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          W numerze:
- V Diecezjalna Kongregacja
- Alleluja Party
- Rejonowe Dni Wspólnoty
- Rekolekcje po Angielsku
- Nasze Wspólnoty 
- Radio oazowe
- Moje zdjęcie 
             na okładce?

„Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu,
co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie,
do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.”  
                                            św. Paweł
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BIULETYN...
Oazowicze!

W Wasze ręce oddaję kolejny numer biuletynu. 

Nadal zwracam się do wszystkich: wspólnot parafialnych, rejonów i diakonii z naszej 
diecezji  o przekazywanie zapowiedzi  sprawozdań i  ciekawostek, które będą tworzyć 
kolejne numery niniejszego biuletynu.

Serdecznie dziękuję wszystkim diakoniom rejonom i wspólnotom parafialnym, które 
już współpracują i przyczyniły się do wydania drugiego numeru biuletynu.

Czwarty numer biuletynu ukaże się 3 czerwca.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 30 maja. 

Zapowiedzi powinny dotyczyć tego co wydarzy się w czerwcu, 
a sprawozdania obejmować kwiecień i maj.

W obecnym numerze pojawiły się nowe rubryki: Spis Treści oraz Zapowiedzi

Jarosław Pszczółka           

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

Redakcja: Jarosław Pszczółka          
kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Korekta tekstów (częściowa): Maciej Kiełbas 
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA MODLITWY

6.05.2010 - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu”
                   W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku - Białej.
        18:30 - Eucharystia
        ok. 19:00 – rozpoczęcie spotkania 
        ok 21:00 – zakończenie spotkania 

                                                            SZKOŁA MODLITWY

     Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich podejmujących posługę animatorów modlitwy 
podczas tegorocznych rekolekcji wakacyjnych Ruchu Światło-Życie!!!

Spotkania te będą się odbywały w ramach comiesięcznej Szkoły Modlitwy,
w kolejne 2. wtorki miesiąca, tj. 11 maja oraz 8 czerwca. 

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Obecnie spotykamy się jeden 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 

Najbliższe spotkanie Diakonii Ewangelizacji odbędzie się
30 maja

o godzinie 13:30, w domu Krzyśka Rycaka w Wapienicy
Nie wiesz jak tam trafić?

Dzwoń 517-661-497 

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

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 
            oraz podczas wszystkich spotkań formacyjnych, które odbywają się przy parafii św. Pawła Ap.

Adres mailowy: diakoniaslowa@gmail.com
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DIAKONIA MUZYCZNA

30.05.2010 - Diecezjalna Szkoła Animatora Muzycznego: Bielsko-Biała, św. Paweł, godz. 14.30

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!
 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

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Najbliższe spotkanie odbędzie się:
15.05.2010 r. godz. 18:00 

Bielsko – Biała – św. Paweł

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com
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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).

Najbliższe spotkanie: 9 maja 2010 godz. 18:30

OGŁOSZENIA REJONÓW
REJON BIELSKO – BIAŁA I

Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejon Bielsko I
(dekanat centrum, wschód, oraz Czechowice, Bestwina, Wilkowice, Buczkowice, Bystra)

 

9.05.2010 r  
Parafia p/w Chrystusa Króla na Leszczynach. 

Temat: Ewangelizacja bez granic.

       Początek:         godzina 14.00 
     Zakończenie:   ok. 17.30. 

                         W planie:
– przedstawienie ewangelizacyjne,
– świadectwa - dzielenie się, 
– Eucharystia, 
– agapa. 

Zapraszamy wspólnoty Domowego Kościoła, młodzieżowe oraz dziecięce Ruchu Światło-Życie. 

Bądźmy dla siebie świadkami wiary, przez samą obecność.

Odpowiedzialni: ks. Krzysztof Kozieł, Ula i Marek Janik, Ola Janik.

REJON BIELSKO – BIAŁA II
Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejon Bielsko II

15.05. 2010 o godz. 15.00 
Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu 

Wszystkie wspólnoty prosimy o przygotowanie:
– scenki: "Ewangelizacja bez granic" (parafiami)
– piosenki: którą się przedstawicie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie wspólnoty Ruchu Światło-Życie z rejonu Bielsko-Biała II: 
dzieci, młodzież, rodziny i dorosłych.

Niech nikogo nie zabraknie z nami w tym dniu!

Prosimy także o dary stołu na agapę i o zabranie ze sobą napojów 
(brak dostępu do kuchni w Jaworzu).
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REJON BIELSKO – BIAŁA III (WSCHÓD)

Witam serdecznie, a zarazem zapraszam na Wiosenny Rejonowy Dzień Wspólnoty 
Ruchu Światło-Życie, który chcemy przeżyć w ramach 

Wspólnot Dziecięcych, Młodzieżowych oraz Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
 

Odbędzie się on 9 maja 2010 r. o godz. 14.00 
w kościele na Leszczynach w Bielsku - Białej.

 
W ramach DW przewidziane jest:

– zawiązanie wspólnoty,
– Eucharystia,
– świadectwa przedstawicieli wszystkich rodzajów wspólnot 
– agapa, na którą prosimy o przywiezienie małego-co-nieco :)

      Bardzo proszę o przekazanie tej informacji jak największej ilości zainteresowanych osób 
          z parafii Dekanatów Centralnego (Bielsko-Biała I) i Wschodniego (BB III).

Z pamięcią w modlitwie,
Aleksandra Janik

REJON CIESZYN - WISŁA

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na Rejonowy Dzień Wspólnoty, który odbędzie się  29 maja 2010r.

w parafii św. Piotra i Pawła w Skoczowie. Pragniemy rozpocząć ten dzień zawiązaniem wspólnoty 

o godzinie 10°°. Tematem ostatniego w tym roku formacyjnym Rejonowego Dnia Wspólnoty będzie 

„Ewangelizacja bez granic”. Organizatorami tego spotkania są animatorzy Oaz Młodzieżowych wraz 

z Oazami Rodzin. Już teraz cieszymy się na ten dzień 

i  na przybycie waszych wspólnot.  Bardzo proszę o obecność, a w razie niemożliwości  przybycia 

proszę o kontakt.

Oaza Młodzieżowa:                                                                                                 Oaza Rodzin:
Gabriela Fołta                                                                                                    Państwo Kołacze 
tel: 507600864                                                                                                 tel: 605429600
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13.05.2010 - odbędzie czuwanie modlitewne Rejonowej Diakonii Modlitwy z Cieszyna 
                        w kościele Podwyższenia Krzyża oo. Franciszkanów o godz. 19:00
                       Jak widać jest to czas szczególny – rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie – dlatego 
                       chcemy wraz z Nią pochylać się w tajemnicach różańcowych, aby móc ratować kolejne 
                       życia, szczególnie te, które są zagrożone poprzez aborcję – tych, których krzyku  
                       jeszcze nie możemy usłyszeć...
                 O godzinie 20:00 będziemy celebrować Eucharystię w tej intencji. 

Jako RDM pragniemy wspomóc franciszkanów, którzy cały dzień poświęcają dziełu ratowania życia 
ludzkiego (modlitwa  różańcowa od  godz.  12  do  mszy  świętej).  Jako,  że  czas  naszego  spotkania 
wypada właśnie  w tym dniu (drugi  czwartek miesiąca),  pragniemy poprowadzić  ostatnią  godzinę 
modlitwy, a także uczestniczyć we mszy świętej.                                                               

Informacja dla dojeżdżających: 

Od godziny 17:00 wszystkie parkingi w Cieszynie są już za darmo, więc można spokojnie pozostawić 
swoje pojazdy przy Kościele Marii Magdaleny, na placu dominikańskim. Stamtąd już tylko parę 

kroków na ulicę Szersznika, gdzie znajduje się kościół Podwyższenia Krzyża.

Marcin Mazurek

REJON KĘCKO - ANDRYCHOWSKI

Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejon Kęcko - Andrychowski
(dekanaty Andrychowski i Kęcki)

 

22.05.2010 r w Andrychowie 

Szczegółowe informacje o Rejonowym Dniu Wspólnoty
dotrą listownie do wszystkich parafii rejonu.

REJON ŻYWIECKI

Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejon Żywiecki
 

8.05.2010 r 

Szczegółowe informacje u odpowiedzialnych za Rejon.

DO WSZYSTKICH REJONÓW

Zwracam się z prośbą do wszystkich rejonów (osób odpowiedzialnych), 
aby po Dniach Wspólnoty przysłać relacje z załączonymi kilkoma zdjęciami. 

Relacje pojawią się w czerwcowym numerze biuletynu.

Prosimy je przesyłać na adres mailowy: jaroslawpszczolka@vp.pl
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TWÓJ 1 % - PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 
swój 1% podatku na rzecz Fundacji „Światło-Życie” Ośrodek w Bierach !!! 

Bóg zapłać!!!

Kasia Moczek

WYDARZYŁO SIĘ...
V DIECEZJALNA KONGREGACJA 

W sobotę, 24 kwietnia, w kościele pw. św. Pawła Apostoła w 
Bielsku-Białej  miała  miejsce  V  Diecezjalna  Kongregacja 
Ruchu  Światło-Życie.  Całe  spotkanie  odbywało  się  pod 
hasłem zbliżającego się nowego roku formacyjnego: „Słuchać 
Pana”.  Każdy  uczestnik  Kongregacji  został  zaopatrzony  w 
notes  i  długopis,  które  służyły  do  zapisania  konkretnego 
działania  ewangelizacyjnego.  Po  zawiązaniu  wspólnoty 
poszczególne  Diakonie  RŚŻ  przedstawiały  główny  zarys 
swoich  działań,  które  zostały  szczegółowiej  omówione  na 
spotkaniach w grupach, prowadzonych przez te Diakonie. Po 
wezwaniu  do  działania  w Namiocie  Spotkania  Słuchaliśmy 
Pana w Jego Słowie z Łk 17, 1-9. Zwieńczeniem dnia była 
Eucharystia,  której  przewodniczył  moderator  Ruch  diecezji 
bielsko-żywieckiej ks. Marcin Aleksy. W trakcie mszy św. w procesji z darami każdy mógł zanieść do ołtarza 
kartę (z notesu) z zapisaną własną deklaracją konkretnego czynu.

SPOTKANIA W DIAKONIACH

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

Na spotkaniu w grupie prowadzonej przez Diakonię Komunikowania Społecznego najpierw próbowaliśmy 
powiedzieć sobie czym są środki komunikowania społecznego, które kryją się za nazwą diakonii.  Zostały 
wymienione  media,  komunikatory,  komórki,  etc.  Następnie  zastanawialiśmy  się  w  jaki  sposób  należy 
ewangelizować  poprzez  wymienione  środki  komunikacji.  Zapisaliśmy  na  karcie  m.in.:  jasność  przekazu 
(używanie  zrozumiałych  i  poprawnie  odmienionych  słów),  dostęp  do  tego  przekazu,  potwierdzenie 
świadectwa poprzez własne życie.

              Maciek
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DIAKONIA EWANGELIZACYJNA

W czasie Diecezjalnej Kongregacji jedno ze spotkań 
w grupach prowadziła  Diakonia Ewangelizacyjna.  O dziele 
ewangelizacji  i  działalności  naszej  diakonii  diecezjalnej 
mówili  odpowiedzialni  za  nią,  czyli  ksiądz  Ryszard  Piętka
i Krzysztof Rycak, a ich słowa potwierdzali członkowie tejże 
diakonii.

Diakonia  Ewangelizacyjna  swe  początki  datuje  na 
2002 rok. Od tamtej pory spotykali się ludzie chcący działać, 
świadczyć, służyć, a przez co głosić Chrystusa. Przez te lata, 
jak  mówił  Krzysztof  ,  w  diakonii  służyło  około  80  osób. 
Przede  wszystkim  spotykali  się  na  modlitwie,  wspólnym 
dzieleniu  się  swoim  życiem,  oraz  na  organizowaniu 
konkretnych  dzieł  ewangelizacyjnych.  Oczywiście  bez 
umocnienia duchowego i wsparcia innych ludzi byłoby im dużo ciężej, dlatego też uczestniczą w wyjazdowej 
Oazie Jedności Diakonii Ewangelizacji, która odbywa się w różnych miejscach naszego kraju. 

Na spotkaniu można było usłyszeć świadectwa o konkretnych dziełach w diecezji np. szereg rekolekcji 
dla  szkół,  czy  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii,  uczestnictwa  w  bielskim  Tygodniu  z  Ewangelią, 
organizowanym balu  dla  Jezusa  itd.  Mówiono także  o  dziele  Nowej  Ewangelizacji,  którą  zapoczątkował 
ksiądz  Franciszek  Blachnicki.  Pokazano  szereg  propozycji  ewangelizacyjnych,  oraz  uczestnicy  mogli 
zobaczyć  krótką pantomimę ewangelizacyjną,  obrazującą jak Chrystus uwalnia  nas od zła,  przyjmując na 
siebie cierpienie. 

Członkowie diakonii mają świadomość, iż wiele dzieł nie mogło by być zrealizowanych, gdyby nie 
ludzie  podejmujący  odpowiedzialność.  Takich  osób  potrzeba  coraz  więcej,  a  diakonia  jest  otwarta  na 
wszystkich, którzy chcą świadczyć. Żniwo jest nadal wielkie, dlatego potrzeba robotników jest nadal aktualna. 

Basia
RELACJE I ZDJĘCIA Z KONGREGACJI: www.bz.oaza.pl

Czas Kongregacji, w ogóle czas spotkania w Ruchu Światło-
Życie czy to na poziomie diecezjalnym, ogólnopolskim, czy 
choćby rejonowym – jest to czas, kiedy dotykam nieba.

Dlaczego? Dla mnie niebo jest (oprócz miejsca gdzie będę 
mógł wiecznie jeść i wiecznie będę głodny, a także gdzie się 
wyśpię :P), miejscem gdzie wszyscy których kocham są na 
jednym miejscu. Co prawda na Kongregacji nie wszyscy są 
obecni, ale jest bardzo dużo  takich osób, których nie znam, 
to  czuję,  że  i  oni  są  mi  bliscy.  Choć  wydawałoby się  są 
obcymi  –  moje  serce  czuje  się  bezpiecznie.  Często  nie 
potrafię  wyrazić  moich  uczuć,  często  nawet  nie  wiem jak 
zagadać  sensownie,  jak  porozmawiać  –  ale  to  się  w tych 
dniach nie liczy – wystarczy, że ich wszystkich widzę i już 

serce się raduje. To jest niebo!
     Poza tym niebo jest też jednością w Panu. Nie spotkałem nigdy takiego miejsca, gdzie tyle młodzieży, 
bardzo gwarnej, żywej w jednym momencie się zatrzymuje i... następuje cisza.
Jest to czas namiotu spotkania, w którym Bóg przychodzi do nas. Nikt nie musi mówić i upominać: „teraz 
cisza - następuje namiot spotkania”, dlatego, że szkoda tych cennych sekund na spotkanie z Bogiem w takim 
skupieniu. Wybaczcie, ale w pierwszym momencie ja się wsłuchuję w tę ciszę, potem patrzę na Boga i czuję 
się jak w niebie. Wszyscy w cichości serca dążymy do Pana, który chce nas przemieniać. W tych chwilach 
czuję się dumny, że jestem OAZOWICZEM, a dokładniej jednym wśród wielu 
Za to wszystko chwała Panu 

Marcin Mazurek 
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Diecezjalna  Kongregacja,  to  czas  kiedy  możemy  się 
pochylić  nad  tym,  czym jest  Ruch,  co  się  w nim dzieje. 
Każdy  rok  przynosi  „inne”  wydarzenia  podczas 
kongregacji. Ta różnorodność jest świetnym dowodem na to 
jak szeroko prowadzi działania Ruch w naszej diecezji (i nie 
tylko  – oczywiście,  ale  mówimy teraz o naszej  diecezji). 
Notatnik  i  długopis  to  elementy,  które  długo  będą 
przypominać  to  wydarzenie  i  zobowiązania  do  działania 
(jakich się podjęliśmy). To jednak nie wszystko – spotkania 
z  diakoniami pozwalały uściślić  i  jeszcze bardziej  realnie 
podjąć swoje zobowiązania.  Dla mnie osobiście spotkanie 
Diakonii  Komunikowania  Społecznego  pokazało  jedną 
niesamowita rzecz. Członkowie naszej diecezji są w dużym 
stopniu zaangażowani w różne dzieła  Ruchu na poziomie 
centralnym,  a  w niektóre w stopniu wręcz gigantycznym. 
Jako  przykład  wystarczy  podać  choćby  Radio  Oazowe, 
gdzie  znaczna  część  osób  tworzących  redakcję  pochodzi
z  naszej  diecezji.  Ponadto  członkowie  naszej  diecezji 
odpowiadają  za  niektóre  serwisy  oazowe  (np. 
Blachnickiego, Operacji Madryt 2011). Ponadto nie brakuje 
także  dużych  działań,  które  tworzą  i  podejmują  diakonie
z naszej diecezji.
               Za to Chwała Panu                  Jarek P.
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ALLELUJA PARTY w Zebrzydowicach

       W niedzielę Zmartwychwstania 2010 roku w Zebrzydowicach, po mszy wieczornej (czyli u nas jak zawsze 
o 16) rozpoczęliśmy imprezę o wdzięcznej nazwie - ALLELUJA PARTY. Od 17:00 byliśmy na świeżym 
powietrzu, grając w grę planszową SUPER FARMER w piłkarzyki, ping-ponga, a nawet w siatkówkę. Było co 
wybrać, a niektórzy nawet wybierali się na krótki spacerek (bo w Zebrzydowicach jest gdzie;)). Wtedy, kiedy 
zebrała  się  grupa  przepięknych  dziewczyn  a  także  grupa  przystojnych  no  i  nieśmiałych  chłopaków, 
rozpoczęliśmy tańcem belgijskim. Oczywiście sprzęt muzyczny nieprzerwanie grał od początku, tworząc miłą 
i spokojną atmosferę. Jednak teraz muzyka zapraszała przede wszystkim do wspólnej zabawy! Rozwinął się 
sprzęt karaoke, potem jeszcze menuet. Godziny wieczorne już przypadły nam na ognisko i czas posilenia się, 
który  zakończył  się  belgijskim,  ale  nie  rozwiązał  naszego  zgromadzenia!  Udaliśmy  się  do  Kościoła  na 
ogromne uwielbienie!!! Wśród śpiewu, rozważań a także pod koniec tańcem. Czas minął bardzo szybko, nie 
zauważyliśmy nawet, że kolejna godzina za nami. Teraz na ostatnie dwie godziny niedzieli, poszliśmy na salki 
wraz ze sprzętem (nie tylko muzyka, a nawet efekty świetlne czy sztuczna mgła). Wszyscy się bawili w duchu 
Zmartwychwstania! Kończyliśmy już w poniedziałek dopełniając tradycji. My tak świętowaliśmy czas radości 
Zmartwychwstania.  Parę osób nawet "z zewnątrz" przyszło się z nami bawić :)  Mieliśmy zawsze,  w tym 
wypadku nie drzwi a bramę od fary otwartą :)                                                                   

Zapraszam na kolejne imprezy w Zebrzydowicach :)
Marcin Mazurek          

NASZE WSPÓLNOTY
TO MIEJSCE CZEKA NA 
TWOJĄ WSPÓLNOTĘ

KĘTY (Osiedle)
Najświętszego Serca Pana Jezusa

TO MIEJSCE CZEKA NA 
PRZEDSTAWIENIE 

TWOJEJ WSPÓLNOTY

CHCESZ 
ZAPREZENTOWAĆ 

SWOJĄ OAZĘ NAPISZ: 
jaroslawpszczolka@vp.pl

     Nasza wspólnota działa przy parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kętach, już od chwili jej powstania. Jest nas ok. 
20  osób,a  naszym  moderatorem  jest  ks.  Zygmunt  Mizia. 
Spotykamy  się  w  każdy  piątek  i  niedzielę  na  Eucharystii,
w której posługujemy śpiewem, modlitwą wiernych i darami. 
W  piątki  po  Mszy  gromadzimy  się  na  spotkaniach 
formacyjnych,  a  raz  w miesiącu,  w niedzielę,  na  śniadaniu. 
Posługujemy  w  naszej  parafii  poprzez  prowadzenie  drogi 
krzyżowej,  koronki  do  Bożego  miłosierdzia,  różańca  oraz 
pierwszopiątkowych adoracji. Czasami organizujemy zabawy 
okolicznościowe i czynnie włączamy się w życie diecezji. 

Więcej informacji na:    http://www.oazakety.cba.pl/, 

                                                              Serdecznie zapraszamy.
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Internetowe Radio Fos-Zoe poleca nowy program "Poniedziałkowy Ruch w eterze". 

10 maja retransmisja audycji z 26 kwietnia

* * * * * * *

17 maja zupełnie nowy "Poniedziałkowy ruch w eterze bis"
a w nim:

                                     - audycja "Rozmowa kulturalna", 
                                 - Oazowa lekcja historii- wywiad z o.Hubertem Lupą, proboszczem     
                                                                                    eksperymentalnej parafii w Brzegach,
                                 - Ewangelizacyjny Przekaz Radiowy, 
                                 - Ruch w Kościele i dla Kościoła, 
                                 - Sto brzuszków- audycja kabaretowa i inne:)

Tydzień później, 24 maja retransmisja powyższego programu.

* * * * * * *

31 maja "Poniedziałkowy ruch w eterze 3" 
a w nim:

                                                                       - Oaza Rozmowy, 
                                                               - Poradnik Animatora, 
                                                               - Połączenie nie z tej ziemi, 
                                                               - Dobranocka, czyli słowniczek oazowicza, 
                                                               - Koncert Życzeń.

* * * * * * *

Od 10 maja na stronie radia do ściągnięcia wybrane audycje.

Do wakacji ukaże się płyta zawierająca nagrania wszystkich dotychczasowych audycji oraz 
pewne "bonusy".:)

Pilnie poszukujemy grafika komputerowego do stałej współpracy w tworzeniu plakatów 
zapowiadających programy.

Nasz mail: radio@oaza.pl    Strona:  www.radio.oaza.pl
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CIEKAWOSTKI
REKOLEKCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  

„Zostań wspólnikiem Boga”

To rekolekcje o tym:

• jak prowadzenie własnej firmy zobowiązuje przed Bogiem i 
ludźmi; 

• jak prowadzenie własnej firmy wpływa na życie rodziny, 
wspólnoty; 

• jak prowadzenie firmy domaga się odwagi wiary 
• jak prowadzenie firmy otwiera na dyspozycyjność wobec Boga, 

wobec braci oraz wobec życia.

TERMIN:  26 VI – 1 VII 2010r.                                      

Przenikanie  codziennego  życia  wiarą  i  ewangelicznym  myśleniem  jest 
jednym  z  głównych  charyzmatów  naszego  Ruchu.  To  zasada  Światło-
Życie.  Proponowana  forma  rekolekcji  może  ubogacić  uczestników 
nowymi,  biblijnymi  inspiracjami,  dotyczącymi  pracy  w  firmie,  relacji  pracowniczych,  chrześcijańskiego 
podejścia do finansów, współpracy między firmami, opartej na zasadzie darmowości i logice daru.

Miejsce: Krościenko nad Dunajcem                     Koszt: 300 zł                        Zgłoszenia: do 20 maja 2010 r.

Źródło: www.oaza.pl pod tym adresem także więcej szczegółów.

REKOLEKCJE PO ANGIELSKU
Misja: Oaza

Rekolekcje I stopnia w języku angielskim - Krościenko 2010

W trwającym roku formacyjnym podążamy za słowami Chrystusa: Czyńcie uczniów 
ze  wszystkich  narodów.  To  wezwanie  staje  się  rzeczywistością  w  działaniach 
misyjnych  Ruchu Światło-Życie.  W ubiegłym roku w Polsce  rekolekcje  I  stopnia 
przeżywali Chińczycy; Ruch dotarł do Kenii, a w Turkmenistanie odbyły się po raz 
pierwszy rekolekcje oazowe. Moderatorzy oraz animatorzy docierają z charyzmatem 
Światło-Życie  również bliżej:  do Hiszpanii,  na Litwę, Łotwę czy Ukrainę.  Głoszą 
Dobrą Nowinę o Bożej Miłości w oparciu o formację oazową. Cieszą też działania 
ewangelizacyjne  podjęte  wśród  polskiej  emigracji  w  Niemczech,  Anglii  czy 
Norwegii.

Dlatego pragniemy w III turnusie w Krościenku przeprowadzić rekolekcje I stopnia w języku angielskim pod 
hasłem „Misja: Oaza” kierując je do obcokrajowców, szczególnie do:

• Osób związanych ze wspólnotami Ruchu poza Polską, ale nie mających możliwości przeżycia 
rekolekcji oazowych we własnym języku. 

• Osób posłanych przez polskich misjonarzy lub innych księży pragnących zaszczepić charyzmat 
Światło-Życie w swoich parafiach/diecezjach np. Chiny, Kenia. 

ks. Adam Wodarczyk

Źródło: www.oaza.pl pod tym adresem także więcej szczegółów.

     Biuletyn Informacyjny Nr 3/2010                                                                                                               13/16

http://www.oaza.pl/


OPERACJA MADRYT 2011
   
    Zapraszam wszystkich chętnych do "walki" na ŚDM! Walczymy nie o byle co, ale o to aby 
coraz więcej ludzi dowiedziało się, że Bóg istnieje!! I nie tylko istnieje ale także kocha nas, 
ma dla nas plan - bo nie jesteśmy dziełem przypadku! - i nasz grzech nie jest Mu przeszkodą! 
Niech co raz więcej przyjmie Go jako Pana i Zbawiciela. Lecimy do Hiszpanii opowiedzieć
o Chrystusie!! :) Zapraszam:)                 

     
    Drogi oazowiczu jeśli chcesz pomóc i mieć udział w tym 

dziele, możesz pomóc przez inne sposoby 
nie ruszając się do Hiszpanii.

Poprzez:
               modlitwę, 
                               przygotowanie formacji, 
                                                              pomoc w reklamie itp. 

Jeśli jesteś zainteresowany pisz: Tukidydes21@o2.pl
Marcin Mazurek

Szczegóły znajdziesz na:

www.operacjamadryt2011.pl

Istnieje także portal na: nasza-klasa i facebook
pod nazwą OPERACJA MADRYT 2011

 Blog:
http://www.operacjamadryt2011.blog.pl/

Kalendarium - czyli co i kiedy możemy coś zrobić dla tego dzieła:

· Codziennie, godz. 21.30 – modlitwa za Operację Madryt 2011 

· 19-27 czerwca 2010 - Tydzień Promocji Światowych Dni Młodzieży 

· 3-19 września 2010 - rekolekcje III stopnia na Camino de Santiago 

· Lipiec/sierpień 2011 – ewangelizacja w Hiszpanii prowadzona przez członków  
                                         Operacji 

· 11-15 sierpnia 2011 - Dni w Diecezjach, dalsza posługa ewangelizacyjna 

· 15-22 sierpnia 2011 - Światowe Dni Młodzieży
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TWOJE ZDJĘCIE NA OKŁADCE?

Przyślij swoje zdjęcie, a może znajdzie się na okładce biuletynu.

Wielu oazowiczów posiada świetne zdjęcia, które gdzieś zalegają na dyskach komputerów. 
Podzielmy się nimi !!!

Przyślij swoje zdjęcie. Najlepsze zdjęcia znajdą się na okładce inne będą zdobić biuletyn wewnątrz. 
Zawsze będzie podpisane, kto jest autorem zdjęcia – prosimy, więc przysyłać tylko te robione 

osobiście.

Jakie zdjęcia przysyłamy? 
Te które przez piękno świata, ukazują nam piękno Stwórcy.

(Poza przyrodą mile widziane również, zdjęcia z kościołów adoracji, rekolekcji, pielgrzymek itp.)

ZMIANY W BIULETYNIE

Drodzy czytelnicy.

W związku z faktem, iż biuletyn szybko zyskał sobie Wasze uznanie w równie dynamicznym tempie 
zaczął się rozwijać. Dlatego też konieczne są zmiany na kilku płaszczyznach:

I. REDAKCJA BIULETYNU

W miarę rozwoju biuletynu zwiększa się również jego objętość, a co za tym idzie liczba artykułów
i materiałów które trzeba zebrać i przygotować.

W związku z tym faktem do redakcji biuletynu dołączył: Maciej Kiełbas, który zajmuje się już od 
tego  numeru  (na  miarę  swoich  możliwości  czasowych)  korektą  części  tekstów  nadsyłanych  do 
biuletynu. 

W przyszłości planowany jest dalszy rozwój zespołu redakcyjnego o osoby, które mogłyby zająć się 
stroną graficzną oraz poszczególnymi kolumnami. Chętnych zapraszam do współpracy. 

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

II.    SPOSÓB PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIA

Jak można zauważyć biuletyn zwiększa także swoja objętość pod względem liczby MB i mimo że są 
to tylko 3 MB to zaczyna to stanowić problem. Docierają do nas informacje, iż zdarza się, że nie 
wszyscy zapisani na CORDIS otrzymują mail. Powodowane jest to błędami serwerów, które blokują 
czasem maile  traktując  je  jak spam (ponieważ równocześnie  wychodzi  ok.  1300 maili).  Za takie 
wypadki  z  góry  przepraszam i  proszę  o informacje jeżeli  biuletyn nie  dociera,  ponieważ zawsze 
wychodzi on w dniu, w którym został zapowiedziany. 

Planowane jest udostępnianie numerów archiwalnych na naszej diecezjalnej stronie oazowej. 

Ponadto w przyszłości biuletyn będzie można otrzymać na 2 sposoby: 
- w załączniku

- w postaci linku (do ściągnięcia)
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KALENDARIUM 2010

KALENDAR

MAJ

6.05. - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” 

9.05. - Rejonowy Dzień Wspólnoty

11.05. - SZKOŁA MODLITWY

16-18.05. - 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.

21.-24.05.  –  Centralna  Oaza  Matka -  Krościenko.  W czasie  COM-u animatorzy,  którzy
                      uczestniczyli w Studium Animatora i spełniają wszystkie warunki, mogą uzyskać 
błogosławieństwo do posługi w Ruchu Światło-Życie wraz z krzyżem animatorskim, zaś ci, 
którzy podejmują odpowiedzialność za diakonie – błogosławieństwo do posługi. 
Zgłoszenia indywidualnie u Moderatora Diecezjalnego do 6.05.

28-30.05. – Oaza Modlitwy Moderatorek: uczestniczą bezwzględnie moderatorki wspólnot 
wakacyjnych i parafialnych!!!

29.05. - XIII Ogólnopolska pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Kalisza

30.05. - Diecezjalna Szkoła Animatora Muzycznego

CZERWIEC 

3.06. - SPOTKANIE MODLITEWNE „w Sercu” 

8.06. - SZKOŁA MODLITWY
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