
ZAPROSZENIE
Szczęść  Boże

Serdeczne podziękowania wszystkim,  którzy przyczyni l i  s ię  do powstania 
niniejszego biuletynu.

Jego zadaniem  jest przekazywanie aktualnośc i  z naszego Ruchu.
Serdecznie zapraszam:

wszystkie diakonie ,   re jony i  wspó lnoty paraf ialne  z  Diecezji  BielskoŻywieckie j
do przekazywania zapowiedzi,  sprawozdań   i   c iekawostek z Waszych wspó lnot.

Kolejny numer biuletynu ukaże  s ię  1 kwietnia 2010 roku.  
Zapowiedzi  powinny więc  dotyczyć   tego co się  wydarzy 

w kwietniu  lub na początku maja.  
   Jarosław Pszczółka

WIELKI POST A.D. 2010

   Środa  popielcowa rozpoczyna  w  Kościele  katolickim  czas  Wielkiego  Postu.  Jest  to  okres, 
przygotowujący wiernych  do  obchodów najważniejszych świąt  w chrześcijaństwie.  Wielki  Post  jest 
także  czasem  swoistego  wyciszenie,  refleksji  nad  stanem  własnego  ducha,  okazją  do  przemyśleń
i ciągłego nawrócenia. Pomóc w tym mają większe bądź mniejsze wyrzeczenia. Jako, że obchodzimy 
Rok Kapłański, chcemy zachęcić wszystkich do podjęcia postu w intencji kapłanów.

    Poprzez formularz proszę przesyłać informacje o  dniu,  kiedy chce się  podjąć post.  Pozwoli  to 
stworzyć "kalendarz", w którym będzie zamieszczona liczba osób w danym dniu poszczących (pozostałe 
dane do wiadomości Diakonii Modlitwy). 

Formularz: http://kaplanibz.blogspot.com/p/wielki-post-ad-2010.html

http://kaplanibz.blogspot.com/p/wielki-post-ad-2010.html


OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA MODLITWY

4.03.2010 - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” /kościół NSPJ w Bielsku Białej/
18.30 - Msza święta po niej, ok. 19.15 spotkanie modlitewne + 1.04.2010

5-7.03.2010 - Oaza Modlitwy "w Sercu Jezusa" 
Miejsce: Biery (obok Bielska-Białej) Temat: Sakrament Pojednania
Prowadzący: ks. Sebastian Fajfer (moderator diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych) 
Serdecznie zapraszamy dorosłych oazowiczów, członków diakonii, animatorów, 

            sympatyków Ruchu... 
Całkowity koszt:  60 zł. Rozpoczęcie: Piątek 20:00 Zakończenie: Niedziela ok.13:00.

     Zgłoszenia do końca lutego [ilość miejsc ograniczona!] na adres: 
hannahgrul@gmail.com

19-21.03.2010 - Spotkanie Centralnej Diakonii Modlitwy w Wołczynie 

1.04.2010 - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” /w Sercu Diecezji czyli w Katedrze/
                  Jest już tradycją, że w WIELKI CZWARTEK Diakonia Modlitwy uczestniczy w modlitwie
                     w intencji kapłanów w Katedrze !!! na Mszy Krzyżma. Jest to szczególny czas modlitwy  
                     za naszych Prezbiterów, dlatego tam jesteśmy!

W Roku Kapłańskim zapraszamy do codziennej modlitwy w intencji kapłanów słowami: 
Niech zstąpi  Duch Twó j   i  odnowi obl icze ziemi!  Tej  ziemi!

oraz do odmówienia dziesiątki różańca w tej intencji i nowych powołań do kapłaństwa 
i życia zakonnego.

Szczegóły na stronie: www.bz.oaza.pl/kaplani/

Animatorzy, posługujący w DDM codziennie łączą się duchowo w modlitwie w tym samym czasie: 
między godz. 6.00 - 7.00 (lub 18.00 - 19.00) w powierzanych im intencjach m. in. za pośrednictwem 
skrzynki. Jeśli chcesz wesprzeć nas swoją modlitwą i otrzymywać dodatkowo intencje napisz do nas.

Kontakt: diakoniamodlitwybz@gmail.com

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Obecnie spotykamy się raz w miesiącu w niedzielne popołudnie. 
Jest czas na dzielenie się życiem, modlitwę no i oczywiście bezpośrednie przygotowanie się do podjęcia 

różnych działań. Terminy spotkań są podawane zawsze na stronie naszej Diakonii. 

Kontakt: Krzysztof Rycak
tel. 606-317-382

26-28.02.2010 -  Rekolekcje Ewangelizacyjne w Rycerce organizowane przez Diakonię Ewangelizacji 
                            wraz ze Wspólnotą Oazy Domowego Kościoła z parafii św. Józefa na Złotych Łanach 

 DIAKONIA MUZYCZNA  ♪ ♪

07.03.2010 - Diecezjalna Szkoła Animatora Muzycznego: godz:14:30, Bielsko-Biała, św. Paweł

26-28.03.2010 - Warsztaty muzyczne: Bielsko-Biała, św. Paweł ( po dowolnych rekolekcjach 15-dn)

14-21.02.2010 - KAMUZO+KODAL Wisła Głębce: (po min. 1ONŻ albo 1OS albo 1OD albo 1ODK)

mailto:diakoniamodlitwybz@gmail.com


DIAKONIA SŁOWA

Odpowiedzialni: 
                             Aleksandra Reczulska (tel. 0-663 127-269), 
                             Magdalena Waliczek (tel. 0-692 050-832)
         Domowy Kościół: Renata i Wiesław Jordankowie (43-330 Wilamowice-Hecznarowice, 
                                                                                 ul. Graniczna 11, tel. 033 845-70-29, 0-668 357-903)

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: w każdy wtorek, od 17:30-19:00 (z wyjątkiem: 23.02; 30.03) 
           oraz podczas wszystkich spotkań formacyjnych, które odbywają się przy parafii św. Pawła Ap.

Adres mailowy: diakoniaslowa@gmail.com

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

REKOLEKCJE 2010

TERMINY

I turnus: 26.06-12.07.
II turnus: 14-30.07     

UWAGA: Rekolekcje wyjazdowe mogą mieć nieznacznie zmienione terminy rozpoczęcia turnusu!

KARTY

Kartę uczestnictwa w rekolekcjach oazowych moderatorzy i moderatorki mogą pobierać od 1 marca w:

• DIAKONII SŁOWA - w każdy wtorek od godz. 17:30 do 19:00 (Parafia Św. Pawła - wejście przez   
                                                                                                             Kancelarię Parafialną) 
• HURTOWNI MISERICORDIA - Bielsko-Biała ul. Słowackiego 60
• oraz podczas spotkań formacyjnych Ruchu Światło-Życie, które odbywają się w Parafii Św. Pawła 
                                                                                                              

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na rekolekcje oazowe będą przyjmowane w Diakonii Słowa przy Parafii Św. Pawła
w Bielsku-Białej od 13 kwietnia do 11 maja w każdy:

• wtorek od 17:30-19:00 
• czwartek od 13:00-17:00 

Przypominamy, że można zgłaszać się na wybrane ośrodki przy czym decyduje kolejność zgłoszeń!

KOSZT

• Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej 500 zł 
• koszt rekolekcji poza diecezją zostanie podany później! 
• Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł.

UWAGA !!! Osoby starające się o dofinansowanie wraz z kartą i pisemną prośbą składają 
kserokopię wpłaty połowy wartości kosztów rekolekcji, w których chcą uczestniczyć.

Więcej szczegółów na: www.bz.oaza.pl
  

mailto:diakoniaslowa@gmail.com


DIAKONIA LITURGICZNA

Spotkania Diakonii Liturgicznej odbywają się: 
w każdą drugą niedzielę miesiąca, o godz. 18.30 

w kościele św. Pawła w Bielsku Białej (os. Polskich Skrzydeł).

DIAKONIA ŻYCIA

Drogi Krzyżowe

    Jeśli będziecie (i tu zwracam się do Animatorów głównie) organizowali w Waszych parafiach Drogi 
Krzyżowe  to  mam  dla  Was  propozycję.  Otrzymam  materiały  do  multimedialnej  Drogi  Krzyżowej 
związanej z tematyką Obrony Życia. Pochodzą one od Kapucyńskiej (z Krakowa) wspólnoty Odnowy
w Duchu Świętym. I dostałam wstępne pozwolenie na ich rozpowszechnienie. Myślę, ze warto z tego 
skorzystać, szczególnie że oazowicze często prowadzą Drogi Krzyżowe. 

Zainteresowanych proszę o kontakt ze mną przez maila: dominika.masarska@gmail.com - uwaga! 
Dopiero po 20.02.2010.

   Bardzo bym prosiła o nie przesyłanie sobie nawzajem tych materiałów, jak już je dostaniecie, ale
o pisanie w tej sprawie bezpośrednio do mnie - żebym się mogła zorientować jak to wygląda, gdzie się 
odbyły takie Drogi Krzyżowe i kto jest w posiadaniu tych materiałów.                                    

Mam nadzieję, że wykażecie duże zainteresowanie :)
Dominika Masarska 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia.

      Termin: 13-22 VIII 2010, Bystra (diec. bielsko-żywiecka)
      Zgłoszenia do Agnieszki i Olka Jarominów,tel: 668 441 251, e-mail: a_jaromin@op.pl

    Pamiętajmy, że są to podstawowe rekolekcje wprowadzające w posługę Diakonii Życia. Każda osoba 
związana z Diakonią Życia,  jeśli  chce w niej  posługiwać naprawdę kompetentnie,  powinna przeżyć 
ORDŻ.  Oczywiście  ORDŻ  jest  otwarte  na  wszystkich  członków  Ruchu  mających  odpowiednią 
formację. Każdy przecież staje w codziennym życiu wobec problemów, którymi zajmuje się Diakonia 
Życia. Każdemu więc przydadzą się takie rekolekcje, również jeśli nie ma zamiaru w DŻ się angażować. 

    Jak zawsze warunkiem uczestnictwa jest pełnoletniość i ukończenie formacji podstawowej Ruchu  
(w  przypadku  rodzin  Domowego  Kościoła  wystarczy  przeżycie  oazy  rodzin  I  stopnia).

Prosimy o modlitwę w intencji tych rekolekcji.

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Najbliższe spotkanie odbędzie się: 
6 marca o godzinie 17:00 

w Parafii św. Pawła w Bielsku-Białej.

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com
  

mailto:galuszkak@gmail.com
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OAZA RODZIN – Domowy Kościół

6.03.2010 - Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie w Istebnej
                      rozpoczęcie od godziny 10:00 Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny DK

XXXV Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
Jasna Góra, 26 lutego – 1 marca 2010 r.

   Podczas tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie możemy spodziewać się, że 
Josh McDowell podzieli się z nami częścią swojego doświadczenia i wiedzy. Jego Konferencje powinny 
pomóc  nam,  odpowiedzialnym  za  Ruch  Światło-Życie,  zrozumieć,  jak  w  innych  częściach  świata 
opisują i zmagają się z problemami, z  którymi również bardzo często mamy do czynienia w naszym 
kraju. W ramach pięciu sesji Josh McDowell poruszy następujące zagadnienia:

a) jak studiować Pismo Święte, aby zmieniało nasze życie oraz w jaki sposób wykorzystywać słowo    
                                                    Boże w naszym przepowiadaniu i świadczeniu o Chrystusie;

b) jak o obiektywnych prawdach moralnych mówić młodzieży, ukształtowanej przez cywilizację   
                                                     postmodernistyczną;

c) jak możemy okazywać naszym dzieciom akceptację, afirmację, jak mądrze spędzać z  nimi czas, 
                                                    jak właściwie okazywać uczucia oraz jak uczyć ich odpowiedzialności;

d) postara się odpowiedzieć na kwestie, które najbardziej zainteresują uczestników Kongregacji.

  Więcej szczegółów oraz możliwości zgłoszenia na:

www.bz.oaza.pl oraz www.oaza.pl  

TWÓJ 1%
 

Przekaż 1% zapłaconego podatku dochodowego 
na Fundację „Światło – Życie”.

Przy rozliczeniu rocznym wskazujemy urzędowi skarbowemu na rzecz jakiej organizacji pożytku 
publicznego ma przesłać "nasz 1 %"

informacje do rozliczenia rocznego 1%

             poz.124: wpisujemy nazwę centrali, czyli : Fundacja "Światło-Życie"
             poz.128: wpisujemy dane naszego ośrodka- aby pieniądze z 1% trafiły do naszej diecezji, czyli:
                             Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bierach

Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bierach 
ORGANIZACJA 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

http://www.oaza.pl/
http://www.bz.oaza.pl/


REJONY
REJON OŚWIĘCIMSKI

17.03.2010 – CZUWANIE MODLITEWNE  
                       Słowo prowadzące: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
                                                                                           najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)  
                       Miejsce i godzina: jeszcze nieustalone 
                       Brak potrzeby wcześniejszego zgłaszania. Zapraszamy wszystkich, nie tylko nasz rejon.
                                             Więcej informacji:

                                             Agnieszka Czerwik: mail: agnieszka-czerwik@wp.pl, 
                                                        kom. 510 180 045, gg: 125 04 767.

REJON CIESZYŃSKI
11.03.2010 - SPOTKANIA MODLITEWNE w każdy drugi czwartek miesiąca  
                            godz. 19:00 w kościele Św. Krzyża w Cieszynie!

WYDARZYŁO SIĘ...
 RDW rejonu Cieszyńskiego 

12 grudnia -  w Święto Matki  Boskiej  z  Guadelupy,  święto patronalne  Ruchów Obrony Życia, 
wspólnoty  rejonu  cieszyńskiego  zgromadziły  się  na  Rejonowym  Dniu  Wspólnoty
w Cieszynie w parafii Św. Marii Magdaleny. 

Jego  tematem  przewodnim  -  adekwatnie  do  obchodzonego  święta  oraz  do  adwentu,  w  którym 
pochylamy się nad tajemnicą cudu narodzin naszego Zbawiciela, było hasło ubiegłego roku "Otoczmy 
troską życie"...

Wysłuchaliśmy  przejmującego  świadectwa  Gianny  Jessen,  kobiety,  która  przeżyła  aborcję  i  teraz 
świadczy o wartości życia na całym świecie. [...]Chronić życie to znaczy zauważać potrzeby również 
osób  starszych  i  chorych.  O  tym,  że  najważniejsze  w  pracy  w  hospicjum  jest  BYCIE  z  drugim 
człowiekiem opowiadała nam pani Dorota Kania...

Centralnym punktem naszego spotkania była  Eucharystia...  Bardzo ważnym wydarzeniem tego Dnia 
Wspólnoty było uroczyste przystąpienie kilkunastu osób z naszego rejonu do Deuterokatechumenatu...

Po uczcie eucharystycznej posililiśmy nieco nasze ciała i mieliśmy okazję do pomnożenia naszej radości 
we wspólnocie podczas pogodnego "wieczoru"...                                                                    

Dominika Masarska                                                                        
                                                             Cała relacja na www.bz.oaza.pl

Bal Karnawałowy
   13 lutego po raz ósmy młodzież oazowa działająca przy parafii św. ap. Szymona i Judy Tadeusza w 

Kozach,  przy  współpracy  Domu  Kultury  w  Hałcnowie 
zorganizowała Bezalkoholowy Bal Karnawałowy. Celem balu jest 
zebranie  funduszy  na  dofinansowanie  wakacyjnych  rekolekcji. 
Przygotowania do balu trwały już od października. Zaangażowanie 
organizatorów i  łaska Boża zaowocowały niezapomnianą zabawą 
do  wczesnych  godzin  porannych.  Wszyscy  opuszczali  salę 
zmęczeni i zadowoleni. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda 
się kontynuować ideę balu i tym samym dawać żywe świadectwo 
dobrej zabawy bez alkoholu.   

http://www.bz.oaza.pl/
mailto:agnieszka-czerwik@wp.pl


Dekanalny Dzień Wspólnoty w Istebnej 
W sobotę  23 stycznia  2010  roku w Gimnazjum im.  Jana  Pawła  II  
w  Istebnej  odbył  się pierwszy Dekanalny  Dzień  Wspólnoty. 
Uczestnikami  były  trzy  grupy 
oazowe:  z  Koniakowa, 
Jaworzynki  oraz  gospodarze, 
czyli oaza z Istebnej.

Nasze  spotkanie  rozpoczęło  się  krótkim  przedstawieniem 
wspólnot  i  śpiewem.  Kolejnym,  a  zarazem  najważniejszym, 
punktem dnia była Eucharystia[...]

Następnie  uczestnicy  zostali  podzieleni  na  8  grup  i  rozeszli  się  na  spotkania  formacyjne,  których 
głównym tematem była "Wspólnota"[...]

Po spotkaniach w grupach rozpoczął się Wielki Oazowy Turniej Piłki Nożnej, gdyż dzięki uprzejmości 
dyrektora  miejscowego  gimnazjum  mieliśmy  dostęp  do  hali 
sportowej[...]

Nasz Dzień Wspólnoty zakończył się uroczystą agapą. Wtedy piłkarze 
otrzymali  swoje  trofea,  a  wszyscy  uczestnicy  kiełbaskę  i  kawałek 
pysznego  ciasta.  Po  tak  wyjątkowym  i  pełnym  Bożych  łask  dniu 
snujemy już plany na przyszłość. 

Życzymy sobie, aby takie spotkania górali z "Trójwsi" odbywały się co roku.

Cała relacja na www.bz.oaza.pl

„Bal dla Jezusa”

   W dniu  30  stycznia  2010  roku  w  Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii  odbył  się  Karnawałowy,  Bezalkoholowy  Bal  „dla 
Jezusa”.  Był  on  zorganizowany  przez  Diecezjalną  Diakonię 
Ewangelizacji, a w szczególności przez Krzyśka Rycaka (chociaż 
z  pomocą  przyszły  również  osoby  nie  zaangażowane 
bezpośrednio w Diakonię za co z całego serca dziękujemy). Około 
60 osób zebrało się aby przez taniec i zabawę móc chwalić Boga. 

   Dochód z balu jest przeznaczony na wyjazd chłopaków z Ośrodka na Rekolekcje Ewangelizacyjne. 
Udało  nam  się  zebrać  2800  zł.  Zabawa  była  przednia.  Mimo  wcześniejszych  obaw,  zarówno 
organizatorów jak i  gości  wszystko z pomocą Jezusa udało się!  Bal był  prowadzony przez DJ oraz 
dwóch wodzirejów, którzy zapewnili  nam świetną zabawę. Jako atrakcja wieczoru zatańczył  dla nas 
zespół  Ego  Dance  z  Żywca  z  pokazem  tańców  towarzyskich.  Oczywiście  nie  zabrakło  elementu 
ewangelizacyjnego - DE przedstawiła pantomimę o zniewoleniach, a gość specjalny Bogdan powiedział 
świadectwo. 

   Bawiliśmy się do 3 nad ranem, wszyscy goście  byli  bardzo 
zadowoleni: „byliśmy bardzo mile zaskoczenie przygotowaniem 
sali ,muzyką, dodatkami artystycznymi i posiłkami- za wszystko 
bardzo, a bardzo dziękujemy !!! Jedno jest pewne ,że kolejne bale 
z takim przeznaczeniem trzeba organizować .”  I niech te słowa 
wystarczą:) 

Asia z DE



CIEKAWOSTKI
Oazowe śniadania?

   W parafii NSPJ w Kętach na osiedlu istnieje tradycja oazowych śniadań. O tym pomyśle napisała nam
 Kasia:  

„Śniadania są już tradycją, w naszej Wspólnocie. Organizowane są odkąd pojawiłam się na oazie. 
Odbywają  się  mniej  więcej  co  miesiąc.  W  piątek  po  spotkaniu  uzgadniamy  co  przyniesiemy  na 
śniadanie.  Po Niedzielnej  Eucharystii,  na której  co tydzień śpiewamy,  wracamy do salki  i  wspólnie 
przygotowujemy posiłek.  Dzięki  tym  spotkaniom możemy się  lepiej  poznać,  zintegrować,  a  każda 
okazja do wspólnego spędzenia czasu jest dobra”

Oaza i OSP razem...
   Oaza w Puńcowie podjęła się bardzo ciekawej inicjatywy. Opowiedziała nam o tym Justyna:

„W dniach 15-19 luty 2010 organizowane są "Aktywne ferie z OSP". Organizuje to przede wszystkim 
Ochotnicza Straż pożarna w Puńcowie. Zajęcia odbywają się od 9.00-13.00. Oaza aktywnie uczestniczy 
w  tym  przedsięwzięciu  dając  swój  czas,  chęci  i  zdobyte  umiejętności.  Nasze  dzieło  ma  charakter 
charytatywny.  Udało  nam  się  jednak  pozyskać  środki  pochodzące  z  GOPS-u  w  Goleszowie  na 
dofinansowanie posiłku i materiałów plastycznych.”

W pierwszym dniu było 27 młodych uczestników. Jak widać wystarczy dobry pomysł i trochę chęci.

TYDZIEŃ Z EWANGELIĄ

                   Termin: 10-18 września 2010
                   Hasło: "We Mnie jest nadzieja"
          Program:

• piątek - Msza św. z Biskupem
• sobota - ewangelizacja uliczna w 3 punktach miasta (plac Chrobrego i 2 osiedla), wieczorem 

Spotkanie Młodych
• niedziela - Niedziela Ewangelizacyjna: kazania ze świadectwami i zaproszenie na Tydzień z 

Ewangelią 
• poniedziałek - 18.00 BCK
• wtorek - 18.00 BCK
• środa - spotkania ewangelizacyjne w różnych kościołach, prowadzone przez nasze ruchy
• czwartek, piątek, sobota - spotkania z Vadakkelem (Msza, konferencja, modlitwa) w czwartek i 

piątek po jednej konferencji, w sobotę dwie.

      Dodatkowo program dla młodzieży przed południem - wystawa i spotkanie z muzyką.

• Szkolenie ewangelizacyjne przed Tygodniem z Ewangelią : w sobotę 12 czerwca 2010. 

Biuletyn Informacyjny

     Niniejszy biuletyn przekazywany jest poprzez listę dyskusyjną Cordis. Jeżeli są osoby, które chcą do niej 
dołączyć proszę o kontakt.
     Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeń i pełne artykuły można przeczytać na www.bz.oaza.pl
Serdeczne podziękowania dla osób, które zbierały i przesyłały materiały do niniejszego biuletynu, a w 
szczególności dla Ani Grulich. 

Kolejny numer biuletynu ukaże się 1.04.2010.
Zapowiedzi i sprawozdania do kolejnego biuletynu zbierane są do 28.03.2010.

Opracował: Jarosław Pszczółka
kontakt mail: jaroslawpszczolka@vp.pl

mailto:jaroslawpszczolka@vp.pl
http://www.bz.oaza.pl/


KALENDARIUM 2010

LUTY

14-21.02. - KAMuzO+KODAL czyli Limuzina - Wisła Głębce

15-26.02. - KODA - śląskie: 

21-27.02. - Rekolekcje Ewangelizacyjne dla uczestników przed Ist. ONŻ - Wisła Głębce 

(zgłoszenia u ks. Jana Froelicha)

26.02.-1.03. - Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie - Częstochowa. 
Zgłoszenia wyjazdu na KO u Moderatora Diecezjalnego.

Ks. Marcin Aleksy - moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie

ul. św. Pawła 2, 34-300 Bielsko-Biała

tel. 33/8150019; 604 536 226; e-mail: maleksy@pro.onet.pl

MARZEC

4.03. - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” 

6.03. - Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

7.03. -Diecezjalna Szkoła Animatora Muzycznego

5-7.03. - Oaza Modlitwy - Biery

12-14. 03. - Studium Animatora (r. I - Niepokalana, r. II – Agape)

19.-21.03. - Kurs Wychowawców Kolonijnych: 

Po raz kolejny organizujemy taki Kurs, w którym mogą wziąć udział   tylko!     
przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. 

Początek: Piątek o godz. 20.00 

Zakończenie:  Niedziela ok. 13.00. 

Zgłoszenia u Moderatora Diecezjalnego do 10.03.

26-28.03. - WARSZTATY MUZYCZNE "Czyste niebo"

28.03. - Rejonowy Dzień Wspólnoty (w ramach Diecezjalnego Dnia Młodzieży);

mailto:maleksy@pro.onet.pl

