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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 1marca.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 25 lutego. 

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: 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

     Biuletyn Informacyjny Nr 2/2012                                                                                                               2/13

mailto:jaroslawpszczolka@vp.pl


OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA EWANGELIZACJI

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

Termin najbliższego spotkania: 12 lutego o 15.00 w Bierach. 

Spotkania formacyjne rozpoczniemy w lutym:
Panów zapraszamy na g. 19.00 3-ciego lutego tj. piątek do Grodźca 339,

Panie zapraszamy na g. 19.00 17-tego lutego tj. piątek również do Grodźca 339,

Zaproszenie na Bal Militarny, 
który odbędzie się 4 lutego w Sali GOK w Bierach początek godz. 19.00. 

Bal jest oczywiście bezalkoholowy, ale temat hm… militarny. Więc jest prośba organizatora – mojego 
przyjaciela Darka Kucharskiego – o stroje związane z wojskowością (mogą być z różnych epok). Wspólnie z 
małżonką, o jakże pięknym i militarnym imieniu, wymyśliliśmy, że przebierzemy się bardzo pokojowo „za 

dzieci kwiaty”. Zapraszamy, abyście przyłączyli się w tym pomyśle do nas – oczywiście Ci którzy wybiorą się 
na ten bal.

Bal jest „imprezą przyjaciół” zrzucamy się po 15zł od osoby na koszty związane z wynajęciem sali i każdy 
przynosi coś na szwedzki stół (ciasto, sałatka, wędliny, zimne napoje itd.).

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt:
Darek Kucharski 602-705-310 
Krzysztof Rycak 606-317-382 

Zaproszenie na rekolekcje weekendowe dla rodzin, 
tematyka związana z budowaniem relacji z dziećmi i współmałżonkiem 

Miejsce: DR Idylla, ul. Wyzwolenia 6, 43-460 Wisła Nowa Osada 
Termin: 24-26 luty 
Cena: całość, z posiłkami, bez pościeli – obleczek (zabieramy własne lub śpiwory; pościel na miejscu 7 zł) 
100 zł dorośli i młodzież od 16 roku życia włącznie, 70 zł dzieci pomiędzy 5 rokiem życia a III klasą 
gimnazjum włącznie, 0 zł do lat 4 włącznie 

Chętnych prosimy o kontakt 
Pozdrawiamy Bronia i Krzyś 

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

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII
STUDIUM ANIMATORA: 24-26 LUTY

SZKOŁA MODERATORKI: 24-26 LUTY

Zapraszamy na naszą 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

Moderator: ks. Łukasz Gąsiorek
Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka, galuszkak@gmail.com

Termin najbliższego spotkania: 11 LUTY 16:30

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

DIAKONIA LITURGICZNA
Moderator: ks. Łukasz Tlałka

Odpowiedzialny: Sebastian Baltaza

Termin najbliższego spotkania: 11 LUTY 19:00 
rozpoczynamy nieszporami w kościele

Zapraszamy na naszą 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: SPOTKANIA MODLITEWNE „w SERCU” 
– każdy 1. czwartek miesiąca, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej

Kontakt z Diakonią Modlitwy: diakoniamodlitwybz@gmail.com 

Zapraszamy również na naszą 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: 4.03.2012 godz: 15:30 os. Polskich Skrzydeł Bielsko-Biała

Zapraszamy na naszą 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 OAZ REKOLEKCYJNYCH
Moderator: ks. Sebastian Fajfer

Za gałąź rodzinną odpowiadają:

                    Kasia i Bogdan Mleczkowie, tel. 33 817-55-81; e-mail:mkabo@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@onet.eu

Rekolekcje III st. w czeskiej Pradze 

Warunkiem uczestnictwa jest przeżyta formacja I i II stopnia oraz Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej.

Koszt: 675 zł. + 3000 CZK (w tym przejazd, wyżywienie, koszt zakwaterowania, bilet na komunikację 

miejską w Pradze, zakup karty EURO26 z ubezpieczaniem, bilety wstępu m.in. na Hradczany, wieżę 

Ratuszową). Do 15 marca należy wpłacić 300 zł zaliczki.

Termin: 30 czerwca do 17 lipca 2012 r.

 Zgłoszenia: do 29.02. 2012 r. oraz dodatkowe informacje drogą mailową: oazapraga@op.pl 

W mailu należy podać imię i nazwisko, adres, maila i tel. kontaktowy.

Ilość miejsc ograniczona!!! Odpowiedzialni: ks. Marek Różycki oraz Magdalena Waliczek

Relacja z ubiegłorocznych rekolekcji: http://www.bz.oaza.pl/index.php?

option=com_content&view=article&id=342:praga-oaza-oaza-praga&catid=20:rekolekcjeogolnie.

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=10

DIAKONIA SŁOWA
Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Słowa:

       Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie: Renata i Wiesław Jordankowie (43-330 Wilamowice-
-Hecznarowice, ul. Graniczna 11, tel. 33 845-70-29, 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 plebanii, 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@gmail.com

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
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ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK 

Diecezjalny  Dzień  Wspólnoty  DK będzie  miał  miejsce  w Żywcu  Zabłociu  w  kościele  św.  Floriana  dnia 
10.03.2012. Rozpoczęcie godzina 10.00. Zapraszamy!

Ogólnopolska pielgrzymka rodzin do Kalisza
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską pielgrzymkę rodzin do Kalisza, która odbędzie się dnia 19.05.2012.  

30.06-17.07.2012 III st. OŻK w Pradze
Zapraszamy młodzież po II st. oazy do udziału w rekolekcjach 3 stopnia w Pradze (Czechy)

Koszt: 675 zł+3000 CZK (w tym przejazd, wyżywienie, koszt zakwaterowania, bilet na komunikację miejską 
w Pradze, zakup karty EURO26 z ubezpieczaniem, bilety wstępu m.in. na Hradczany, wieżę Ratuszową)
Termin: 30 czerwca do 17 lipca 2012 r.
Zgłoszenia: do 29.02. 2012r. drogą mailową na adres maadziaw@interia.pl lub oazapraga@op.pl
W mailu należy podać imię i nazwisko, adres, maila i tel. kontaktowy, parafię oraz diecezję.
Pod wyżej wymienionymi adresami mailowymi można też uzyskać więcej informacji oraz kartę uczestnika 
rekolekcji III st. w Pradze.

FUNDACJA
Kochani!

    Powoli zbliża się rozliczanie z urzędem skarbowym z naszych podatków dochodowych osób pracujących na 
podstawie umowy o pracę, innej umowy cywilnoprawnej, emerytów i rencistów oraz prowadzących własną 
działalność.

     Jak co roku, także i w rozliczeniu za rok 2011 będzie można przekazać 1% naszego podatku na 
wskazaną organizację pożytku publicznego. Skorzystajmy z tej możliwości i przekazując nasz 1% 
zagospodarujmy dobrze tę kwotę naszego podatku. Musimy mieć świadomość tego, że rezygnując z tego 
przywileju, nasze pieniądze zostaną w budżecie państwa i nie będą służyły celom nam bliskim.
Przekazanie 1% na rzecz OPP nie wymaga od nas żadnych dodatkowych przelewów, druków. Wskazujemy 
organizację poprzez podanie jej numeru KRS i kwoty, a całą resztę wykonuje urząd skarbowy.

Nawet mała kwota od wielu osób, może przyczynić się do zebrania dużych środków na cele fundacji.

W ramach Ruchu Światło-Życie naszej diecezji działa 
Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bierach –posiadająca status ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO
Adres: ul. św. Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 634-10-46-851
Regon: 001376517
KRS: 0000071891
NRB (główny): 38 8117 0003 0013 0329 2000 0010

Zebrane przez Fundację środki są wykorzystywane m.in. na dofinansowywanie wakacyjnego wyjazdu dla 
dzieci i młodzieży z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej. W Fundacji posługę podejmują 
wolontariusze, dlatego wszystkie zebrane środki służą wyłącznie działalności statutowej.

Informacje do rozliczenia rocznego 1%
– OPP: wpisujemy  KRS: 0000071891

– informacje dodatkowe: wpisujemy dane naszego ośrodka, aby pieniądze z 1% trafiły do naszej 
diecezji, czyli: Fundacja "Światło-Życie"Ośrodek w Bierach (bowiem każda diecezja 
ma swój oddział fundacji)
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PRAGA 2012

Rekolekcje III st. w czeskiej Pradze 

Warunkiem uczestnictwa jest przeżyta formacja I i II stopnia oraz Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej.

Koszt: 675 zł. + 3000 CZK (w tym przejazd, wyżywienie, koszt zakwaterowania, bilet na komunikację 

miejską w Pradze, zakup karty EURO26 z ubezpieczaniem, bilety wstępu m.in. na Hradczany, wieżę 

Ratuszową). Do 15 marca należy wpłacić 300 zł zaliczki.

Termin: 30 czerwca do 17 lipca 2012 r.

 Zgłoszenia: do 29.02. 2012 r. oraz dodatkowe informacje drogą mailową: oazapraga@op.pl 

W mailu należy podać imię i nazwisko, adres, maila i tel. kontaktowy.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Odpowiedzialni: Ks. Marek Różycki  

oraz Magdalena Waliczek
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Relacja z ubiegłorocznych rekolekcji:

 http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=342:praga-oaza-oaza-
praga&catid=20:rekolekcjeogolnie.
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE
OAZA RAJCZA

Jesteśmy wspólnotą z Rajczy, której moderatorem jest ks. Łukasz Gąsiorek. Nasza wspólnota istnieje od 1993 
roku. Tworzy ją około 40 osób, wśród których znajdują się zarówno dzieci z podstawówki, jak i młodzież 
gimnazjalna, nie brakuje również młodzieży ze szkół średnich. Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 
16.15 oraz w niedziele na wspólnej Eucharystii.
Bierzemy czynny udział w życiu naszej parafii. W ostatnim czasie odwiedzaliśmy domy naszych parafian by 
wspólnie kolędować.

Nadszedł również czas gdy zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Rozpoczęliśmy krótkim 
przedstawieniem 

a następnie podzieliliśmy się opłatkiem przy czym towarzyszyli nam klerycy  i starsi 
oazowicze. 
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Razem śpiewaliśmy kolędy wychwalając Pana!

WYDARZYŁO SIĘ...
JASEŁKA – SUŁKOWICE

    W niedzielę, 8  stycznia,  młodzież  oazowa  z  parafii  św.  Jana  Chrzciciela  w Sułkowicach–
-Bolęcinie we współpracy w dziećmi działającymi w okolicznej świetlicy, przygotowały spektakl 
teatralny pt. Światłość w ciemności świeci. Na zaaranżowanej w prezbiterium scenie pojawiali się 
aniołowie,  diabły,  pasterze,  owieczki,  trzej  królowie,  liczni  święci  i  przede wszystkim Święta 
Rodzina.  Spektakl,  choć  potraktowany  z  dużą  dozą  lekkości,  niósł  ze  sobą  ponadczasowe 
przesłanie, że należy zawsze być otwartym na przychodzącego Jezusa. Przedstawienie było też 
doskonałym  odzwierciedleniem  talentu  wokalnego  dzieci,  które  wykonały  mnóstwo  pięknych 
pastorałek.  Wszystko  przygotowane  było  pod  czujnym  okiem  pani  Jadwigi  Pytel,  opiekunki 
tutejszej świetlicy, oraz księdza proboszcza, Krzysztofa Szopy. Powtórka 28 stycznia w świetlicy 
CkiW. 
Poniżej kilka zdjęć najlepiej obrazujących charakter przedstawienia:
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Rejonowa modlitwa 
w Czechowicach-Dziedzicach

      Dnia 14.01.2012. Odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach o godz. 1100 w kościele pw. św. Barbary 
Modlitwa Ruchu Światło-Życie Rejonu Bielsko-Biała  III  przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i 
zapalonej  świecy.  Spotkały  się  rodziny  Domowego  Kościoła  i  młodzież  oazowa,  około  30  osób  pod 
przewodnictwem  moderatora  rejonowego,  ks.  Krzysztofa  Walczaka.  Po  przeczytaniu  fragmentu  z  Pisma 
Świętego rozważaliśmy go w Namiocie Spotkania. Potem w modlitwie spontanicznej przedstawialiśmy Panu 
nasze  podziękowania,  przeprosiny,  prośby  i  uwielbienia.  Modlitwę  zakończyła  koronką  do  Bożego 
Miłosierdzia.  Wszystko  było  okraszone  przepięknym śpiewem,  który  prowadziła  młodzież  z  Czechowic-
-Dziedzic. Wszystkim obecnym, prowadzącym i gospodarzom serdecznie dziękujemy.

„Nie bądź wielbłąd choć do szopy”
       W Istebnej 6. stycznia odbyła się wigilijka wszystkich osób związanych z oazą od momentu jej powstania.

Rozpoczęliśmy poważnie poprzez uczestnictwo 
we  Mszy  Świętej.  Po  niej  udaliśmy  się  do  domu 
parafialnego,  gdzie  przy nakrytym słodkościami stole 
mogliśmy wspólnie pokolędować. Wielu z nas chętnie 
wspominało  miniony  czas,  zwłaszcza  mogąc  oglądać 
kronikę  oazową.  Następnie  obejrzeliśmy 
przedstawienie w wykonaniu najmłodszych członków 
oazy oraz połamaliśmy się opłatkiem, składając sobie 
szczere i serdeczne życzenia. Żeby radości było więcej 
postanowiliśmy przy pomocy znanych zabaw dotrzeć z 
Istebnej  do  betlejemskiej  stajenki.  Podróżowaliśmy 
m.in. pociągiem (do raju jedzie), statkiem (płyną statki  
z  bananami),  karawaną  (idzie  nasza  karawana)  i 
wieloma  innymi  środkami  transportu.  Oczywiście  na 
drogę wyposażyła nas w przeróżne stroje „ciocia z Ameryki”. Na miejscu na wzór trzech Mędrców złożyliśmy 
dary w postaci pastorałek po góralsku.
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Ten radosny dla nas czas przeżyli razem z nami nasi 
kapłani. Umilili go wieloma opowieściami i rozmowami, a 
także pięknymi życzeniami.  Wigilijka była dla  nas  okazją 
wspólnego dzielenia się życiem oraz tym, co zawdzięczamy 
będąc w Ruchu. Możliwością poznania ludzi którzy kiedyś 
tworzyli  istebniańską  oazę  oraz  tych  którzy  dopiero 
zaczynają  poznawać  Ruch  Światło-Życie.  Spotkanie 
pokoleń  pozwala  młodszym  odkrywać  wspólnotę  i  coraz 
bardziej  w  nią  wrastać,  a  starszym  ponownie  się  nią 
zachwycić i niejednokrotnie na nowo szukać w niej swojego 
miejsca. 

Barbara Kobielusz

FORMACJA
GWIEZDNE WOJNY

Imperium Kontratakuje
             W ostatnim numerze zatrzymaliśmy się na Ewangelicznej rzezi niewiniątek.  Dziś idziemy kilka 
kroków dalej. Chrystus unika konsekwencji rozwiązania jakie przyjmuje Herod  (ucieczka do Egiptu Maryi
i  Józefa).  Późniejszy  powrót  i  czas  dorastania  to  przygotowanie:  „Dziecię  zaś  rosło  i  nabierało  mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.” Łk 2, 40. Ten czas przygotowania kończy się
z pierwszymi wystąpieniami Jezusa.

„Churchill,  został  wezwany,  aby  przeprowadzić  Brytyjczyków  przez  katastrofę  drugiej  wojny 
światowej. Powiedział: Czuję, jakbym przez cały czas podążał za swoim przeznaczeniem i jakby całe moje 
dotychczasowe życie było jedynie przygotowaniem do tej właśnie godziny i do tej próby.”

Animatorze podobnie jest z Tobą! Nie ma ludzi niezastąpionych, ale nikt inny nie może być tym kim 
masz  być  TY!  W trudnych  momentach  dla  grupy,  wspólnoty  nieraz  pewnie  masz  poczucie,  jak  byś  stał
w ostatnim szeregu  i  nic  od  Ciebie  nie  zależało.  Nieraz  sam tego  doświadczyłem posługując  w  parafii, 
diakonii itd. To jest największy cios jaki może zadać Ci wróg. To właśnie od Ciebie ANIMATORZE zależy 
dalszy los grupy, wspólnoty, a nieraz ludzi których Ci Pan powierza. 
            Wykorzystuj swoje doświadczenia życiowe, swoją formację, wszystko co umiesz skądkolwiek! Nie bój 
się  wystąpić  i  działać!  Skoro  TY  tam  stoisz  Pan  Bóg  Cię  przygotował  odpowiednio  i  poprowadzi. 
POWODZENIA!
                                                                                                                                          Jarek Pszczółka
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www.radio.oaza.pl

KALENDARIUM
LUTY

17-20.02.2012 – Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. 
                            Zgłoszenia wyjazdu na KO u Moderatora Diecezjalnego.

24-26.02.2012 –Studium Animatora

 25.02.2012     – Spotkanie kapłanów i odpowiedzialnych prowadzących oazy letnie, 
                           godz. 1400 (o 1330 zapraszamy na obiad!)

MARZEC

9-11.03.2012–  Początek w piątek o godz. 2000 a zakończenie w niedzielę ok. 1300. Zgłoszenia 
                         przez formularz zgłoszeń do końca lutego

10.03.2012   –   Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK w Żywcu Zabłociu w kościele św. 
                         Floriana,  rozpoczęcie o godzinie 10.00 .
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