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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

Wchodzisz na spotkanie swojej wspólnoty. Przekraczasz ten niewielki próg i czujesz, że 
wchodzisz w całkiem inną przestrzeń. Wita Cię osiemdziesiąt rozpromienionych uśmiechniętych 
twarzy. Przyglądasz się im dokładniej i wiesz na pewno - Tak to twoi przyjaciele i znajomi z Oazy. 
Widujesz ich przecież na co dzień w szkole i jednocześnie żyjesz przekonaniem, że przychodząc na 
spotkanie zobaczysz ich wszystkich radosnych i pełnych zapału. Witasz się z każdym z osobna, chociaż 
raptem kilka godzin temu pożegnałeś się z niektórymi w szkole. Siadasz między dwoma dobrymi 
kolegami i równocześnie odkrywasz, że temperatura w tej niewielkiej salce jest znacznie wyższa niż na 
korytarzu. Sweter, w którym przyszedłeś okazuje się zbędny. Spoglądasz w prawo i widzisz kolegów, 
którzy czas oczekiwania umilają sobie świetnymi kawałami. Kiedy patrzysz w lewo zauważasz z kolei 
koleżanki, które oglądają zdjęcia z kuligu, który odbył się tydzień temu. Właśnie odkryłeś, że Ty 
przecież tych zdjęć nie widziałeś. Kiedy decydujesz się dosiąść do nich wchodzi uśmiechnięty od ucha 
do ucha ksiądz. Wita się z Tobą tak jak z każdym z osobna. Razem z całą wspólnotą zaczynasz 
spotkanie. Wiesz doskonale, że to będzie naprawdę dobrze wykorzystane popołudnie.

Świry! – stwierdzi ktoś patrząc całkiem z zewnątrz. 
Ty wiesz, że właśnie na takie spotkania chcesz przychodzić... 
Zadbaj ze swojej strony, by tak było w Twojej Wspólnocie.

Jarek Pszczółka

Dzień świra?
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Moderator: ks. Ryszard Piętka: tel. 600-599-086
Odpowiedzialny: Krzysztof Rycak: tel. 606-317-382

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

Studium animatora: 16-18.03.2013 godz. 22:00
Tematy: Niepokalana i Agape
Pamiętajcie o zgłoszeniach 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

Moderator: ks. Łukasz Gąsiorek
Odpowiedzialny: Jarosław Pszczółka

Termin najbliższego spotkania: 18.03.2013 godz. 14.00
w Bielsku-Białej na Osiedlu Polskich Skrzydeł

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9

Moderator: ks. Łukasz Tlałka
Odpowiedzialny: Sebastian Baltaza

Termin najbliższego spotkania: -

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



Moderator: brak
Odpowiedzialny: Szymon Waliczek email: szwaliczek@gmail.com
Kontakt a diakonią modlitwy: diakoniamodlitwybz@gmail.com

Od tego roku diakonia modlitwy będzie się spotykała w każdy trzeci wtorek miesiąca.  
Zapraszamy również na naszą zakładkę na stronie diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

Moderator: ks. Grzegorz Strządała
Odpowiedzialni: Tomasz i Iwona Adamaszkowie
Termin najbliższego spotkania: 3.03 godz. 15:30 
w ośrodku Ruchu Światło-Życie – parafia św. Pawła 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 a także poznać dalsze kalendarium.

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 naszą zakładkę na stronie diecezjalnej; 
http://www.bielskozywiec.oaza.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=11&Itemid=10

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 i Przemysław Cierniak tel. : 661-864-972
Miejsce: salka nad zakrystią w kościele św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej na os. Polskich Skrzydeł.
Uwaga! Uwaga! Diakonia słowa zmienia nie co swój tryb posługi. Otóż od miesiąca lutego będzie 
otwarta w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 17.00 do godziny 20.00. Ponadto zapraszamy na 
spotkania formacyjne najbliższe odbędzie się 03.03.2013 o godzinie 16.30 w kościele pw. św Pawła w 
Bielsku-Białej

Adres mailowy: diakoniaslowabz@gmail.com
Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
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Moderator: ks. Jan Froelich
Odpowiedzialni: Iwona i Stanisław Cinalowie - stanislaw.cinal@gmail.com, kom 502 736 742) 

Zapraszamy małżeństwa, osoby dorosłe i młodzież stykające się z problemem uzależnienia w rodzinie
i środowisku, i tych którym idea wolności człowieka jest bliska. 
Kontakt: fdfe@franciszkanie.pl tel (033)8622149
zapraszamy na ogólnopolski Serwis Krucjaty Wyzwolenia 
http://www.kwc.oaza.pl/
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Moderator: poszukiwany

Para rejonowa: Renata i Wiesław Jordankowie

Osoba świecka odpowiedzialna: Jarosław Pszczółka

Moderator: ks. Piotr Jarosz 

Para rejonowa: Urszula i Marek Janik

Osoba świecka odpowiedzialna: Edyta Starzak

Moderator: ks. Grzegorz Strządała

Para rejonowa:  Ewa i Waldemar Mieszczak

Osoba świeczka odpowiedzialna: Aleksandra Kołek

Moderator: ks. Krzysztof Walczak

Para rejonowa:  Krystyna Andrzej Czaderna

Osoba świecka odpowiedzialna: Agnieszka Stryczek

Moderator: ks. Ryszard Piętka

Para rejonowa: Małgorzata i Cezary Borowscy

Osoba świeczka odpowiedzialna: Marcin Mazurek

Rejonowy Dzień Wspólnoty 2.03.2013
Odbędzie się w parafii NSPJ w Kętach.

Rejonowe Spotkanie Animatorów 9.03.2013
Odbędzie się w Andrychowie o godz. 16:00
Więcej informacji: jaroslawpszczolka@vp.pl
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Moderator: poszukiwany

Para rejonowa:  Aleksandra i Jan Drżał

Osoba świeczka odpowiedzialna: Agnieszka Czerwik

Moderator: ks. Piotr Niemczyk

Para rejonowa:  Monika i Rafał Trela

Osoba świecka odpowiedzialna: Iwona Micorek

Moderator: ks. Rafał Stwora

Para rejonowa:  Irena i Józef Lach

Osoba świecka odpowiedzialna: Katarzyna Śleziak

Odpowiedzialni za rejony:
Prosimy o nadsyłanie maili korygujących zamieszczone w tym dziale informacje. 
Mamy bowiem świadomość, że część może być już nieaktualna natomiast Diakonia 
Komunikowania Społecznego nie posiada informacji o wszystkich zmianach. 

Ponadto w niniejszym dziale przewidziane jest miejsce na ogłoszenia rejonów. Dlatego 
mile widziane są informacje, które będziemy mogli umieszczać w wybranych 
rubrykach. 

    
Adres do korespondencji: jaroslawpszczolka@vp.pl
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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:
23.03.2013 -  Msza święta z modlitwą o 

uzdrowienie duszy i ciała Kościół Dobrego Pasterza 
w Istebnej, rozpoczęcie o godz 19:00

spotkania wspólnoty w każdy wtorek o godzinie 
20:00 w tym samym kościele. 

http://www.ogienbozy.pl/

Terminy spotkań:
17.03.2013 – spotkanie wspólnoty 

Parafia pw. NSPJ w Bierach. 
15:00 – rozpoczęcie Mszą świętą, następnie Agapa

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:
10.03.2013 – spotkanie formacyjne, gdoz. 16.30

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Cieszynie na 
"Mnisztwie"

Opiekun duchowy:
ks Grzegorz Kierpiec

Odpowiedzialne:
Sabina Żabińska, Aleksandra Sołtysik

Kontakt: 
e-mail: sabinazabinska@gmail.com

Terminy spotkań:
06.03.2013 oraz 20.03.2013 

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Oświęcimiu. 

18:30 parafialna Msza święta (zapraszamy do 
uczestnictwa)

19:15 spotkanie formacyjno - modlitewne
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Oaza Modlitwy Miłość i Odpowiedzialność
Bielsko-Biała, dom rekolekcyjny Caritas, ul. Polna 31

8-10.03.2013 wspólnota młodzieżowa Ruchu Światło-Życie na os. Karpackim w Bielsku-Białej 
organizuje oazę modlitwy. Tematem tych dni będzie "Miłość i Odpowiedzialność". Rozpoczniemy w 
piątek o godz. 18:00, a zakończymy w niedzielę około 12:00. Koszt pobytu z wyżywieniem i pościelą 

za całość wynosi 80zł. Szczegóły i zapisy pod adresem e-mail: oazatroclik@mailmix.pl oraz na 
www.troclik.pl. Serdecznie zapraszamy!

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał " J 15,16

Pragniemy na nowo powołać uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny. 

Czy uważasz, że każdy człowiek powinien usłyszeć o Zbawieniu? 
Czy pragniesz mówić ludziom o miłości Boga do człowieka?
Chcesz poznać innych z Jezusem?
Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji zaprasza Cię do współpracy!
Pragniemy zbudować wspólnotę ludzi chcących dzielić się swoją wiarą i doświadczeniem bliskości 
Jezusa. 
Jeśli jesteś po formacji w Ruchu Światło-Życie i uważasz, że Diakonia Ewangelizacji to miejsce dla 
Ciebie, to zgłoś się do nas. Szukamy ludzi, którzy chcieliby podzielić się swoją wiarą, ale nie wiedzą 
jak, którzy już Ewangelizują, pragną Ewangelizować, chcą to robić, lub szukają pomocy osób do 
Ewangelizacji.

Pamiętajmy! Każdy z nas został powołany do służby i do Czynienie Uczniów ze wszystkich narodów.

Pragniemy zorganizować spotkanie wszystkich podejmujących się Dzieła Ewangelizacji w naszej 
Diecezji z ramienia Ruchu Światło-Życie, dlatego jeżeli uważasz, że to zaproszenie skierowane jest 
do Ciebie skontaktuj się z nami i razem ustalmy termin takiego spotkania.
 
Ks. Ryszard Piętka tel. 600599086 e-mail: ryspie@op.pl
Krzysztof Rycak tel. 606317382 e-mail: bsojka@pro.onet.pl
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To jest prawda, że Jezus jest obecny pośród nas w Eucharystii. Dlatego z naszej strony też musi 
być prawda o nas samych i naszym działaniu, by te tajemnice ze sobą się spotkały. 

Limuzina wystartowała po raz dziewiąty. Dni od 10 do 17 lutego 2013 na bielskich Skrzydełkach 
były wypełnione śpiewem, celebracją liturgiczną, Słowem i trwaniem na modlitwie. A wszystko dlatego, 
że chcieliśmy bardzo realnie doświadczyć Bożego działania.

Dziesięciu ambitnych ludzi zmierzało się na KAMUZO ze swoimi zdolnościami muzycznymi, 
skutecznie je rozwijając. W tym samym czasie dwie dziewczyny (tak zupełnie nietypowo) zgłębiały na 
KODALu prawdę o liturgicznym uobecnianiu się Jezusa, by potem służyć swoją posługą wspólnocie 

zgromadzonej na Eucharystii i modlitwie. Do tego sześciu 
kroczących nieco z przodu stanowiących diakonię 
rekolekcyjną, próbujących pomóc dwunastce szalonych ludzi 
nie tylko zdobyć umiejętności, ale je przeżyć sercem. Choć 
przybyli tu z różnych diecezji (bielsko-żywiecka, katowicka, 
warszawska, gliwicka, częstochowska), szybko zjednoczyli 
się we wspólnym działaniu na chwałę Pana.

Cała relacja na: www.xgaau.pl

Limuzyna

KODA WD 2013
14-19 I oraz 11-16 II w Bierach przy parafii NSPJ 
odbyły się kursy dla animatorów wspólnot 
dziecięcych (KODA WD). W obu turnusach łącznie 
uczestniczyło 31 osób z woj. śląskiego oraz 
małopolskiego. Dziękujemy Wam za ten wspaniały 
czas oraz składamy podziękowania ks. proboszczowi 
Antoniemu Deworowi za gościnę i od lat nieustanną 
pomoc w kształceniu nowych animatorów. 
Wszystkim osobom, które przyczyniły się by to 
KODA WD mogło się odbyć z serca dziękujemy!
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Marzec
2.03. - spotkanie kapłanów i odpowiedzialnych prowadzących oazy letnie. Spotkanie trwa od 

godz. 10:00 (po spotkaniu z kapłanami Panie Odpowiedzialne kontynuują spotkanie!). 
8-10.03. - Kurs Wychowawców Kolonijnych. Po raz kolejny organizujemy taki Kurs, w którym 

mogą wziąć udział tylko(!) przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. Początek w piątek o godz. 20:00, a 
zakończenie w niedzielę ok. 13:00. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń do końca lutego. 

10.03. w naszej diecezji odbywają się Rejonowe Dni Wspólnoty.
15-17.03. odbędzie się kolejne, ostatnie z cyklu pięciu spotkań w ciągu roku Studium Animatora. 

Drogowskazem rozważanym przez rok pierwszy będzie Niepokalana, przez rok drugi – Agape.
28-31.03. ma miejsce Triduum Paschalne. Do uczestnictwa we wspólnocie 

deuterokatechumanalnej są zobowiązani wszyscy po po IIO oazy.

Kwiecień
12-15.04. odbędzie się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD). To spotkania 

przedstawicieli 7 diecezji w celu wymiany doświadczeń i planowania wspólnej pracy. Moderator 
Diecezjalny oczekuje na gotowość wzięcia udziału w tych spotkaniach.

Firmy Oazowiczów 

Jarosław Pszczółka
Doradca firmy

Kompleksowa obsługa firm:
TAX CARE SA rejestracja działalności, księgowość,
ul. R. Dmowskiego 14/1 doradztwo, leasing, finansowanie
43-300 Bielsko-Biała tel: 785 935 740
www.taxcare.pl E-mail: jaroslaw.pszczolka@taxcare.pl

Czekamy na wizytówki oazowiczów 
prowadzących firmy.

Wszyscy chcemy korzystać z usług 
ludzi, którym możemy spokojnie 

zaufać.




