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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 9 stycznia.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 3 stycznia. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Kalendarium: Magdalena Rozmus
Przygotowanie tekstów: Magdalena Rodak
Ogłoszenia diakonii: Agnieszka Sromek, Jadzia Flisek
Przepisywanie tekstów: Monika Tomiczek
Korekta: Maciej Kiełbas

Kontakt: redakcja@bz.oaza.pl

Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę dyskusyjną Cordis. 
Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt. 
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA EWANGELIZACJI

Kolejne spotkanie nowej Wspólnoty Ewangelizacyjnej Ruchu Światło - Życie odbędzie się 
12 grudnia o godz. 15:00 w Hałcnowie

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =6&  Itemid  =5  

DIAKONIA MODLITWY

SPOTKANIA MODLITEWNE "w SERCU"
- każdy 1. czwartek miesiąca, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (obok dworca 
PKS), Eucharystia - 18:30, rozpoczęcie spotkania ok. 19:15.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 6 styczeń.
Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich...dużych i małych, młodych i "wcześniej" urodzonych, zapraszamy 
oazowiczów, sympatyków i osoby, które po prostu mają w sercu pragnienie modlitwy wspólnotowej, czy też  
szukają miejsca "zaczepienia" i okazji do spotkania z Panem we wspólnocie...

Internetowa Diakonia Modlitwy (IDM) to wspólnota ludzi, którzy modlą się w intencjach powierzanych im 
za pośrednictwem SKRZYNKI INTENCJI ze strony bz.oaza.pl.
Jeśli wyrażasz pragnienie i chęć przystąpienia do Internetowej Diakonii Modlitwy, prosimy o kontakt przez 
adres: diakoniamodlitwybz@gmail.com.
Intencje są wysyłane do grupy IDM przez skrzynkę e-mailową raz w miesiącu.

Zapraszamy również na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =2&  Itemid  =3  

DIAKONIA SŁOWA
Odpowiedzialna: POSZUKIWANA !!!
Do pomocy: 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
oraz podczas wszystkich spotkań formacyjnych, które odbywają się przy parafii św. Pawła Ap.

Adres mailowy: diakoniaslowa@gmail.com

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =3&  Itemid  =4  

DIAKONIA ŻYCIA
Spotykamy się w każdą niedzielę po Studium Animatora. Najbliższe spotkanie odbędzie się:

19 grudnia o godz. 10.30 w parafii Św. Pawła Ap. w salce „AA”

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =164&  Itemid  =75  
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REJON CIESZYŃSKI
    1. Zapraszamy serdecznie na spotkanie modlitewne Rejonu Śląska Cieszyńskiego 8 grudnia (niepokalane 
poczęcie  NMP) na  godzinę 19 u Franciszkanów (ul  Szersznika,  p.w.  Podwyższenia Krzyża),  które trwać 
będzie do 1,5h. Wcześniej jest msza święta parafialna u Marii Magdaleny godzina 18. Pragniemy pochylać się  
nad Słowem Bożym, które nas przygotowuje na Święta Bożego Narodzenia - czas Adwentu, czyli radosnego 
oczekiwania.
Nie  pozwól  aby  Ciebie  zabrakło!  Otoczmy  modlitewnym  murem  cały  nasz  rejon,  wypraszając  dla  nas 
niewyobrażalne łaski i twórzmy wspólnotę Ruchu Światło-Życie na poziomie Rejonowym. Będzie to również 
nasza  pozytywna  odpowiedź  na  dokument  z  Kongregacji  Stowarzyszenia,  że  celem formacji  jest  służba 
Kościołowi,  drugiemu  człowiekowi,  czym  niewątpliwie  są  nasze  spotkania!
                                                      
   2.  Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy pragną służyć Kościołowi poprzez Rejonową Diakonię 
Modlitwy. Spotkanie modlitewno-organizacyjne dnia 16 XII o godzinie 19 w "Piwniczce Pod Aniołami" - 
czyli salka przy zakonie Franciszkanów w Cieszynie (można czekać na rynku albo przed Kościołem Fra). 
Wcześniej msza święta o godzinie 18 w Marii Magdalenie! Pokażmy sobie i Panu, że naszym pragnieniem i 
jedynym  zadaniem  to  ofiarna  służba  dla  Dobra  Kościoła  i  Jego  członków  -  czyli  Diakonia. 

Marcin Mazurek                                                                                                  
Tukidydes21@o2.pl
500 337 034 

WYDARZYŁO SIĘ...
Istebna w Pogórzu czyli...

      Tradycją we wspólnocie oazowej w Istebnej stały się listopadowe 
rekolekcje  ewangelizacyjne.  W  tym  roku  udaliśmy  się  do  ośrodka 
rekolekcyjnego  w  Pogórzu,  gdzie  przez  trzy  dni  rozważaliśmy  temat 
wiary, nadziei i miłości.  Każdego dnia towarzyszył nam „Patron Dnia”. 
Byli  nimi:  Św  .  Jakub,  ks.  Jerzy  Popiełuszko  oraz  Matka  Teresa  z 
Kalkuty.                                                                     
      W drodze do Pogórza zatrzymaliśmy się w Skoczowie, aby zwiedzić 
muzeum  Św.  Jana  Sarkandra.   Ponieważ  wiemy  tyle  o  świętych  z 
zagranicy,  a  tak  mało  o  świętym,  który  urodził  się  w  sąsiedztwie.
W rekolekcjach  uczestniczyła  prawie  cała  nasza  wspólnota  na  czele  z 

księdzem i animatorami. Ten czas pozwolił nam bardziej zbliżyć się do 
siebie we wspólnocie,  co prowadziło do zbliżania się ku Bogu i Jego 
miłości. Udało nam się odkryć jak ważny i jak piękny jest oazowy śpiew, 
który często traktowany jest jako przymus, coś mniej atrakcyjnego. Nasz 
wspólnota  modliła  się  śpiewem,  bawiła  się  śpiewem,  był  on  zawsze 
obecny,  stał  się  czymś  przez  nas 
najbardziej upragnionym. 
     Dzięki wieczornym modlitwom, 
codziennym  namiotom  spotkania 
każdy z nas mógł osobiście przeżyć 

spotkanie z Panem, rozważyć temat dnia, odnieść go do siebie, do swego 
życia.  Te rekolekcje odbudowały każdego z nas osobno ale także całą 
naszą  wspólnotę.  Poznaliśmy  siebie  nawzajem,  nawiązaliśmy  lepszy 
kontakt z animatorami, pogłębiła się nasza wiara, nadzieja i miłość. 
      Dziękujemy Bogu, że dał nam czas tych rekolekcji. Są one bardzo 
ważnym  elementem  życia  duchowego  każdej  wspólnoty  oazowej. 
Dlatego zachęcamy wszystkich, aby zorganizowali taki czas dla swych 
wspólnot. Potrzeba nam, młodym, wierzącym ludziom, którzy gromadzą się we wspólnocie, takiego czasu 
zajrzenia we własne serce z dystansem do codzienności.
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ORAR I stopnia dla Rodzin 
Rejon BB II Rycerka 

     W ośrodku prowadzonym przez Ojców Michaelitów w Rycerce Górnej 
pod szczytem Wielkiej Raczy odbył się ORAR I˚ w dniach 10.11.2010 r. 
– 14.11.2010 r dla rejonu Bielsko-Biała II. W rekolekcjach wzięło udział 
łącznie  19  rodzin.                                          
 Warto zaznaczyć, że średnia ilość dzieci przypadająca na rodzinę w tej 
grupie to 2 pociechy (z tego 19 do lat 3  ).  Łatwo policzyć więc ile 
naprawdę  osób  przeżywało  rekolekcje!  Atmosfera  nie  tylko  dzięki 
milusińskim była wspaniała! Ksiądz Aleksander Smarduch i dk. Michał 

dbali  o  duchowość  uczestników. 
Maria  i  Tadeusz  Woźniakowie  wprowadzali  w  Charyzmat  Domowego 
Kościoła,  dzieląc  się  swoim  przeżywaniem  zobowiązań  i  trwaniem
w  KWC.  Najmłodszymi  opiekowały  się  dziewczyny  z  diakoni 
wychowawczej:  Magda,  Sabina,  Jadzia,  Paulina  i  Asia  -  o  niespożytej 
wprost  energii  i  cierpliwości.                                         
                                             Więcej na: www.bz.oaza.pl

Rekolekcje dla par rejonowych filii śląskiej 
Bogu niech będą dzięki za dar posługi, do jakiej powołał nas Bóg!
  Ta myśl towarzyszyła nam, uczestnikom rekolekcji dla par rejonowych 
filii śląskiej zorganizowanychw Bystrej Krakowskiej w dniach 19-21. 11. 
br. Było to pierwsze radosne odkrycie, którego pomógł nam dokonać 
prowadzący kapłan podczas piątkowej Eucharystii. Ksiądz Bogusław 
Kastelik zapytał nas bowiem, czy dziękowaliśmy już Bogu za to, że 
pełnimy posługę par rejonowych? Czy jesteśmy świadomi, że gdyby nie 
ta posługa – nie byłoby nas w tym miejscu i w tym czasie? A na 
rekolekcje przyjechało 15 małżeństw

z różnych diecezji: sosnowieckiej, 
katowickiej, opolskiej, radomskiej i bielsko-żywieckiej.       
     Kiedy wzbudziliśmy już w naszych sercach wdzięczność Bogu za 
łaskę wybrania i zaufania jakimi nas obdarzył, w dniu następnym 
zaczęliśmy się przyglądać z bliska naszej posłudze. Rozpoczęliśmy dzień 
od wpatrzenia się na Namiocie Spotkania w Pana Jezusa umywającego 
nogi apostołom, dającego n18,80am przykład służby. Później, podczas 
porannej konferencji, para filialna Ula i Bogdan Wieczorkowie, 
przeprowadzali nas przez Zadania wspólne dla wszystkich par 
odpowiedzialnych zawarte w „Zasadach Domowego Kościoła”. 

Z tekstem w ręku, po raz kolejny przypomnieliśmy sobie o spoczywającej na nas odpowiedzialności i o tym, 
że bez Bożej łaski nie podołamy powierzonym zadaniom.                 
                                                                    Więcej na: www.bz.oaza.pl

STUDIUM ANIMATORA
   Listopadowe Studium Animatora było dla mnie czasem bardzo owocnej modlitwy, nie tylko przez wzgląd 
na temat,  którym dla pierwszego roku właśnie była modlitwa. Wspaniałym czasem były chwile spędzone
w pustym, cichym i ciemnym kościele, tylko z Nim. Sakrament pokuty i pojednania ukazał po raz kolejny, że  
jeśli  człowiek  po  ludzku  staje  się  bezradny  to  nadzieję  zawsze  znajdzie  w  Chrystusie,  ponieważ  On 
zaryzykował  zaufaniem  Bogu  i  nie  zawiódł  się.  Bóg  mówi  do  człowieka  nie  tylko  przez  słowa  Pisma 
Świętego, ale także przez przyjaciół - anioły, które nam posyła, jednak ten nie zawsze słyszy Jego głos. Moja 
modlitwa w czasie tego Studium była inna niż zawsze. Właśnie tam, ja milczałam, a On mówił. 
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CIEKAWOSTKI
Akcja bucik !!!

     Dużo się dzieje w Zebrzydowicach jak zapewne się przekonujecie :) Dziś mogę się z wami podzielić 
pewną akcją modlitewną zorganizowaną na rzecz obrony życia poczętego u jego prenatalnych początków 
(czyli jeszcze nienarodzeni:)). Co ona zakłada? Przede wszystkim modlitwę przez 9 miesięcy - coś na wzór 
duchowej adopcji, jednak ta wersja jest niesamowicie poszerzona. Na początku wybiera się głównego lidera 
(nazwijmy go Lider A) - może to być "odpowiedzialna"(lub "nieodpowiedzialna:P) w oazie. Ona szuka i do 
niej się sami zgłaszają inni liderzy (lider B). Każdy z tych mniejszych liderów ma za zadanie stworzyć grupę 
20 (włącznie ze sobą), która co dziennie będzie się modliła jedną przydzieloną przez ich lidera tajemnicą 
różańcową (jedną dziesiątką). Tajemnice zmieniają się co miesiąc, lub jak rozporządzi lider B. Symbolika tego 
polega na tym, że grupa jakiegoś Lidera B modli się cały różaniec przez jeden dzień - w jaki sposób? - każdy 
ma inną dziesiątkę, razem 20, a to jest cały różaniec w intencji nienarodzonych. Potężna Broń, przed którą 
szatan drży a kolejne dzieci moją szanse zobaczyć świat i poznać miłość Boga i ludzi tu na ziemi. Oczywiście 
z powodu utrudnienia w zgromadzeniu 20 osób, zawsze może to być 5,10,15 - ważny jest fakt modlitwy. 
Zresztą cała ta akcja jest dla nas - dla ludzi, abyśmy się zmotywowali i zorganizowali w dawaniu siebie, a aż  
modlitwa jako owoc to dla  tych  dzieci.  Jednym zaś  z  tych "dopalaczy"  motywujących do modlitwy jest 
tytułowy bucik, czyli mały uszyty but (jak macie pieniądze możecie kupić :P) który można przyczepić do 
komórki,  plecaka,  portfela,  komputera,  ulubionej książki czy nawet do etui od Pisma Świętego -  czyli  w 
miejscu do którego codziennie zaglądamy, mamy styczność ;) Ma ten bucik przypominać o tym dziecku za 
którego się modlimy. Zadaniem LIDERA A jest koordynacja, opieka modlitewna i co tam uzna za stosowne 
(reklama,organizacja akcji promujących innych imprez itd) ale również dostarczanie nowych gadżetów co 
miesiąc  dla  Liderów  B,  którzy  dadzą  swojej  grupie.  Może  to  być  kolejna  część  ubioru  itd.  

My rozpoczynamy 1 grudnia...  ale  każda  wspólnota  może zacząć kiedy chce,  choćby 25 marca w dzień 
Zwiastowania  :)                                                                      

Podaję kontakt do naszego Lidera A - Anny Wiji :) - 512734285, aniawija[wpisz "@"]op.pl, gg 5784816

Pozdrawiam w Panu
Marcin             

ZAPRASZAMY
www.radio.oaza.pl
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OPERACJA MADRYT 2011
    Do ŚDM pozostało już niewiele czasu - tylko 9 miesięcy dzieli nas od sierpnia. Z tej racji Diakonia  
Modlitwy OP2011 wyszła z inicjatywą nowenny miesięcy w tej intencji - za ŚDM, za OP2011, za Hiszpanię. 
W ramach nowenny działa lista, na którą możesz się wpisać swoim imieniem, nazwiskiem lub miejscem 
pochodzenia (motywacja dla innych i świadectwo), zobowiązując do szczególnej modlitwy w ten dzień. Może 
to być cokolwiek - Pod twoją obronę, dziesiątka różańca, koronka, godzina z Liturgii Godzin, msza święta  
ofiarowana, itd.. Jeśli każdy poświęci odrobinę czasu choć raz w ciągu tych 9 miesięcy, to stworzy się nam 
wspaniała więź modlitewna. Czy Bóg mógłby na coś takiego być obojętnym? Zaskoczmy Go i pokażmy jak 
nam zależy! Zachęcam do uczestnictwa w tym dziele. To naprawdę niewiele kosztuje. Drobny wysiłek to 
małe ziarnko gorczycy, które za 9 miesięcy stanie się potężnym drzewem. 

https://spreadsheets.google.com/ccc?
key=0Av9P9QXIIo_HdGNkb0hmSmNrcDBUY3ViMFdORDNMVHc&hl=en&authkey=CJyts4cB -  to  jest 
adres do listy :) Wybierz dzień (możesz więcej - ale nie wszystkie:P - daj innym szansę :)),  wpisz imię, 
nazwisko lub pochodzenie i enter :) To wszystko! Jak nie można dużo to chociaż niewiele :) 

TERMINARZ DOMOWY KOŚCIÓŁ
Rodzaj i Miejsce Termin Zgłoszenia do:

Rekolekcje tematyczne:
Dialog Małżeński

Zakrzów

11-14 listopada 2010r.
rozpoczęcie 11.11 o godz. 18

zakończenie 14.11.w godzinach 
popołudniowych(obiad, agapa)

Katarzyna i Bogdan Mleczkowie
tel. 33/817 55 81, 500 128 302;

e-mail: mkabo@op.pl

Rekolekcje letnie w 2011 roku:

I stopień OR: Bańska Wyżna 25 czerwca - 10 lipca 2011r.

Maria i Jan Plewowie
tel. 784 30 23 82

III stopień OR: Jarosław 15-31 lipca 2011r.

I stopień OR: Myśłibórz 15-31 lipca 2011r.

II stopień OR: Rycerka Górna 30 lipca - 15 sierpnia 2011r.

KALENDARIUM 2010/2011

GRUDZIEŃ

2.12      - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” - 1 czwartek (w kościele NSPJ) – 
początek ok. godz. 19.15, a zakończenie ok. 21.00 (Eucharystia 18.30) 

5.12      - Rejonowy Dzień Wspólnoty

11.12     -    Adwentowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła – Kozy
                       Parafia pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. 
                       Rozpoczęcie o godz. 10.00. Zapraszamy!

STYCZEŃ 2011

6.01      - SPOTKANIE  MODLITEWNE  „w  Sercu”  -  1  czwartek  (w  kościele  NSPJ)  –  
początek ok. godz. 19.15, a zakończenie ok. 21.00 (Eucharystia 18.30)
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