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

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

Kolejne spotkanie diakonii ewangelizacji odbędzie się 4 czerwca w Grodźcu. 

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =6&  Itemid  =5  

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

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

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

Odpowiedzialny: Kamil Gałuszka galuszkak@gmail.com

Zapraszamy na naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =9&  Itemid  =9  

 

DIAKONIA LITURGICZNA

Zapraszamy na naszą 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.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 2 czerwca!
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 naszą zakładkę strony diecezjalnej:

http  ://  www  .  bz  .  oaza  .  pl  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =2&  Itemid  =3  
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DIAKONIA MUZYCZNA
♪ Spotkanie formacyjno-informacyjne Diecezjalnej Diakonii Muzycznej odbędzie się 5 czerwca na 
osiedlu Polskich Skrzydeł w godzinach od 13.00-14.00.

♪ Warsztaty muzyczne odbędą się w dniach 17-18 czerwca (z rozesłaniem). Miejsce: Bielsko-Biała, św. 
Paweł, rozpoczęcie nieszporami o 22.00. Wymagania formacyjne: po dowolnych rekolekcjach 15-dniowych, 
w warsztatach na Niedzielę Palmową dodatkowo uczestnictwo w dowolnej formie w ramach posługi bądź 
formacji DDMuz.

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.

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH
Koszty:

• Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej (w tym Radocza) – 550 zł
• Koszt rekolekcji poza diecezją:
Mysłakowice i Wołkowyja – 650 zł;
Stary Borek – 890 zł;
III st. (Jarosław) – 750 zł (w tym koszt przejazdu)
• Wraz z kartami należy złożyć kserokopię dowodu wpłaty minimum 200 zł. Pozostałą cześć kosztów 
należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca.

UWAGA!!! Osoby starające się o dofinansowanie składają wraz z kartą i pisemną prośbą kserokopię 
dowodu wpłaty połowy wartości kosztów rekolekcji, w których chcą uczestniczyć.
• Szczegóły dotyczące m.in. sposobu dokonywania opłat za rekolekcje, nr. konta itp. można znaleźć na 
karcie informacyjnej 2011.

Rezygnacja z uczestnictwa w rekolekcjach a koszty:
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach oazowych do 15 czerwca zostanie zwrócona całość 
wpłaconej kwoty.
Po 15 czerwca minimum 200 zł zostanie przeznaczone przez organizatora rekolekcji na pokrycie kosztów 
stałych (tj. noclegów, ubezpieczenia lub przewozu itp.).
• Jeśli jakaś osoba zrezygnuje z rekolekcji bezpośrednio przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania a 
wpłaciła pozostałą cześć należnych kosztów wówczas może starać się o ich częściowy zwrot.

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 (z wyjątkiem 02.11; 21.12; 28.12; 18.01.2011; 19.04; 03.05) 
oraz podczas wszystkich spotkań formacyjnych, które odbywają się przy parafii św. Pawła Ap.
Adres mailowy: diakoniaslowa@gmail.com
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DIAKONIA ŻYCIA

Kolejne spotkanie diakonii życia odbędzie się 18 czerwca po rozesłaniu na osiedlu 
Polskich Skrzydeł.

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

REJONY
ANDRYCHOWSKO-KĘCKI

Drodzy oazowicze z naszego rejonu.

Zainspirowani spotkaniem podczas kongregacji:

Poszukujemy wszystkich wspólnot oaz młodzieżowych i dziecięcych (rodziny są już zorganizowane) z 
naszego rejonu. Bardzo wielu wspólnot zabrakło na Kongregacji Diecezjalnej, a organizując rejon chcemy 
zaprosić do współpracy wszystkie wspólnoty. Napiszcie maila z namiarem na osobę odpowiedzialną za oazę w 
waszej parafii, a my się z nią skontaktujemy.

Piszcie na adres mailowy: jaroslawpszczolka@vp.pl

WSPÓLNOTY PARAFIALNE
ŚW. MACIEJA W ANDRYCHOWIE

Wspólnota  Ruchu  Światło-Życie  przy  parafii 
św. Macieja w Andrychowie.

Nasza  wspólnota  liczy  około  15  osób. 
Angażujemy się w życie parafii przez włączanie 
się  w  takie  akcje  jak:  organizacja  czuwania 
modlitewnego  w  wigilię  Zesłania  Ducha 
Świętego, przygotowanie oprawy muzycznej do 
Triduum Paschalnego, przedstawienia teatralne. 
W  październiku  zorganizowaliśmy  ewangeli-
zację w gimnazjum, a przed świętami Bożego 
Narodzenia zbieraliśmy pieniądze na wyjazd na 
rekolekcje  wakacyjne  sprzedając  ozdoby 
choinkowe  oraz  kolędując  w  uroczystość 
świętego Szczepana.  W listopadzie  wybraliśmy się  na weekendowe dni  skupienia  naszej  wspólnoty,  a  w 
wakacje  ponad połowa z  nas  wybiera  się  na  rekolekcje  piętnastodniowe.  Miło  spędzamy z  sobą  czas  w 
sobotnie popołudnia rozmawiając na ważne i mniej ważne tematy, ćwicząc śpiew i oglądając ciekawe filmy.

http://oazamaciej.pl/+/index.php

     Biuletyn Informacyjny Nr 6/2011                                                                                                               5/8

http://oazamaciej.pl/+/index.php
mailto:jaroslawpszczolka@vp.pl
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=75


Nawiedzenia NMP w Targanicach 

Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy parafii pw. 
Nawiedzenia  NMP w Targanicach  działa  od  31 
lat.  Jej  moderatorem  jest  ks.  Józef  Baran,  a 
odpowiedzialną Kinga Kensiak.
Funkcjonuje jako Oaza Młodzieżowa (20 osób) i 
Dzieci Boże (15 osób). Dzieci Boże spotykają się 
w każdą sobotę  na śpiewie,  pogodnym poranku 
lub  spotkaniach  w  grupach.  Oaza  starszych 
spotyka  się  w  piątki  lub  soboty  wieczorem. 
Uczestnicy  Ruchu  Światło-Życie  organizują 
jasełka,  Dzień  Matki,  czuwania  przed  pasterką 
oraz  w  Wielki  Czwartek  i  Wielki  Piątek, 
przygotowują kościół  przed wielkimi uroczysto-
ściami i sprzątają po nich. Co roku z księdzem z naszej parafii wyjeżdżamy na rekolekcje wakacyjne dla 
Dzieci Bożych oraz w czasie roku szkolnego na 3dniowe rekolekcje.

WYDARZYŁO SIĘ...
VI KONGREGACJA DIECEZJALNA

Dnia 14.05.2011 r. w kościele pw. Św. Pawła w Bielsku-Białej odbyła się VI Diecezjalna Kongregacja Ruchu 
Światło-Życie. Przed wejściem do świątyni każdy z uczestników spotkania otrzymał dowolny fragment Pisma 
Świętego do późniejszego rozważenia w trakcie Namiotu Spotkania. Było to nawiązanie do tematu nowego 
roku formacyjnego: „Słuchać Pana w Kościele”.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii (zdjęcia zamieszczone przez Kamila Gałuszkę!)! Inne relacje!

 

O godz. 10.00  ks. Marcin Aleksy, diecezjalny moderator Ruchu, rozpoczął Kongregację poprzez uroczyste 
zapalenie świecy. Następnie ksiądz moderator przytoczył słowa bł. Jana Pawła II skierowane do oazowiczów 
w trzydziestą  rocznicę  oddania  Ruchu  Światło-Życie  Niepokalanej  Matce  Kościoła.  Podczas  tegorocznej 
Kongregacji mocny akcent został położony na błogosławionego papieża Polaka oraz jego związki z naszym 
Ruchem. W trakcie trwania uroczystości wielokrotnie mieliśmy okazję wysłuchać przemówień Jana Pawła II, 
w których podkreślał ogromną rolę wspólnot oazowych w Kościele. Uczestnicy Kongregacji wsłuchiwali się 
nie tylko w słowa papieża. Podczas Namiotu Spotkania rozważaliśmy słowa kierowane do nas przez Boga w 
Piśmie  Świętym i  zastanawialiśmy  się  jak  Boże  wskazania  przełożyć  na  konkretne  działania  w  naszych 
parafiach.  Refleksjami z Namiotu Spotkania można było podzielić się w grupach rejonowych. Uczestnicy 
Kongregacji,  którzy  podjęli  formację  w  nowych  rejonach,  mogli  nie  tylko  zapoznać  się  z  aktualnym 
podziałem diecezji, lecz również lepiej poznać się oraz zaplanować nową wspólną działalność.

 

Jednym  z  najbardziej  niezapomnianych  przeżyć  Kongregacji  był  niewątpliwie  koncert  pt.:  „Naczynie 
ufności”. Schola Domenica z Żywca (i nie tylko!) poprzez przywołanie słów bł. Jana Pawła II i św. siostry 
Faustyny przeplatanych wielogłosowym śpiewem wprowadziła nas w tajemnicę Bożego Miłosierdzia.

 

Z całej Kongregacji płynie do nas wezwanie: Idźmy i działajmy! W naszych parafiach, w naszych rejonach 
głośmy Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Do dzieła!

     Biuletyn Informacyjny Nr 6/2011                                                                                                               6/8

http://www.pawelbielsko.pl/wydarzenia/historyczne/6kongreg11/6kongreg11.php


FORMACJA
Animatorzy z Xbox-a

     Czasem w parafiach zadajemy sobie pytanie: Skąd wziąć animatorów? Odpowiedź wydaje się oczywista 
i prosta, ale jak pokazuje nam rzeczywistość – często wprowadza wiele wspólnot w poważne kłopoty. 
     Drogi animatorze jeżeli w swojej parafii pełnisz posługę muzycznego, to twoim zadaniem jest rozglądać 
się  we  wspólnocie  za  swoim następcą.  Jeżeli  go  nie  widać,  to  trzeba  szukać,  pytać:  kto  gra  na  jakimś 
instrumencie, a jeśli i tego brak, to sytuacja wymaga by nauczyć gry jedną lub kilka osób. Wiem, że to wydaje 
się trudne, ale rodzi się też od razu pytanie: Co stanie się ze wspólnotą, gdy w przyszłości Ciebie zabraknie
w niej?
    Analogicznie wygląda problem animatorów grup w parafii. Każdy animator powinien dbać by wychować 
przynajmniej jednego swojego „następcę” w parafii. Dlaczego zwracam uwagę na ten problem? Tak naprawdę 
to jest warunek przetrwania naszych wspólnot parafialnych. Mam również ogromną nadzieję, że pomocnym
w tym, zarówno dla istniejących, jak i tworzących się dopiero wspólnot, będzie nowa organizacja i forma 
działania rejonów, w kolejnym roku formacyjnym. Skorzystajmy z tej szansy.
     Pamiętajmy kolejne pokolenie oazowiczów i animatorów jest w naszych rękach. Komputer, xbox, czy 
internet, nie przygotują ich do tego tak, jak możesz to zrobić TY, animatorze.

                  Jarosław Pszczółka            

Ostatnia audycja
Drodzy Słuchacze!

6 czerwca usłyszycie nas po raz ostatni  przed przerwą wakacyjną.
Zapraszamy na tradycyjny Poniedziałkowy Ruch w Eterze!

Spóźniłeś się na audycję? Byłeś w pracy lub niespodziewani goście przyszli z wizytą? Teraz to nie problem! 
Na naszej stronie zostało uruchomione archiwum! Możesz usłyszeć nas jeszcze raz

Wakacje to czas przygód oraz spotkań z ciekawymi ludźmi, dlatego liczymy, że po trzech letnich miesiącach 
zostaniemy zasypani relacjami i pomysłami na nowe audycje.

Nie zapomnijcie o konkursie fotograficznym szczegóły na www.radio.oaza.pl
Zapraszamy do współpracy i odwiedzania naszej strony

Nasz adres: 40-589 Katowice, ul. Różyckiego 8. 

P.S. Muzyka koi nerwy i sprawia, że wypoczynek jest jeszcze przyjemniejszy, mimo że nie  ma audycji w 
ciągu wakacji melodie cały czas płyną. I to jakie! Sprawdź sam. 

www.radio.oaza.pl
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POMOCE OAZOWE
MODLITWA WIERNYCH

Modlitwa wiernych na niedzielę Wniebowstąpienia.

1. Módlmy się za Kościół Boży, aby czerpał siłę ze spotkania z Chrystusem.
2. Módlmy się za duszpasterzy, aby byli wiernymi świadkami Jezusa.
3. Módlmy się za ludzi kierujących państwami, aby korzystając ze swojej władzy, realizowali plan 

boży.
4. Módlmy się za ludzi wątpiących, aby uwierzyli, że Jezus naprawdę zmartwychwstał i wstąpił do 

nieba.
5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby mogli należeć do grona zbawionych.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwali w wierze i szli drogą, prowadzącą do nieba.

KALENDARIUM
CZERWIEC

02.06.11     – Spotkanie Modlitewne „w Sercu” – 1 czwartek (w kościele NSPJ – początek 

                 ok. godz. 1915, a zakończenie ok. 2100; Eucharystia 1830).

05.06.11     – Spotkania formacyjno-informacyjne Diecezjalnej Diakonii Muzycznej, w godz. 1300  do 1430.

10-13.06.11  – Centralna Oaza Matka, Krościenko.

17-18.06.11   –  Warsztaty muzyczne (z rozesłaniem).

18.06.11      – Diecezjalne Rozesłanie Oaz, godz. 1000.

19.06.11   – Zakończenie roku pracy DK.

25.06.-11.07.11 –  I turnus oaz wakacyjnych
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