobiony z papieru but z kieszenią. Do kieszeni młodzież ma 
wrzucać wulgaryzmy, które nie pasują do Nowego Człowieka, a po tygodniu je niszczyć. W taki 
sposób młodzież z oazy rozpoczęła pracę nad sobą, aby być jeszcze bliżej Jezusa Chrystusa. Więcej 
na: www.oaza.pl
Autor: s. Marietta Miksa 
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Fanpage ŚDM Kraków 2016

Wystartował fanpage o ŚDM Kraków 2016 w diecezji bielsko-żywieckiej

Na portalu społecznościowym Facebook powstała strona poświęcona przygotowaniom do 
Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016 w diecezji bielsko-żywieckiej. Na Podbeskidziu ma 
niedługo zostać powołany oficjalny komitet ŚDM dla diecezji, a w Niedzielę Palmową odbędzie się 
nabożeństwo duchowego przyjęcia znaków ŚDM. Pomysłodawca powstania facebookowego 
fanpage’a ks. Andrzej Wołpiuk, bielsko-żywiecki kapłan, jeden konsultorów 37-osobowego Komitetu 
Organizacyjnego Światowego Dnia Młodzieży w 2016 r. Strona poświęcona przygotowaniom do 
ŚDM Kraków 2016 w diecezji bielsko-żywieckiej przypomina, że w okolicach Bielska-Białej - 
położnego tylko 40 km, od Wadowic, miasta narodzin i młodości Wielkiego Polaka - znajduje się 
szereg miejsc związanych z życiem Jana Pawła II oraz historią Kościoła w Polsce.  Więcej na: 
www.diecezja.bielsko.pl
Autor: r_karp(at)data.pl 



W drugi weekend lutego na „Skrzydłach” w Bielsku miały miejsce kolejne spotkania 
Studium Animatora, Szkoły Odpowiedzialnych i Akademii Animatora. Po raz kolejny wszystkie te 
grupy miały możliwość w jednym miejscu przeżywać swoją formację. 

Osoby przeżywające swój pierwszy rok Studium pochylały się nad Drogowskazem 
Świadectwo. Drugi rozważał drogowskaz Kościół. Z kolei Odpowiedzialne oprócz własnej 
formacji przygotowywały się do rekolekcji 
wakacyjnych, a mając możliwość rozmowy z 
animatorami z całej naszej diecezji szukały osób do 
posługi. Akademia Animatora rozważała dalsze treści 
dotyczące Ruchu Światło- Życie m.in. uczestniczyli w 
konferencji- Nowa Wspólnota i Nowa Kultura.

Wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, 
którą poprzedzał śpiew. Ten czas pomógł nam jeszcze 
bardziej się poznać i zaprzyjaźnić, zwłaszcza podczas 
wspólnego posiłku.

Ze względu wyjątkowego - walentynkowego 
piątku, w sobotę uczestnicy Studium mieli nieco inny pogodny, połączony z kolacją. Wyszliśmy na 
dłuższy spacer zakończony kolacją w pizzerii. Dobrze się bawiliśmy, zjedliśmy pyszną pizzę i przy 
okazji obejrzeliśmy skoki narciarskie.
W niedzielę jeszcze dowiedzieliśmy się paru ważnych rzeczy dotyczących metod Naturalnego 
Planowania Rodziny. 

Cały ten czas przeplatany był modlitwą, spotkaniami, konferencjami i warsztatami. 
Pozwolił wielu z nas na chwilę oderwania się od codzienności i zatrzymania nad własną relacją z 
Bogiem, na zastanowienie się nad swoim miejscem w Kościele, naszym świadectwem, czy posługą 
którą podejmujemy. Z rozmów z animatorami można śmiało stwierdzić, że te spotkania są im 
potrzebne. Dają poczucie wspólnoty, tym którzy jej nie mają, wzmocnienie duchowe oraz wsparcie 
w trudnościach. Są miejscem, gdzie można się poradzić lub poszukać pomocy, aby nasza posługa 
w Ruchu dla Kościoła stawała się coraz bardziej owocna.

Basia Pszczółka

SA, AA i SO... że co?

Dzień Światła na Kopiej Górce 
W Dniu Światła, który w tym roku przypadał w niedzielę, w Centrum Światło-Życie w 
Krościenku zgromadziło się kilkudziesięciu oazowiczów. Zgodnie z tradycją, zapoczątkowaną 
przez Założyciela Ruchu, najpierw miała miejsce medytacja o świetle. Podczas tej godziny 
modlitewnej, słuchaliśmy m. in. nagrań konferencji Ojca Franciszka Blachnickiego z 1980r., 
którego słowa wprowadzały nas w istotę i głębię Święta Ofiarowania Pańskiego i Dnia Światła. 
Po przerwie na posiłek zgromadziliśmy się wokół figury Niepokalanej, Matki Kościoła, gdzie 
zostały poświęcone świece oazy. Podczas Centralnej Oazy Matki, w dniu Zesłania Ducha 
Świętego, zostaną one przekazane do wszystkich diecezji. Świętowanie Dnia Światła zakończono 
uroczystymi nieszporami w kaplicy Chrystusa Sługi. Więcej na: www.oaza.pl

Autor: Aleksandra Rogowska 
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Marzec

8.03 - Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK - Żywiec Zabłocie (godz. 10.00)

9.03 - Spotkanie wszystkich (!) członków Stowarzyszenia 

11.03 - Spotkanie formacyjne diakoni modlitwy

21-23.03 - Studium Animatora; drogowskazem rozważanym przez rok pierwszy będzie Niepokalana, 
przez rok drugi – Agape.

21-23.03 -Oazę modlitwy dla młodzieży

22.03 - Spotkanie Pań Odpowiedzialnych

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

Kwiecień

4-5.04 - Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych 

8.04 - Spotkanie formacyjne diakoni modlitwy

17-20.04 - Triduum Paschalne

25-27.04 - Oazy Modlitwy

26.04 - 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)

26.04 - Diecezjalna Kongregacja Ruchu Światło-Życie  (od godz. 17:00 do ok. 22:00)  – czuwanie 
przed kanonizacją bł. Jana Pawła II!!!

Sprawdzony fachowiec

Na stronie diecezjalnej naszego Ruchu pojawiła się nowa zakładka: Sprawdzony Fachowiec. Znajdziecie 
w niej oazowiczów prowadzących własną działalność w różnych dziedzinach. Już od następnego numeru 
taka sama tabela będzie umieszczana również w biuletynie. W ten sposób chcemy promować firmy 
prowadzone przez oazowiczów. Szczegóły jak zgłosić swoją firmę znajdziedzcie na stronie diecezjalnej 
w zakładce Sprawdzony Fachowiec. Całym projektem zarządza Jakub Matlak - w razie pytań można się 
również z nim kontaktować.

Jarek Pszczółka




