
     Biuletyn Informacyjny Nr 9/2011                                                                                                               1/12

     W numerze:
- Nowy Biskup     
      Pomocniczy
- Samochodowa Randka   
      Małżeńska
- Dzień Papieski 
      w Brennej
- Zapowiedzi



SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ................................................................. 
Ogłoszenia diakonii diecezjalnych................................... 
Zapowiedzi z bz.oaza.pl:
            Warsztaty Muzyczne.............................................
            Ewangelizacyjna OM...........................................
Wspólnoty parafialne – Porąbka.......................................
Wydarzyło się:
                  Dzień Papieski w Brennej...............................
                  Dzień Wspólnoty w Jawiszowicach...............
Ciekawostki:
                   Nowy biskup Pomocniczy.............................
                   Samochodowa Randka Małżeńska................
Oprócz błękitnego nieba...................................................
Radio Foz–Zoe.................................................................
Wywiad z ks. Grzegorzem................................................
Pomoce Oazowe...............................................................
Kalendarium.....................................................................

2
3

6
6
7

8
8

9
9
10
10
11
12
12

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 grudnia.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 26 listopada. 

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
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH
DIAKONIA EWANGELIZACJI

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

Termin najbliższego spotkania: brak informacji

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

DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

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.

18-20 X 2011

Odpowiedzialność za całość Szkoły Odpowiedzialnej spoczywa na Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 
– przedstawiciel Magdalena Waliczek. Animator 1 roku pracy 2011/2012 – Agnieszka Czerwik

STUDIUM ANIMATORA

Najbliższa druga w tym roku sesja Studium Animatora odbędzie się:

18 - 20X 2011 

Przypominamy o konieczności zgłoszeń przez formularz 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

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA 
SPOŁECZNEGO

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

Termin najbliższego spotkania: brak informacji na os. Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej

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

Odpowiedzialny: Sebastian Baltaza

Termin najbliższego spotkania: 12 listopada 19:00 osiedle Polskich Skrzydeł Bielsko-Biała 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt: Jarosław Pszczółka jaroslawpszczolka@vp.pl

Zapraszamy na nasza 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: brak informacji

Kontakt z Diakonią Modlitwy: 
diakoniamodlitwybz@gmail.com 

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

Warsztaty muzyczne:

Termin najbliższego spotkania: 25 - 27.11.2011  Polskich Skrzydeł 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 czy melodie brewiarzowe, a także poznać dalsze kalendarium.

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

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 nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=10
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DIAKONIA SŁOWA

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 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 plebani, 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(małpa)gmail(kropka)com

Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

DIAKONIA ŻYCIA

Moderator: 
Odpowiedzialny: 

Termin najbliższego spotkania: brak informacji

adres mailowy diakonii to: diakonia.zycia.bz@gmail.com

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

     Biuletyn Informacyjny Nr 9/2011                                                                                                               5/12

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bz.oaza.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%26Itemid%3D75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtMWNZRJYkHsyj2uxTIKrEUy3rOw
mailto:diakonia.zycia.bz@gmail.com
http://bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
mailto:jordankirw@op.pl


ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
WARSZTATY MUZYCZNE

EWANGELIZACYJNA OM

     Biuletyn Informacyjny Nr 9/2011                                                                                                               6/12



WSPÓLNOTY PARAFIALNE
PORĄBKA

     Biuletyn Informacyjny Nr 9/2011                                                                                                               7/12



WYDARZYŁO SIĘ...
Dzień Papieski w Brennej

            7.10.2011 roku w parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Brennej młodzież należąca do Ruchu 
Światło – Życie poprowadziła czuwanie z okazji dnia papieskiego. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą 
Eucharystią o godzinie 19 a zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim o 21.

 Słowa wypłyń na głębię…towarzyszyły nam podczas Namiotu Spotkania, w czasie którego każdy z 
uczestników miał okazję zastanowić się nad ich wartością. Słowa te przypominają nam o obecności Jezusa w 
naszym  codziennym  życiu  jak  również  o  tym,  iż  tak  naprawdę  nigdy  nie  jesteśmy  sami  z  naszymi 
trudnościami. Chrystus przypomina każdemu z nas – tak jak dwa tysiące lat temu słabemu i zrezygnowanemu 
Piotrowi – że wystarczy jedynie zawierzyć. Podczas tegorocznego spotkania nie zabrakło również miejsca na 
modlitwę różańcową, którą tak bardzo ukochał Jan Paweł II. To właśnie on, staje się dla nas młodych wzorem 
wytrwałej modlitwy, będącej prawdziwym dialogiem miłości. Śpiewając wychwalaliśmy Boga ukrytego pod 
postacią chleba w Najświętszym Sakramencie. 

Nie  sposób  nie  wspomnieć  o  słowach  Jana  Pawła  II,  w  których  nieustannie  przypominał  o 
konieczności wymagania od samych siebie nawet wówczas, gdy nikt od nas niczego nie wymaga. Stając się 
prawdziwym autorytetem uczył jak żyć, aby osiągnąć tak pozornie nieosiągalną dla niektórych świętość.

Myślę, że czuwanie to było dla każdego z nas niesamowitym doświadczeniem obecności Chrystusa i 
napełniło nasze serca ogromną dawką radości i Bożego pokoju. 

Dzień Wspólnoty w Jawiszowicach
W sobotę 8 października 2011 roku w parafii p.w. 
Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach spotkały się 
rodziny  należące  do  Domowego  Kościoła,  by 
przeżywać  pierwszy  Dzień  Wspólnoty  w  nowym 
roku pracy, który upływa pod hasłem „Słuchać Pana 
w Kościele”. Celem tego pierwszego spotkania było 
uświadomienie  sobie,  że  wszyscy jesteśmy ludem 
Pana – mamy różne powołania,  żyjemy jednak w 
Kościele  takim,  jaki  ustanowił  sam  Chrystus.  Te 
właśnie  słowa  były  myślą  przewodnią  spotkania 
eucharystycznego,  spotkania  w  grupach  oraz 
wspólnej  agapy.  Mszy  Świętej  przewodniczył  ks. 
Wacław Kozicki  (proboszcz  z  Gilowic)  a  homilie 
wygłosił ks. Aleksander Smarduch (z parafii św. Urbana z Brzeszcz). Konferencję głosił dla nas ks. Andrzej 
Mojżeszko (proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej). Ks. Andrzej Mojżeszko podzielił się z 
nami swoimi przeżyciami z pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii ale 
także z pielgrzymowania szlakami Jakubowymi w Polsce. 

„Celem tych  pielgrzymek  jest  bezgraniczne  zawierzenie  Jezusowi  poddanie  się  Jego  woli,  pozostawienie  
swoich spraw codziennych, zostawienie swojego hobby, swoich przyzwyczajeń. (…) To taki sprawdzian – czy  
potrafimy  zostawić  pewne  wartości  dla  jeszcze  lepszych.(…).  Podczas  wędrówki  można  zrobić  rachunek  
sumienia i odkryć to, co naprawdę jest dla nas ważne. (…) Gdy człowiek idzie doświadcza spotkania z drugim  
człowiekiem, otwiera się na głos Pana Boga, słucha Pana Boga, medytuje. (…) Doświadczenie pielgrzymki  
burzy tamy w naszych sercach i wtedy Słowo Boże może lepiej trafić do naszych serc.”

Z kolei ks. Aleksander Smarduch ubogacił nas swoim świadectwem ze Światowych Dni Młodzieży, które 
przeżywał w tym roku w Madrycie a odbywały się one pod hasłem „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, 
mocni w wierze” (por. Kol. 2,7). Z relacji przekazanej nam przez ks. Aleksandra dowiedzieliśmy się, że Ojciec 
Św. Benedykt XVI w swoich przemówieniach do młodych podkreślał, że aby nasze relacje do Jezusa były 
prawidłowe musimy najpierw Go poznać, pokochać i naśladować Go.
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CIEKAWOSTKI
NOWY BISKUP POMOCNICZY

Ks. dr Piotr Greger został nowym bp pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej.

Do tej pory biskup nominat był wicedyrektorem Instytutu Teologicznego im. Jana Kantego w Bielsku-Białej. 
Oazowiczom znany jest szczególnie z kościoła pw. św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej, gdzie rezydował, a 
gdzie mają miejsce różnego rodzaju spotkania formacyjno-modlitewne Ruchu naszej diecezji.

Za każdy sprawowany przez Księdza sakrament dziękujemy! Niech Duch Święty udziela Księdzu wszelakich 
łask, które są potrzebne do sprawowania urzędu biskupiego. Z naszej strony zapewniamy o modlitwie!  
(Zdjęcie pochodzi ze strony diecezji bielskożywieckiej). 

Komunikat nuncjatury:

Komunikat

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował księdza dr. Piotra Gregera, zastępcę dyrektora Instytutu Teologicznego im. św. Jana  
Kantego w Bielsku Białej, biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Assava. 

Warszawa, 22 października 2011 roku.

Abp Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski

SAMOCHODOWA RANDKA MAŁŻEŃSKA

20 listopada, godz. 17.00 – to czas, w którym w kinach całej Polski spotkają się małżeństwa na 
Samochodowej Randce Małżeńskiej. Inicjatywa Domowego Kościoła Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
wspierana przez lokalne struktury Domowego Kościoła, rozlewa się w tym roku aż w 21 diecezjach w 50 
miejscach w całym kraju, również w 2 kinach naszej diecezji.
 

Rezerwacja odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie: http://rezerwacja.randkamalzenska.pl
• Andrychów - Kino Beskid

ul. Krakowska 132, cena biletu: 2,50zł 
• Bielsko-Biała - Aula Wyższej Szkoły Administracji

ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, cena biletu: 15,00zł 

CO? - Samochodowa Randka Małżeńska
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DLA KOGO? - Dla Ciebie i Twojego współmałżonka – niezależnie od liczby przeżytych wiosen, lat stażu 
małżeńskiego i ilości wspólnych radości i trosk.
 
KIEDY? - 20 listopada 2011 o 17:00
 
GDZIE? - Wybierz miejsce Waszej randki i kup bilet na stronie http://rezerwacja.randkamalzenska.pl.
 
CO POTRZEBA? - Dobre chęci, wolny wieczór i samochód z radiem (lub spokojne miejsce na spacer i dwie 
komórki z radioodbiornikiem)
 
Na początek – dobre kino. Seans filmowy – godz 17:00. Po filmie – zamiast wrócić do domu, nastaw 
radio w swoim samochodzie i daj się ponieść falom radiowym na głębię relacji małżeńskich. 
Interaktywna audycja radiowa będzie inspirować dalszy przebieg Waszej randki.

Więcej szczegółów na

www.randkamalzenska.pl

FORMACJA
Oprócz błękitnego nieba...

Co widzisz patrząc w niebo? Spójrz tam czasem.
Niebo – błękit, przestrzeń, ogrom, szaleństwo, wolność! Nasz cel! 

Tak często robimy wiele rzeczy na ziemi, a zapominamy o celu. Przecież nasze oazy, nasze posługi, 
praca, nauka, staranie się, wysiłki, są przecież drogą do NIEBA. A jak często tam zaglądasz?

Spójrz dziś! Podnieś głowę! Popatrz w niebo. Jeżeli zasłonią Ci je chmury to wyobraź sobie przestrzeń 
nad nimi. Tam zmierzasz!

Poczuj tą wolność, swobodę działania i przenieś ją na swoje życie, pomysły, na chęci na Oazę. Zobacz 
tą samą przestrzeń i wolność na ziemi. Często czujemy się przytłoczeni i zdołowani, a to nie tak. Przenieśmy 
to poczucie ogromu (możliwości) na ziemię i działając tu czujmy błękit. Tak często to co ogranicza nasze 
możliwości to nasz lęk, a Chrystus potrzebuje odważnych apostołów Ewangelii.

Daj się porwać Duchowi Św. niech zachwyci Cię w działaniu!

Jarek Pszczółka

www.radio.oaza.pl
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WYWIAD
WYWIAD Z KS. Grzegorzem Strządałą

W tym miesiącu rozmawiamy z Ks. Grzegorzem Strządałą

1. Za jaką Diakonię Ksiądz odpowiada?
Za Diecezjalną Diakonię Muzyczną
2. Jak Ksiądz został moderatorem Diakonii Muzycznej?
A więc Diakonia się tworzyła, ale nie było kapłana do niej, więc zaraz po święceniach mnie zgarnięto 
3. Jakie ma Ksiądz zadanie i zakres posługi w Diakonii Muzycznej?
Odpowiadam za zarządzanie kalendarzem spotkań, organizację warsztatów oraz posługę sakramentalną.
4. Jakie są Księdza oczekiwania względem Diakonii Muzycznej?
Że nas śpiew będzie na chwałę Bożą i będziemy rozśpiewywać innych jak również trwając w tej Diakonii 
mamy możliwość ubogacenia innych swoimi talentami i sami możemy wzrastać w tym, co kochamy.
5. Jak długo działa w Diecezji Diakonia Muzyczna?
Oficjalnie działamy już 10 lat, ale tworzyła się od początku istnienia naszej diecezji.
6. Kto był pomysłodawcą Diakonii Muzycznej?
Hm... Po prostu było oczywiste, że taka ma być
7. Jak wyglądają spotkania i jak często się odbywają?
Podczas spotkań, które odbywają się, co miesiąc pochylamy się nad Słowem Bożym, dzielimy się Ewangelią; 
co z kolei zobowiązuje nas do dawania świadectwa i dzielenia się z innymi radością, jaką daje nam przyjaźń z 
Chrystusem. Również podczas tych spotkań dzielimy się pomysłami dotyczącymi służby w diakonii i 
relacjonujemy podjęte dzieła.
8. Czy bycie w Diakonii Muzycznej ubogaca człowieka i w jaki sposób?
Ks. Grzegorz zasugerował, że powinniśmy jednak zapytać o to członków Diakonii niemniej jednak z całą 
pewnością możemy stwierdzić, że bycie w Diakonii jest niesamowitą przygodą i ubogaca każdego z jej 
członków. Stąd ich widoczny entuzjazm i zapał do posługiwania. 
9. Kto może służyć w Diakonii Muzycznej? Jakie są warunki do bycia w takiej Diakonii?
Do pełnego uczestnictwa w diakonii wymaga się 3ONŻ (Oaza Nowego Życia) i KAMuzO. Jednak 
współdziałają osoby, które po prostu chcą śpiewać tudzież grać, z czego się bardzo cieszymy i zapraszamy 
wszystkich chętnych.
10. Czym się zajmujecie?
Szkoła Animatora Muzycznego,
KAMuzO,
Warsztaty muzyczne,
Posługa muzyczna na spotkaniach diecezjalnych Ruchu i młodzieży
11. Co to jest Szkoła Animatora muzycznego?
Szkoła Animatora Muzycznego to takie szkolenie dla początkujących animatorów muzycznych, co by mieli 
podstawy do tej posługi na parafii.
12. Co to jest i co nam daje KAMuzo?
KAMuzO, czyli Kurs Animatorów Muzycznych Oazy to rekolekcje, które wprowadzają w pełną posługę 
animatora muzycznego i taki ktoś może posługiwać również na rekolekcjach.

Bardzo dziękujemy Ks. Grzegorzowi za poświęcony czas i chęć udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.
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