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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 listopada.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 28 października. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Magdalena Rodak, 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
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 informacji

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

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNEJ

Zapraszamy dziewczyny po formacji  podstawowej i  animatorskiej  do udziału w Szkole Odpowiedzialnej, 
która będzie odbywać się w parafii św. Pawła w Bielsku-Białej. W sposób szczególny zapraszamy dziewczyny 
podejmujące odpowiedzialność w rejonach parafii i oazach wakacyjnych.

Pierwsze spotkanie: 15-16 X 2011

Odpowiedzialność za całość Szkoły Odpowiedzialnej spoczywa na Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 
– przedstawiciel Magdalena Waliczek. Animator 1 roku pracy 2011/2012 – Agnieszka Czerwik

STUDIUM ANIMATORA

Najbliższa druga w tym roku sesja Studium Animatora odbędzie się:

14-16 X 2011 

Przypominamy o konieczności zgłoszeń 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: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com

Termin najbliższego spotkania: 22 X 2011 godz. 16:00 na os. Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =9&  Itemid  =9  
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DIAKONIA LITURGICZNA
Moderator: ks. Łukasz Tlałka

Odpowiedzialny: Sebastian Baltaza

Termin najbliższego spotkania: zostanie podany w październiku na stronie diecezjalnej 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt: Jarosław Pszczółka jaroslawpszczolka@vp.pl

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =7&  Itemid  =7  

DIAKONIA MODLITWY

Moderator: ks. Michał Gajzler
Odpowiedzialny: Szymon Waliczek szwaliczek@gmail.com

Termin najbliższego spotkania: brak informacji

Kontakt z Diakonią Modlitwy: 
diakoniamodlitwybz@gmail.com 

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

DIAKONIA MUZYCZNA

Spotkanie formacyjno – informacyjne:

Termin najbliższego spotkania: 23.10.2011 godz: 15:30 os. Polskich Skrzydeł Bielsko-Biała

Zapraszamy na nasza 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. 0/33 817-55-81; e-mail:mkabo(ata)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(ata)onet.eu

Zapraszamy na nasza 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. 033 845-70-29, 0-668 357-903) jordankirw@op.pl

Materiały dla Domowego Kościoła można nabyć bezpośrednio u Renaty i Wiesława Jordanków a także 
w czasie spotkań Domowego Kościoła. Część podstawowych materiałów dla Domowego Kościoła dostępna 
jest również 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 plebani, 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(małpa)gmail(kropka)com

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

DIAKONIA ŻYCIA

Moderator: 
Odpowiedzialny: 

Termin najbliższego spotkania: brak informacji

adres mailowy diakonii to: diakonia.zycia.bz@gmail.com

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =164&  Itemid  =75  

ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
30.9-2.10 Szkoła Animatora Muzycznego

Diecezjalna Diakonia Muzyczna zaprasza na Szkołę Animatora Muzycznego.
Mogą  w niej  uczestniczyć  wszyscy,  którzy  chcą  się  przygotować  do  posługi  animatora  muzycznego  we 
wspólnocie parafialnej.
Na  szkołę  składa  się  elementarne  przygotowanie  duchowe,  merytoryczne  i  troszkę  praktyki,  również 
możliwość podszkolenia posługiwania się instrumentem.
Nie stawia się wymogów formacyjnych.
Miejsce: ośrodek Ruchu Światło-Życie przy kościele św. Pawła w Bielsku-Białej (osiedle Polskich Skrzydeł)
Czas rozpoczęcia: piątek, 30 września 2011, godz. 22.00 (rozpoczynamy nieszporami).
Czas zakończenia: niedziela, 2 października 2011, po Mszy Świętej ok. godz. 12.15.
 
Uczestnictwo należy zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy.
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8.10.2011 Diecezjalny Dzień Wspólnoty 
Domowego Kościoła

Diecezjalny dzień wspólnoty DK w Jawiszowicach w Kościele Matki Bożej Bolesnej

Plan :
10.00 Zawiązania wspólnoty i komunikaty
10.30 Konferencja, którą wygłosi Ks. Andrzej Mojżeszko
11.15 Spotkanie w grupach
12.30 Namiot spotkania 
13.00 Przygotowanie do Eucharystii
13.15 Eucharystia
14.15 Agapa

REJONY
Andrychowsko - Kęcki

Kochani...  
Wspólnie z ks. Piotrem Górą ustaliliśmy i proponujemy spotkanie naszego rejonu 8 października o godz. 
10:00  w  parafii  św.  Stanisława  w  Andrychowie  (na  osiedlu).  Na  spotkanie  serdecznie  zapraszamy 
odpowiedzialnych  za  wspólnoty  kapłanów,  świeckich,  animatorów  oraz  OSOBY  o  których  mówiliśmy
w czerwcu  na  spotkaniu  dla  których  chcielibyśmy żeby  była  formacja,  a  w parafii  np.  nie  ma kto  tego 
poprowadzić (zwłaszcza po trzecim stopniu, ale mowa była również o 1 i 2 stopniu). W planie:                         
-  propozycje  wydarzeń  w  naszym  rejonie                                       
-  propozycje  rejonowych  dni  wspólnoty                                             
-  jeżeli będzie potrzeba podział  na grupy i organizacja spotkań w grupach dla osób które nie mają takiej 
możliwości  w  parafii  w  tym  także  formacji  ciągłej  dla  animatorów                               

Czekamy  na  wszystkich  z  niecierpliwością  i  WASZYMI  POMYSŁAMI  I  PROPOZYCJAMI.
Jarek Pszczółka 

Kontakt: ks. Piotr Góra piermontis(ata)gmail.com
Jarosław Pszczółka jaroslawpszczolka@vp.pl

CIESZYN
W naszym rejonie powstała wspólnota - Oaza Dorosłych na którą serdecznie zapraszamy
-Osoby które "ukończyły" swoja formację i chcą ja ponowić.
-Osoby które mimo swego wieku chciałyby się formować w charyzmacie Ruchu Światło-Życie.
-Osoby które szukają wspólnoty dla siebie.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 października w Cieszynie na Mnisztwie
PLAN:
16:30 - rozpoczęcie
16.45 - spotkania w grupach
18.00 - Eucharystia
19.10 - Agapa 
20.00 - Konferencja
20.30 – Modlitwa      Planujemy zakończyć przed 21.00

Nasz mail maranatha.cieszyn@interia.pl
Znasz może kogoś kto byłby chętny? Zaproś go! A najlepiej przyjdźcie razem! Czekamy na was!
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE
Pragniemy kontynuować serię artykułów promujących nasze wspólnoty parafialne. 
Zapraszamy animatorów, księży osoby odpowiedzialne do przysyłania informacji 

i zdjęć wspólnot parafialnych.

ADRES: jaroslawpszczolka@vp.pl

WYDARZYŁO SIĘ...
Studium Animatora - I sesja 

Za nami pierwsza sesja Diecezjalnego Studium Animatora w tym roku formacyjnym. Prawie 60 osób spotkało 
się w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-
Białej („na Skrzydłach”) by w dwóch grupach rozważać treści związane z „Drogowskazami Nowego 
Człowieka”: o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Zbawicielu oraz o Liturgii.

Dla uczestników na „Studium” ogromnie ważna jest atmosfera: otwartość, zrozumienie, spotkanie z drugim 
człowiekiem, możliwość wymiany doświadczeń i wzajemne wsparcie. Czas „Studium” to też czas 
wyjątkowego „duchowego oddychania”. Okazją do tego jest Eucharystia, Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, Namiot Spotkania, Liturgia Godzin. Dla wielu cenne jest to, że „Studium” rozpoczynamy w 
piątkowy wieczór z Panem Bogiem, czyli od adoracji Najświętszego Sakramentu (w tym czasie jest też okazja 
do spowiedzi św.). Tym razem wieczorną modlitwę w sobotę wypełnił nam Różaniec, który na nowo został 
odkryty jako modlitwa medytacyjna a równocześnie jako forma modlitwy wstawienniczej, w której mogliśmy 
modlić się za siebie nawzajem w przedstawionych intencjach. Wartościowym składnikiem „Studium” są też 
konferencje, wykłady i inne formy spotkań, które dają okazję do poszerzenia wiedzy o Ruchu, o relacjach z 
drugim człowiekiem i o innych ważnych rzeczach.

Zapraszamy na kolejne spotkanie na „Studium”. To już 14-16 październik. Będziemy 
rozważać „Drogowskazy”: Słowo Boże i Nowa Kultura. Przypominamy o zgłoszeniach 
przez formularz!

Myślibórz OR I stopień

W dniach 15-30 sierpnia tego roku mieliśmy łaskę uczestniczyć w rekolekcjach DK I st. w Myśliborzu. 
Miejsce szczególne, bo u stóp Jezusa Miłosiernego w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego.

Wspaniałym doświadczeniem była dla nas obecność księdza diakona Andrzeja Kuźmy i jego posługa 
liturgiczna oraz opieka nad dziećmi i prowadzenie zajęć przez siostry felicjanki Julię i Alicję. Ksiądz 
moderator Tomasz Wala bardzo obrazowo ukazywał nam Bożą Miłość, działanie Jezusa w naszym życiu, 
szczególnie w sakramentach. Niezwykle cenne były dla nas praktyczne szkoły modlitwy - to czas spędzony 
przed obliczem Pana we wspólnocie w różnych formach modlitwy. Wspaniałe było odkrywanie wagi naszego 
sakramentu małżeństwa i wielkich możliwości przepływu przez nas łaski Bożej, o ile tylko trwamy w łasce 
uświęcającej. Każda forma naszych zajęć od Eucharystii, spotkań, szkoły życia... po pogodne wieczory i czas 
wspólnych zabaw była dla nas odkrywcza. Podczas godziny świadectw prawie każdy uczestnik mówił o wielu 
łaskach, jakich doświadczył podczas rekolekcji, a wielu zabrakło słów, aby wyrazić swoje przeżycia. Dlatego 
ufamy, ze owoce przeżytych rekolekcji będą obfite dla naszych małżeństw i rodzin.

Za ten czas działania Bożej łaski Bogu niech będą dzięki.      Jezu ufam Tobie!

Prowadzący Ula i Marek
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Powakacyjny Dzień Wspólnoty 
       Prawie 60 kapłanów (w tym 40 koncelebrowało Eucharystię przy ołtarzu!) i około 1100 pozostałych osób 
zgromadziło się w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu w sobotę 10 września br. by dziękować Bogu za 
wszelkie łaski, zwłaszcza te otrzymane w czasie rekolekcji wakacyjnych, 
oraz  prosić  Go  o  nowe  na  czas  kolejnego  roku  formacyjnego.  Wybór 
miejsca pielgrzymki był podyktowany Rokiem Kolbiańskim z okazji 70 
rocznicy  męczeńskiej  śmierci  św.  Maksymiliana  Marii  Kolbego.  
 Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele Dzieci Maryi (razem z nimi 
przybyło  też  wiele  sióstr  zakonnych),  Służby  Liturgicznej  Ołtarza  oraz 
dzieci,  młodzież  dorośli  i  rodziny  z  Ruchu  Światło-Życie  (rodziny 
Domowego  Kościoła  Ruchu  Światło-Życie  z  ks.  Jerzym Musiałkiem!).
 Spotkanie rozpoczęło się  o  godz.  9.00 od modlitwy różańcowej,  którą 
poprowadził ks. Tomasz Michniok i Dzieci Maryi z Chybia. O godz. 10.00 
do  ołtarza  wyruszyła  procesja  liturgiczna  by  celebrować  Eucharystię. 
Przewodniczącym był  ks.  Marcin  Aleksy,  moderator  diecezjalny  Ruchu 
Światło-Życie.  Na  początku  słowo  powitania  wypowiedział  ks.  prałat 
Józef Niedźwiecki, proboszcz tutejszej parafii przybliżając zgromadzonym 
postać  św.  Maksymiliana  Marii  Kolbego  i  prezentując  relikwiarze 
związane z o.  Maksymilianem. Homilię  wygłosił  ks.  Marcin Aleksy,  w 
której podkreślił potrzebę permanentnej formacji oraz wagę słuchania Pana  w Kościele(!). Po homilii miał 
miejsce  obrzęd  błogosławienia  animatorów  dla  wspólnoty  młodzieżowej  i  Domowego  Kościoła.  Przed 
błogosławieństwem  kończącym  Eucharystię  odbyło  się  jeszcze  wręczenie  świeć  oazowych  dla 
odpowiedzialnych za nowo utworzone rejony oazowe w diecezji bielsko-żywieckiej. Na zakończenie jeszcze 
wiele ogłoszeń i podziękowania, jakie przede wszystkim wypowiedział ks. dr Sławomir Zawada, diecezjalny 
duszpasterz  Służby  Liturgicznej,  główny  organizator  tego  spotkania.  Zanim  przewodniczący  liturgii 
pobłogosławił  wszystkich,  wcześniej  odmówił  modlitwy  wstawiennicze  nad  wszystkimi  animatorami 
wspólnot dziecięcych, młodzieżowych i rodzin. Jeszcze przed wyjściem ze świątyni uczestnicy mieli okazję 
uczcić przez ucałowanie relikwie związane ze św. Maksymilianem Kolbe.                                         
         Po wyjściu z kościoła uczestników pielgrzymki czekała jeszcze niespodzianka. Ks. proboszcz, Józef 
Niedźwiecki zapewnił dla wszystkich poczęstunek w postaci słodyczy, soczków i innych dobroci.

FORMACJA
Zawodnicy Boga

           „W dobrych zawodach wystąpiłem... „ Jak biegłem, który byłem? 
           Dziś: Gdzie jestem w tej stawce startujących? Na początku czy na końcu? Czy starcza nam sił? Gdzie  
mamy trenera? Co z tymi którzy zostają z tyłu?

Tak!  Biegniemy  w  koszulce  zawodników  Boga  w  codziennym  życiu.  W  naszym  przypadku  z 
dopiskiem oazowicz. Gdzie jestem? Z przodu, idzie mi świetnie? Czy może gdzieś z tyłu, bo coś w życiu mi 
nie  wychodzi?  Wtedy  czuję  się  wyprzedzany  przez  tych  którzy  noszą  inne  „koszulki”,  osaczony, 
przytłoczony? Tu jest zadanie tych z „czołówki peletonu” (ale nie tylko). I nie ważne czy są animatorami czy  
nie.  To  nasze  zadanie  zawsze!  Pomagać  tym  którzy  zostali  z  tyłu!  Wołać  DASZ  RADĘ!  MOŻESZ! 
DOBIEGNIJ DO NAS! MASZ SIŁY!

Wokół nas wielu, którzy „giną” nam z kościołów, oaz a przede wszystkim z Kościoła. Papież Benedykt 
XVI zwraca uwagę na problem Kościoła – tzw. letnich katolików. To ich mamy ciągnąć do czołówki, to dla 
nich mamy być „trenerami”. Ich mamy dopingować. Musimy też pamiętać, że sami potrzebujemy treningu i 
wsparcia.

Jest nas wielu! W naszej diecezji oazowiczów jest sporo (tylko biuletyn otrzymuje ponad 1200 osób)! 
Mamy gdzie nabierać sił, mamy z kim biec, trenować i walczyć! Możesz ten bieg wygrać! Masz tyle siły! Nie  
pozostaw na trasie zawodników ze swojej drużyny! Mają twoją koszulkę! Oni też muszą dobiec! Inaczej co to 
za zwycięstwo?

Jarek Pszczółka
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www.radio.oaza.pl

POMOCE OAZOWE
PROPOZYCJE ŚPIEWÓW

Propozycje pieśni na niedziele 23 października:

      Na procesję wejścia:  Przyjdź Duchu Święty napełnij serca swych wiernych, ponieważ chcemy prosić 
Ducha Świętego by zjednoczył nas i napełnił nas swoją miłością, której nam potrzeba.

       Na procesję z darami: To przykazanie, ponieważ mówi ona o miłości oraz odwołuje się do Ewangelii .

      Na komunię: W dobroci swej powiedział Pan, ponieważ karmiąc się ciałem Chrystusa mamy się karmić 
również jego słowem, tu szczególnie z Ewangelii .  

      Na uwielbienie : Będę śpiewał Tobie mocy moja, ponieważ nawiązuje ona do psalmu i jest wyśpiewaniem 
chwały Bogu.

    Na procesję wyjścia: „Chcemy słuchać Cię”, ponieważ nawiązuje ona do 2 czytania. Kluczowe są tu 
słowa  „w  miłości  Twej  stawać  się  podobnymi  do  Ciebie”,  chcemy  kochać  jak  Pan  Bóg  i  Jego  słowa 
wprowadzać w życie.

KALENDARIUM
PAŹDZIERNIK 

08.10.2011     -   Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK w Jawiszowicach w Kościele Matki 
                            Boskiej Bolesnej (rozpoczęcie godzina 10:00)

10-12.10.2011 -  Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA: Porszewice

14-16.10.2011 -  Studium Animatora (początek w piątek o godz. 2200 a zakończenie w 
                           niedzielę ok. godz. 1200 )

16.10.2011      -     Rejonowe Dni Wspólnoty

23.10.2011      -    Spotkania formacyjno-informacyjne Diecezjalnej Diakonii Muzycznej
                           (dla osób po III stopniu ONŻ, OS, DK...)

LISTOPAD

4-6.11.2011   -   Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
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