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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 października.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 27 września. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Magdalena Rodak                            
Kalendarium: Magdalena Rozmus                          Niniejszy biuletyn przekazywany jest przez listę Cordis.
Radio oazowe: Monika Tomiczek                        Jeżeli są osoby, które chcą do niej dołączyć proszę o kontakt.
Wydarzyło się: Jadzia Flisek
Ogłoszenia diakonii: Agnieszka Sromek
Wspólnoty parafialne: Monika Tomiczek
Zapowiedzi z bz.oaza.pl: Magdalena Rozmus
Korekta: Maciej Kiełbas

Kontakt: redakcja@bz.oaza.pl
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA EWANGELIZACJI

W niedzielę 18 września, na Stadionie Lekkoatletycznym w B-B Wapienicy odbędzie się Duchowy 
Fitness w ramach Tygodnia z Ewangelią, którego głównym organizatorem jest Ruch Światło – Życie

    Od samego rana w niedzielę podczas każdej Eucharystii w Kościele św. Franciszka w Wapienicy będą 
mówione świadectwa życia przez przyjaciół z zaprzyjaźnionej z wspólnoty „Pójdź za Mną”, wzmocnione 
wcześniej homilią ks. Rysia Piętki. 

   O 14.00 ma odbyć się mecz Księża kontra Ratusz, o 15.30 koncert s. Anny Bałchan, a o 17.00 zabawy 
integracyjne dla dzieci, rodzin i wszystkich, którzy „poczują się jak dzieci”. 

   W czasie koncertu będzie również miejsce na świadectwo, głoszenie kerygmatu i możliwość przyjęcia Pana 
Jezusa do swojego życia. 

Nie chcemy, żeby to był typowy happening ewangelizacyjny, dlatego chcielibyśmy, żeby na stadionie 
była cały czas obecna modlitwa. W związku z tym mają być postawione namioty modlitwy, w których wystrój 
będzie sprzyjał „duchowemu oddychaniu”. Chcemy również , żeby było stoisko z lekturą duchową oraz punkt 
informacyjny o ruchach, stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich, które proponują „drogę z Jezusem”.

Pracy jest sporo:

1. Podstawą jest modlitwa, o którą proszę  już od dziś ( codzienna 10-tka różańca, koronka, Eucharystia, 
post etc.) proszę o Wasze deklaracje i podjęcie modlitwy w intencji całego Tygodnia z Ewangelią oraz 
Duchowego Fitnessu w Wapienicy

2. Wystrój namiotów modlitwy – chodzi o zorganizowanie Pism Świętych, ikon, świec materiałów, 
kwiatów etc.

3. Prowadzenie modlitwy w namiotach ( może być adoracja Krzyża, ale głównie chodzi o zorganizowanie 
dyżuru modlitewnego, żeby cały czas ktoś się modlił w intencji ewangelizacji - o dotknięcie Jezusa - 
uzdrowienie, przemianę serca, przebaczenie etc.)

4. porządkowe : rozstawienie namiotów, złożenie, posprzątanie stadionu po fitnesie ok. 19-tej,

5. czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników

6. informacja i zapraszanie wszystkich, których znamy i nie znamy – to jest nasze Święto, dlatego 
chcemy akcentować to, że niedziela jest dniem Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i 
pragniemy się tym cieszyć

Chcielibyśmy również, żeby nasz duchowy fitness, był okazją do daru materialnego dla głodujących w 
Somalii, dlatego planujemy bufet, z którego dochód będzie przeznaczony na ten cel.

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

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http  ://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12  
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DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com

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

 

DIAKONIA LITURGICZNA

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

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.
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 MUZYCZNA

Spotkanie diakonii muzycznej odbędzie się 10.09 w Oświęcimiu o godz. 8.00.

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.
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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

DIAKONIA ŻYCIA
W ramach pierwszego spotkania w tym roku formacyjnym Diakonia Życia organizuje dni skupienia na Osiedlu 

Polskich Skrzydeł. Tematem będzie „Powołanie do Diakonii Życia-służba”.Dni skupienia odbędą się 24-25 
września. Rozpoczęcie rano w sobotę, zakończenie około południa w niedziele. Koszt i dokładny plan zostaną podane 
później.

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

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
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ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
STUDIUM ANIMATORA
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ŁADUJEMY AKUMULATORY WIARY
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REJONY
Rejon Bielsko-Biała I – wschód: 

obejmujący m.in. parafie na Złotych Łanach, Leszczynach, Wilkowice, Buczkowice itd.

KS. Moderator : ks. Piotr Jarosz (Wilkowice)
Para rejonowa: Marek i Ula Janik
Odpowiedzialna :Edyta Starzak

Rejon Bielsko-Biała II – zachód .

KS. Moderator : ks. Grzegorz Strządała (B-B)
Para rejonowa: Marek i Kasia Moczek
Odpowiedzialna : Ola Kołek (os. Karpackie)

Rejon Bielsko-Biała III 
obejmujący m.in. Hałcnów, Kozy, Zabrzeg, Ligotę, Czechowice –Dz. 

KS. Moderator: ks. Krzysztof Walczak (Cz-DZ.)?????
Para rejonowa: Andrzej i Krystyna Czaderna
Odpowiedzialna: Jadzia Flisek

Rejon Oświęcim 

KS. Moderator :
Para rejonowa: Jerzy i Barbara Nycz
Odpowiedzialna : Agnieszka Czerwik

Rejon Andrychowsko-Kęcki

KS. Moderator : ks. Piotr Góra
Para rejonowa: p. Jordankowie
Odpowiedzialny: Jarosław Pszczółka

Rejon Żywiec 1

KS. Moderator : Ks. Piotr Niemczyk
Para rejonowa: Helena i Emil Pawlikowie
Odpowiedzialna : 

Rejon Żywiec 2

KS. Moderator : ks. Bogusław Kastelik
Para rejonowa: Maria i Stanisław Dończykowie
Odpowiedzialna :  Magda Stolarczyk

Rejon Wisła -Cieszyn

KS. Moderator - 
Para rejonowa:  Agata i Bogusław Kołaczowie
Odpowiedzialny: Marcin Mazurek
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WYDARZYŁO SIĘ...
1 Stopień ONŻ Radocza

      Cześć,  jestem Adam, mam 16 lat.  Uczestniczę w pierwszym stopniu ONŻ i chciałbym się z Wami 
podzielić moim świadectwem.

Na tych rekolekcjach zacząłem odkrywać Boga na nowo w moim życiu. Zanim tutaj przyjechałem, 
zmagałem się z wieloma, może nie jakimiś wielkimi,  ale jednak – problemami.  Strasznie trudno mi było 
patrzeć na drugiego człowieka, jak na człowieka. Nieraz kierowały, a wręcz miotały mną jakieś namiętności. 
Miałem tendencję  do  przylepiania  ludziom karteczek,  świadczących  zarówno  o  ich  złych,  jak  i  dobrych 
cechach. Często robiłem to nieświadomie, odruchowo nawet porównując się z innymi, co wydaje mi się z tego 
miejsca czymś chorobliwym. Teraz widzę, że krzywdziłem ludzi nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Po 
przyjeździe na rekolekcje stopniowo zaczęły mi się otwierać oczy. Kamieniem milowym w tym „otwieraniu 
się  oczu”  była  ubiegła  niedziela,  kiedy  przyjąłem  Chrystusa  jako  Pana  i  Zbawiciela.  Zacząłem  powoli 
dostrzegać mój problem. Dzięki Duchowi Świętemu zaczynałem rozumieć, jak bardzo niszczę siebie i innych. 
W tym czasie Bóg podsyłał mi przez różne osoby różne materiały, znaki i modlitwy.

Jednak  Chrystusa  odczułem  tak  naprawdę  „namacalnie”  w  łasce  błogosławionej  spowiedzi.  Gdy 
odszedłem od konfesjonału chciało mi się skakać z radości. Dopiero tam, podczas tamtej spowiedzi, naprawdę 
oddałem mu te wszystkie moje troski, kłopoty, to, co brudziło moją duszę.

Kończąc  już  to  moje  świadectwo  chcę  zaznaczyć,  że  skłamałbym  mówiąc  iż  moje  kłopoty 
krzywdzenia, szufladkowania ludzi zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. One pewnie dalej będą 
istnieć, może jedynie w mniejszym stopniu. Jednak to, co mi dał Bóg, to łaska ich dostrzegania i ogromnego, 
palącego wstydu za nie. Taki wstyd naprawdę pomaga w patrzeniu na siebie krytycznym okiem, a sama myśl 
o nim każe się dwa razy zastanowić zanim powiem albo pomyślę sobie o kimś coś głupiego. 
Niech będzie za to Chwała Panu!
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3 stopień ONŻ Przemyśl

            Co roku stawiam sobie trudne pytania związane z moją wiara, relacją z Bogiem. W tym roku tematem 
spotkań na oazie III st. było powołanie. Uradowałem się, gdyż od dawna mam problem z odnalezieniem 
swojej drogi życiowej.
            Miałem wielkie szczęście, że trafiłem do grupy, w której był kapłan, mąż oraz moi rówieśnicy – 
studenci i młodzież pracująca. Byłem zdumiony wypowiedziami i postawą uczestników. Poznałem „trudy” i 
„radości” życia kapłańskiego i małżeńskiego. Na spotkaniach z Żywym Kościołem poznałem wspaniałych 
ludzi i wspólnoty. Cieszę się, że są środowiska gdzie można wzrastać w braterskiej miłości agape z ludźmi 
otwartymi na Boga. Niepokoi tylko fakt, że prawdziwych katolików jest coraz mniej… Czuję, że na tym polu 
Jezus szczególnie mnie powołuje i chce mojego działania. Niesamowite świadectwo dały mi rodziny z 
Domowego Kościoła. Pokazali mi, że nawet gdy pracujesz i wychowujesz dzieci możesz stać w obronie wiary 
i być wzorem do naśladowania.

           Chrystus na jednej z modlitw wieczornych uświadomił mi, że żeby być dobrym mężem lub kapłanem 
muszę popracować nad relacjami z innymi. Dowiedziałem się również, że sakrament daje nam łaskę i 
możliwości do pełnienia danego powołania !

          Świetnie to Pan poukładał, że swój trzeci stopień przeżywam pod hasłem „Słuchać Pana w Kościele”. 
W temacie roku jest zawarte wszystko to nad czym się pochylamy. Codziennie nowi ludzie działający w 
Kościele i codziennie inna świątynie. Żywa świątynia.
         Chcę dalej trwać w Ruchu Światło-Życie. Chcę posługiwać swoimi charyzmatami, (które odkrywam na 
nowo) a nade wszystko  chcę jeszcze lepiej posługiwać charyzmatem MIŁOŚCI, odnajdując swoje powołanie 
by jak dobry Baca przyciągać owieczki do Jezusa aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
CHWAŁA PANU!

Paweł 

FORMACJA
ANIMATOR SPIDERMAN

Jak to jest, że czasem w Ruchu na Oazach próbujemy (albo nawet i nie) podjąć się większych zadań 
(dzieł) i bywa, że efekt tego jest marny. Skąd więc biorą się sytuacje, że nieliczne i słabe stowarzyszenia albo 
nawet pojedyncze osoby robią rzeczy szalone!

Mam  ostatnio  za  sobą  niesamowite  doświadczenie  –  organizację  pikniku  dla  całej  Gminy. 
Uczestniczyło w nim w sumie blisko 800 osób. Wiecie ilu osób było trzeba do jego organizacji? CZTERECH.  
Tak w cztery osoby zorganizowaliśmy sponsorów, zgody,  zabezpieczenie,  ubezpieczenie,  nagrody,  stoliki, 
napoje, rozstawiliśmy wszystko, posprzątali, zorganizowali grupy osób do prowadzenia konkursów i zabaw 
oraz poszczególnych stoisk. I to mogą zorganizować 4 osoby w 3 tygodnie.

W Ruchu potrzeba nam właśnie takich animatorów szaleńców, - spiderman'ów – ludzi, którzy nie boją 
się zaryzykować,  balansować na granicy,  takich którzy prą do przodu. Okazuje się,  że  mamy wiele osób 
posiadających te cechy. Spotykam ich ostatnio coraz częściej. My jednak niestety pozwalamy im zaginąć.

Jest  wśród  nas  wielu,  którzy  mogą  „rozruszać”  Ruch,  którzy  chcą  się  zaangażować.  Nie  brakuje 
również szaleńców gotowych na wielkie rzeczy – gotowych skoczyć z budynku i trzymać się cienkiej liny. 
Każdy z nas ma coś takiego w sobie. Nie gaśmy tego, idźmy za natchnieniem Ducha.

Idźmy działajmy.
Nie trzeba wielu, lecz zaangażowanych.

Jarek Pszczółka
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Pierwsze zapowiedzi w październikowym numerze.

www.radio.oaza.pl

POMOCE OAZOWE
MODLITWA WIERNYCH

Modlitwa wiernych na XXIII niedzielę zwykłą.

• Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze dawał wiernym poczucie prawdy.
• Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby potrafili napominać wiernych, kierując się głosem Ojca.
• Módlmy się za rządzących, aby nie wykorzystywali swojej władzy w prywatnych celach, a służyli 

innym ludziom.
• Módlmy się za ludzi zatwardziałych, aby otworzyli swoje serca dla Boga i chętnie przyjmowali 

wskazówki innych.
• Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.
• Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili przyjmować upomnienia innych i z miłością wskazywali błędy 

naszym braciom.

PROPOZYCJE ŚPIEWÓW
Na niedzielę 25 września:

• na procesje wejścia  : Boże obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Pieśń ta ma zjednoczyć 
zgromadzony lud i wprowadzić w temat jaki dominuje w liturgii słowa. W tej Pieśnie jest 
odwołanie szczególnie do drugiego czytania, gdzie jest mowa o potrzebie jedności ludu 
Bożego.

• Na procesje z darami:   o Panie szukasz dzieci twych, ponieważ ta pieśń mówi o miłości i 
nawiązuje do drugiego czytania i ewangelii.

• Na komuni  ę  :   Zbliżam się w pokorze, ponieważ karmiąc się ciałem Chrystusa mamy się karmić 
również jego słowem szczególnie tym kierowanym do nas w Ewangelii. 

• Na uwielbienie :   Jezu umiłowany Synu Ojca przedwiecznego, ponieważ w tej pieśni zawarte 
są słowa z drugiego czytania. Mając jednak na uwadze, że pieśń ta uwielbia tylko Jezusa, 
kolejną propozycją jest Błogosławiony bądź Ojcze, gdzie uwielbiona zostaje cała Trójca 
Święta jak to powinno zawsze być. Jeśli natomiast nie jest się w stanie wykonać tych pieśni 
proponuję Jezus najwyższej godzien chwały czy Jezus najwyższe imię. Wszystko jest w myśl, 
że godnie i porządnie zaanimowana piosenka może być lepszym rozwiązaniem niż 
niedopracowana pieśń.

• Na procesję wyjścia:   wiara choć pierwsza wśród cnót, szczególnie ważne słowa to „kochaj to 
twórz, kochaj to służ!”, bo najważniejsze są czyny jak głosi Ewangelia, a koniec ma być pieśń 
lub piosenka, która będzie nakłaniała by iść i głosić oraz żyć usłyszanym na eucharystii 
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słowem Bożym. Kolejną pieśnią jest „zjednoczeni w Duchu” nawiązuje ona do drugiego 
czytania. Jest prośbą by lud Boży zjednoczony w Duchu pracował i głosił ewangelie. Dobrą 
propozycją jest również Serce wielkie nam daj. Jest to prośba by stawać się nowymi ludźmi o 
których mówi ewangelia. Trudno też nie zaproponować pieśni W dialogu miłości. Tu bardzo 
ważny jest refren „ non nascuntur, fed fiunt Christiani”, czyli „nie rodzimy się, lecz stajemy się 
chrześcijanami” po prostu zwieńczenie w jednym zdaniu ewangelii. Dodatkowo zawierzamy 
nasze życie Stwórcy.

KALENDARIUM 2011/2012
KALENDARIUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 
09. 2011 do 09. 2012

Aby  nie  dochodziło  do  kolizji  terminów  i  by  można  było  planować  sobie  czas  podajemy  już  teraz 
najważniejsze terminy spotkań na bieżący rok formacyjny. 
TAM  GDZIE  NIE  ZAZNACZONO  TEGO  SPECJALNIE  SPOTKANIA ODYWAJĄ  SIĘ  U  ŚW. 
PAWŁA W BIELSKU-BIAŁEJ!

Spotkanie wszystkich (!) członków Stowarzyszenia – 27.08.2011 (godz. 11  00  !)  
Spotkanie rejonowych (kapłanów i odpowiedzialnych!) – 4.09.2011, godz. 19  30  

Powakacyjny Dzień Wspólnoty: 10.09.2011 (Oświęcim)

I. Kapłani
1.  Rekolekcje  dla  kapłanów:  14-16.11.  (moderatorzy  diecezjalni),  Porszewice;  

21-24.11. i 11-14.04.– Krościenko. Zgłoszenia u Moderatora Diecezjalnego.
2. Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA: 10-12.10, Porszewice.
3. Spotkanie kapłanów i odpowiedzialnych prowadzących oazy letnie: 25.02. (sobota) od godz. 1400 (o 

1330 zapraszamy na obiad!)
II. Animatorzy 

1. Diecezjalne Studium Animatora:
Początek w piątek o godz. 2200 a zakończenie w niedzielę ok. godz. 1200. Uczestnictwo planujemy od początku 
do końca a  więc tak  chciejmy układać swe zajęcia,  aby nie  było pokusy późniejszego przyjeżdżania lub 
wcześniejszego wyjeżdżania.

Konieczne zgłoszenia wg. formularza na stroni internetowej!!!

Data Rok I Rok II
16-18. 09. Jezus Chrystus Liturgia
14-16. 10. Słowo Boże Nowa Kultura
18-20. 11. Modlitwa Duch Święty
20-22. 01. Świadectwo Kościół
24-26. 02. Niepokalana Agape

Konieczne zgłoszenia wg. formularza na stroni internetowej!!!

2. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności: 25-27.11.2011 (Porszewice)
3.  KODA:

- śląskie: 30.01.-10.02. Formularze zgłoszeń na stronie oazowej: bz.oaza.pl, Zgłoszenia do 22.01. Przyjazd do 
1700; wyjazd rano!

4.  Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie:
17-20.02. - Częstochowa. Zgłoszenia wyjazdu na KO u Moderatora Diecezjalnego.

5. Centralna Oaza Matka:
25.-28.05. – Krościenko. W czasie COM-u animatorzy, którzy uczestniczyli w Studium Animatora i spełniają 
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wszystkie  warunki,  mogą uzyskać  błogosławieństwo do posługi  w Ruchu Światło-Życie  wraz  z  krzyżem 
animatorskim,  a członkowie Stowarzyszenia  – błogosławieństwo do posługi.  Zgłoszenia indywidualnie  u 
Moderatora Diecezjalnego do 13.05.

6. Diecezjalne Rozesłanie Oaz:
23. 06. – godz. 1000. W Rozesłaniu  obowiązkowo uczestniczą animatorzy muzyczni (ci już od piątku) oraz 
odpowiedzialne lub inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.

7. Oaza Rekolekcyjna Diakonii:
20-24.08. Początek pierwszego dnia o godz. 1800 a zakończenie ostatniego ok. 1400. Do udziału zobowiązani są 
wszyscy, którzy już przyjęli lub chcą przyjąć błogosławieństwo do posługi w małej grupie na Diecezjalnym 
Dniu Wspólnoty.  Mogą wziąć udział  wszyscy,  którzy tego chcą a  są po III0  lub są dorośli.  Zgłoszenia u 
Moderatora Diecezjalnego przez formularz zgłoszeń do 13.08.

8. Krajowe podsumowanie oaz:
27-29.08.  –  Krościenko.  Moderator  Diecezjalny  oczekuje  na  gotowość  uczestnictwa  
w Podsumowaniu.

9. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD):
4-6.11.  i  23-25.03.  To  spotkania  przedstawicieli  7  diecezji  w  celu  wymiany  doświadczeń  
i  planowania  wspólnej  pracy.  Moderator  Diecezjalny  oczekuje  na  gotowość  wzięcia  udziału  w  tych 
spotkaniach.

10. Kurs Wychowawców Kolonijnych:
9-11.03. Po raz kolejny organizujemy taki Kurs, w którym mogą wziąć udział tylko (!) przedstawiciele Ruchu 
Światło-Życie.  Początek  w  piątek  o  godz.  2000 a  zakończenie  
w niedzielę ok. 1300. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń do końca lutego.

11.  Diecezjalne Podsumowanie Oaz:
25.  08.  –  godz.  1000.  W  Podsumowaniu  obowiązkowo uczestniczą  moderatorzy
i odpowiedzialne lub inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.

III. Uczestnicy Ruchu Światło-Życie
1. Rejonowe Dni Wspólnoty:

16.10.; 4.12.; 13.05. 
Wskazane terminy są terminami ogólnopolskimi i ich przestrzeganie jest wyrazem jedności w naszym Ruchu. 
Bardzo  więc  prosimy,  aby  zmiana  terminów  była  czymś  zupełnie  wyjątkowym  i  tylko  w  bardzo 
uzasadnionych wypadkach.

2. Triduum Paschalne
5-8.04. Do uczestnictwa w Triduum Paschalnym we wspólnocie deutero-katechumenalnej  są zobowiązani 
wszyscy  po  II0 oazy.  Zgłoszenia  do  31.03.  Początek  
w  Wielki  Czwartek  o  godz.  1500 a  zakończenie  w  Niedzielę  Zmartwychwstania  ok.  godz.  1600.  Nie  ma 
możliwości późniejszego przyjeżdżania ani wcześniejszego wyjeżdżania!

3. Terminy oaz wakacyjnych:
I 30.06.–16.07.;      II 18.07.–3.08.;
Formularze zgłoszeń na stronie oazowej:  bz.oaza.pl.  Przyjmowanie zgłoszeń w siedzibie Diakonii Słowa od 
16 do 19. 05. Więcej szczegółów na stronie internetowej później!!! 

4.  Powakacyjny Dzień Wspólnoty: 8.09.2012
Diecezjalna Kongregacja Ruchu Światło-Życie 28.04.2012 !!!

WSPÓLNOTY PARAFIALNE
ZAPROSZENIE

Pragniemy kontynuować serię artykułów promujących nasze wspólnoty parafialne. 
Zapraszamy animatorów, księży osoby odpowiedzialne do przysyłania informacji i 

zdjęć wspólnot parafialnych.

ADRES: jaroslawpszczolka@vp.pl
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