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Materiały

Zachęcamy do nadsyłania relacji i zapowiedzi wydarzeń z Diakonii oraz Wspólnot Ruchu 
w parafiach, rejonach, diecezji.

Prosimy o nadsyłanie materiałów do dnia 22 grudnia. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

W ostatnim czasie, w ramach mojej posługi odpowiedzialnego za rejon andrychowsko - kęcki 
miałem możliwość odwiedzić jedną ze wspólnot. Przymierzałem się do takich odwiedzin w parafiach 
od dłuższego czasu. Chciałbym zobaczyć, co jeszcze może zrobić rejon, aby pomóc oazom w parafiach, 
a przy okazji zobaczyć jak żyją poszczególne grupy oazowe. Zaproszenie, jakie otrzymałem do Porąbki 
było dla mnie impulsem, by w końcu zrealizować ten zamiar.

Kiedy przyjechałem do Porąbki, znów mogłem uczestniczyć w spotkaniu grupy młodzieżowej 
po trzech latach przerwy . Zaskoczyło mnie wiele rzeczy - od ciepłego przyjęcia począwszy, na 
otwartości i świetną atmosferze skończywszy. Nawet nie wiedziałem, kiedy minęły cztery godziny! 
Odkryłem wtedy, że animator jest trochę jak saper. Prowadząc grupę, spotkania musi umieć rozbroić 
każdą minę, na którą wprowadza go współczesny świat. Pomyłka może kosztować wiele! Kiedy 
przychodzą nowe osoby, nie możemy ich zasypać „na dzień dobry” teologią ani skreślić ich 
dotychczasowego życiorysu. Spotkanie nie może nikogo zanudzić, ale też nie może być grą w bilard - 
nie może trwać pięciu godzin, ale nie może też trwać kwadransa. Wszystko musi być wyważone. I jak 
to mawiają „saper myli się tylko raz”… animator również. Niesamowitym dziełem Pana Boga są osoby, 
które po jakimś czasie wracają na oazę, mimo iż na przykład pierwsze spotkanie ich mocno zraziło.

Widać, że animator musi być zapaleńcem. Musi kochać to, co robi i ludzi, których prowadzi. 
Ponieważ, każdy z nas jest tylko człowiekiem, może popełniać błędy. Ważne jednak, by uczyć się na 
błędach i uczyć się od innych. Każdy, nawet największy zapaleniec potrzebuje wsparcia, potrzebuje 
czasu na odpoczynek oraz miejsca i czasu, gdzie sam się będzie formował. Nawet największego 
zapaleńca można stracić z naszych wspólnot, jeżeli na jego barki będziemy wrzucać kolejne ciężary, nie 
zapewniając pomocy. Któraś mina stanie się w końcu zbyt trudna i ostatnia.

Wszystkim zapaleńcom powodzenia, wytrwałości i czasu na odpoczynek!
Jarosław Pszczółka

Saperzy zapaleńcy

"Wspieramy Swoich". 

Proponujemy nowy dział, w którym oazowiecze z naszej diecezji będą mogli reklamować swoje firmy. 
Dlaczego mamy dać zarobić komuś innemu, skoro możemy wspierać swoich. Z drugiej strony 
korzystanie z usług w tej formie daje gwarancję, że usługa/produkt zostanie dobrze wykonana/y. 
Prosimy wszystkich członków Ruchu zwłaszcza z Domowego Kościoła o nadsyłanie wizytówek swoich 
firm na adres mailowy: jaroslawpszczolka@vp.pl          
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Moderator: ks. Ryszard Piętka: tel. 600-599-086
Odpowiedzialny: Krzysztof Rycak: tel. 606-317-382

Termin najbliższego spotkania: w grudniu na stronie diecezjalnej
Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5

Studium animatora: 18.20.01.2012 godz. 22:00
Tematy: Świadectwo i Kościół
Pamiętajcie o zgłoszeniach 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

Moderator: ks. Łukasz Gąsiorek
Odpowiedzialny: Jarosław Pszczółka

Termin najbliższego spotkania: 16.12.2012 godz. 14.00
w Bielsku-Białej na Osiedlu Polskich Skrzydeł

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

Moderator: ks. Łukasz Tlałka
Odpowiedzialny: Sebastian Baltaza

Termin najbliższego spotkania: 16.12.2012 godz. 19:00 w Bielsku - Białej na os. Polskich 
Skrzydeł

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



Moderator: brak
Odpowiedzialny: Szymon Waliczek email: szwaliczek@gmail.com
Kontakt a diakonią modlitwy: diakoniamodlitwybz@gmail.com

Od tego roku diakonia modlitwy będzie się spotykała w każdy trzeci wtorek miesiąca.  
Zapraszamy również na naszą zakładkę na stronie diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

Moderator: ks. Grzegorz Strządała
Odpowiedzialni: Tomasz i Iwona Adamaszkowie
Termin najbliższego spotkania: 2.12 godz. 13:00 
w ośrodku Ruchu Światło-Życie – parafia św. Pawła 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 a także poznać dalsze kalendarium.

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 naszą zakładkę na stronie diecezjalnej; 
http://www.bielskozywiec.oaza.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=11&Itemid=10

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 i Przemysław Cierniak 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 raziepotrzeby 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 nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
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Moderator: ks. Jan Froelich
Odpowiedzialni: Iwona i Stanisław Cinalowie - stanislaw.cinal@gmail.com, kom 502 736 742) 

Najbliższe rekolekcje: 16-18.10 w Rychwałdzie. 
Zapraszamy małżeństwa, osoby dorosłe i młodzież stykające się z problemem uzależnienia w rodzinie
i środowisku, i tych którym idea wolności człowieka jest bliska. 
Kontakt: fdfe@franciszkanie.pl tel (033)8622149
zapraszamy na ogólnopolski Serwis Krucjaty Wyzwolenia 
http://www.kwc.oaza.pl/
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Moderator: ks. Paweł Rojczyk 

Para rejonowa: Renata i Wiesław Jordankowie

Osoba świecka odpowiedzialna: Jarosław Pszczółka

Moderator: ks. Piotr Jarosz 

Para rejonowa: Urszula i Marek Janik

Osoba świecka odpowiedzialna: Edyta Starzak

Moderator: ks. Grzegorz Strządała

Para rejonowa:  Ewa i Waldemar Mieszczak

Osoba świeczka odpowiedzialna: Aleksandra Kołek

Moderator: ks. Krzysztof Walczak

Para rejonowa:  Krystyna Andrzej Czaderna

Osoba świecka odpowiedzialna: Agnieszka Stryczek

Spotkanie formacyjne dla osób 
przed i po III St. ONŻ

Kolejne spotkanie formacyjne z tej serii 
odbędzie się 29 XII 2012.

Więcej informacji: jaroslawpszczolka@vp.pl

Rejonowy Dzień Wspólnoty 
Odbędzie się 15.12.2012

w Andrychowie parafia pw. św. Macieja
rozpoczęcie o godz. 10:00
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Celebracja przed II St. ONŻ
14 grudnia o godz. 20:00 w parafii św. Macieja 

w Andrychowie, odbędzie się celebracja 
Słowa Bożego do IV Drogowskazu. 

Zapraszamy wszystkich z naszego rejonu.



Moderator: ks. Ryszard Piętka

Para rejonowa: Małgorzata i Cezary Borowscy

Osoba świeczka odpowiedzialna: Marcin Mazurek

Moderator: poszukiwany

Para rejonowa:  Aleksandra i Jan Drżał

Osoba świeczka odpowiedzialna: Agnieszka Czerwik

Moderator: ks. Piotr Niemczyk

Para rejonowa:  Monika i Rafał Trela

Osoba świecka odpowiedzialna: Iwona Micorek

Moderator: ...

Para rejonowa:  Irena i Józef Lach

Osoba świecka odpowiedzialna: poszukiwana

Odpowiedzialni za rejony:
Prosimy o nadsyłanie maili korygujących zamieszczone w tym dziale informacje. 
Mamy bowiem świadomość, że część może być już nieaktualna natomiast Diakonia 
Komunikowania Społecznego nie posiada informacji o wszystkich zmianach. 

Ponadto w niniejszym dziale przewidziane jest miejsce na ogłoszenia rejonów. Dlatego 
mile widziane są informacje, które będziemy mogli umieszczać w wybranych 
rubrykach. 

    
Adres do korespondencji: jaroslawpszczolka@vp.pl
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Opiekun duchowy/odpowiedzialny:
ks Grzegorz Stencel

Odpowiedzialne:
Magdalena Krężelok, Katarzyna Juroszek 

Kontakt: 
Tel.: 601 649 497; 603 944 942

Opiekun duchowy:
ks. Rysiu Piętka 

Odpowiedzialni:
Bronia i Krzysiek Rycak

Kontakt: 
Krzysiek tel.: 606317382,  
ks Rysiu tel.: 600599086

Termin spotkania:
04.12.2012 -  Msza święta z modlitwą 

o uzdrowienie duszy i ciała
Kościół Dobrego Pasterza w Istebnej, 

rozpoczęcie o godz 20:00
spotkania wspólnoty w każdy wtorek 

o godzinie 20:00 także 

Terminy spotkań:

02.12.2012 – spotkanie wspólnoty 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Bierach. 
15:00 – rozpoczęcie Mszą świętą, następnie Agapa 

i wspólne świętowanie Niedzieli

Opiekun duchowy:
ks Brunon Grajke

Odpowiedzialny:
Marcin Mazurek

Kontakt: 
e-mail: tukidydes21@o2.pl ,  

tel. 500337034

Terminy spotkań:

15.12.2012 – spotkanie formacyjne, 
rozpoczęcie o 16.30

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Cieszynie 
na "Mnisztwie"

Opiekun duchowy:
ks Grzegorz Kierpiec

Odpowiedzialne:
Sabina Żabińska, Aleksandra Sołtysik

Kontakt: 
e-mail: sabinazabinska@gmail.com

Terminy spotkań:
5.12.2012 oraz 19.12.2012 

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Oświęcimiu. 

18:30 parafialna Msza święta 
(zapraszamy do uczestnictwa)

19:15 spotkanie formacyjno - modlitewne
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Panie, daj mi pić!
Adwentowa Oaza Modlitwy

KIEDY: w dniach 7 – 9 grudnia
GDZIE: ośrodek przy parafii św. Pawła w Bielsku-Białej
ROZPOCZĘCIE: piątek, godz. 20:00 (Eucharystia godz. 21:00)
ZAKOŃCZENIE: niedziela, około godz. 15:00
KOSZT: 70 zł

ZGŁOSZENIA: diakoniamodlitwybz@gmail.com (teoretycznie przyjmowane były do 30 listopada, 
ale może ktoś jeszcze się skusi?)

Od Presleya do Eneja,
czyli Sylwester wszechczasów!

Oaza Młodzieżowa na os. Karpackim serdecznie zaprasza na zabawę sylwestrową 2012/2013 
pt. „Od Presleya do Eneja”. Impreza jest bezalkoholowa, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać 
pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w zabawie.

Tematem przewodnim jest muzyka z różnych lat, wobec czego każdy znajdzie coś dla siebie. 
Obowiązują stroje w klimacie lat 60. i 70. XX w. Świetna zabawa, taneczna muzyka, dobre jedzenie i 
rewelacyjni ludzie gwarantowani!
         Koszt Sylwestra to 35 złotych. Oficjalnie zabawa rozpoczyna się o godzinie 20:15, bawimy się 
w salkach katechetycznych przy ulicy Giewont 2, przy parafii pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela 
Człowieka na osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej

Nowy Rok przywitany zostanie Eucharystią o godzinie 00:15. 
Kontakt: Justyna Sadowska, gg: 34951225.

Opłatek diecezjalny Domowego Kościoła
Opłatek odbędzie się 13 stycznia 2013 r. 

w parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

KAMUZO i KODAL,
czyli Limuzina 2013

W dniach 10 – 17 lutego przy parafii św. Pawła w Bielsku-Białej odbędą się rekolekcje pod 
patronatem Centralnej Diakonii Muzycznej. Do wyboru są dwie sekcje:

- KODAL (Kurs Oazowy dla Animatorów Liturgicznych) – rekolekcje dla animatorów liturgicznych;
- KAMuzO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy) – rekolekcje dla animatorów muzycznych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia, koszt rekolekcji wynosi 300 zł. Warunkiem 
formacyjnym jest minimum przeżyta wcześniej Oaza Nowego Życia pierwszego stopnia (ONŻ1, 
OS1, OD1, ODK1).
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W dniach od 9 do 11 listopada nasza rodzina uczestniczyła wraz z innymi siedemnastoma 
rodzinami w rekolekcjach tematycznych: „Regularne spotkanie ze Słowem Bożym", które odbyły się 
w Zakrzowie. Rekolekcje prowadzone były przez 
ks. Krzysztofa Kurnika, który w swoich konferencjach 
i rozważaniach przypomniał nam prawdę płynącą 
z kart Pisma Świętego, że każdego dnia Bóg szuka 
człowieka przemawiając do niego „wielokrotnie i na 
różne sposoby" poprzez drugiego człowieka, piękno 
przyrody, czy znaki czasu. 

Powinniśmy wiedzieć, że spotkanie ze Słowem 
Bożym ma miejsce w naszym sercu: „Ty zaś, gdy 
chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij 
drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda 
tobie.”. Zatem człowiek, który pragnie Go znaleźć, musi porzucić wszystko i wejść w siebie poprzez 
głębokie skupienie. Tylko czyste serce i otwarte na Bożą miłość jest w stanie wydać plon stokrotny, 
sześćdziesięciokrotny czy trzydziestokrotny.

Ojcze, naucz nas trwać w tym, czego nas nauczyłeś, co nam powierzyłeś. Prosimy Cię, aby 
w rozpoczętym Roku Wiary słowa Pisma Świętego nie pozostawały martwe w naszym życiu. Ojcze, 
oświecaj nasze umysły abyśmy rozumieli Twoje odwieczne słowa, wypełniali je na co dzień, bo one 
wciąż są aktualne.

Za wszelkie dary i łaski Chwała Panu!
Elżbieta, Łukasz i Martusia Płonkowie

W dniach 09 - 11.11.2012 r. w Zakrzowie 
przeżyliśmy rekolekcje tematyczne „Regularne 
spotkanie ze słowem Bożym" prowadzone przez 
księdza Krzysztofa Kurnika.

Pomimo krótkiego czasu trwania rekolekcji, 
dzięki wspaniałym konferencjom prowadzącego, 
uświadomiliśmy sobie, że pochylając się nad słowem Bożym nie my szukamy Pana, lecz to On nas 
szuka wielokrotnie i na różne sposoby. Zrozumieliśmy, że słowa Bożego trzeba słuchać sercem 
przepełnionym wiarą, bo tylko wtedy jest szansa usłyszeć, co Pan chce nam powiedzieć. Ogłoszony 
przez Ojca Św. Rok Wiary pozwala nam na nowo odkrywać słowo Boże w Piśmie Świętym i Tradycji.

W czasie rekolekcji doświadczyliśmy 
radości przebywania we wspólnocie, w której 
wszyscy razem staraliśmy się odpowiedzieć na 
wezwanie Pana, który pragnie zbawić wiele dusz, 
ukazując, że jest Bogiem pełnym miłości 
i miłosierdzia.

Chwała Panu!
Marysia i Piotr Frysiowie

Rekolekcje Tematyczne 
w Zakrzowie
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Rekolekcje kapłanów w Wadowicach
W Domu Rekolekcyjnym oo. Karmelitów w Wadowicach odbyły się rekolekcje dla kapłanów 
związanych z Ruchem Światło-Życie z diecezji bielsko-żywieckiej. Ich prowadzącym był Moderator 
Generalny Ruchu, ks. Adam Wodarczyk, zaś tematem przewodnim: „Charyzmat i wierność. 
Charyzmaty Ruchu Światło-Życie”. Wspólnotę rekolekcyjną wraz z Prowadzącym tworzyło dziesięciu 
kapłanów. Bogaty opis kolejnych dni i tematów, nad którymi pochylali się kapłani można przeczytać na 
stronie  www.bz.oaza.pl

Warsztaty tańca uwielbienia
Taniec uwielbienia to ciągle mało znana forma modlitwy. Niemniej, znalazło się szesnastu 

śmiałków, którzy dali się porwać na głębokie wody i pozwolili się ponieść mocy Ducha Świętego 
w modlitwie tanecznymi gestami. Warsztaty poprowadzili reprezentanci Diakonii Tańca wspólnoty 
i zespołu Mocni w Duchu z Łodzi.

To niecodzienne wydarzenie miało miejsce w ośrodku rekolekcyjnym przy kościele św. Pawła 
„na Skrzydełkach” w Bielsku-Białej w dniach od 9 do 11 listopada 2012 roku. Uczestnikami była 
młodzież formująca się w Ruchu Światło-Życie oraz pojedyncze osoby z Domowego Kościoła Ruchu 
Światło-Życie, Szkoły Nowej Ewangelizacji i osób niezwiązanych z żadną konkretną wspólnotą 
religijną.

Dla zebranych na parafialnej niedzielnej Mszy Świętej, która była finałem warsztatów, 
zaskakujący mógł być dar niesiony przez uczestników warsztatów: przestrzenne kompozycje. To był 
znak zespolonego dzieła zagadnień poruszanych na warsztacie. Jak wyobrażacie sobie taniec? Na 
początku wyżycie się w kompozycji przestrzennej będącej odbiciem wyobraźni uczestników. To sposób 
na odkrywanie swoich zdolności i rozwijania toku rozumienia. Potem odkrywanie wspólnoty i więzi 
w niej dokonanej mocą Ducha Świętego. Wreszcie czas na odkrywanie, jak można mówić do Boga 
poszczególnymi gestami. Ani się nie spostrzegliśmy, jak szybko zaczęliśmy szaleć po całej przestrzeni 
sali, a z gestów wynikło odkrycie przestrzeni serca.

Po niedzielnej Mszy świętej nastąpił finał w uwielbieniu Pana tańcem. Zaprosiliśmy do tańca 
wszystkich, którzy wytrwali dalej w kościele.

ze strony ks. Grzegorza
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Studium Animatora
W dniach od 23 do 25 listopada 2012 r. odbyło się kolejne Studium Animatora. Miejscem 

spotkania wieńczących formację podstawową animatorów był Ośrodek Oazowy „u św. Pawła” 
w Bielsku-Białej na os. Polskich Skrzydeł. Uczestnicy pierwszego roku przeżywali ten czas w oparciu 
o drogowskaz Modlitwa, a drugiego – Duch Święty.

Oprócz konferencji, spotkań i modlitw, w ramach pogodnego wieczoru odbyła się zabawa 
„andrzejkowa”, na której wszyscy bardzo dobrze się bawili. Liczne świadectwa w czasie modlitwy 
wieczornej pokazały, jak bardzo doświadczamy Bożego działania: „to co w życiu się dzieje, to nie 
przypadek, tylko działanie Boże”,  „(...) a co najważniejsze, jeśli Bóg coś nam obiecał, to się to spełni - 
On nie rzuca słów na wiatr”.

W niedzielę uczestnicy SA spotkali się z lekarzem medycyny, ginekologiem Moniką Małecką - 
Holerek. Pani doktor w  fenomenalny sposób przedstawiła płciowość człowieka. Zapewniła, iż 
podejście Kościoła jest niczym innym, jak zgodnością postępowania z samą naturą. Bardzo zaciekawiła 
słuchaczy, co zaowocowało tym, że po spotkaniu jeszcze wiele osób podchodziło i na osobności 
zadawało jej pytania.

Widocznym owocem Studium Animatora jest obecny wygląd Diakonii Słowa. Animatorzy 
w czasie wolnym pomagali w ostatnich pracach nad jej upiększeniem - składaniu i ozdabianiu szafek, 
układaniu materiałów diakonii, itp. W galerii można zobaczyć zdjęcia zrobione po zmianach wizerunku 
siedziby Diakonii Słowa.

Barbara Pszczółka
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Mam na imię Kasia. Przeżywałam rekolekcje I stopnia Oazy 
Nowego Życia w Radoczy. Wiedziałam, ze będzie mi tam 
dobrze, ponieważ rekolekcje to czas, w którym Bóg pozwala 
mi czuć się swobodnie, znajdując się wśród ludzi, którzy 
podobnie myślą, mają 
podobną hierarchię 
wartości.

Przed 
rekolekcjami słowo 
„miłość” kojarzyło mi 

się przede wszystkim z uczuciem. Teraz jednak wiem, że 
miłość to również decyzja. Często w swoim życiu skupiałam 
się na tym, by moją relację z Bogiem przeżywać emocjonalnie. 
W tej chwili mam świadomość, że najważniejsza jest decyzja, 
by Jezus był moim Panem oraz wiara w to, że tak rzeczywiście jest. Wcale nie muszę tego odczuwać. 

Na jednej z modlitw wieczornych po raz kolejny zrozumiałam, że mimo tego, iż moją rodzinę 
uważam za jedną  z najważniejszych wartości w życiu, nijak ma się do tego moje zachowanie. Bardzo 
mało czasu poświęcam moim bliskim, pomagam im bardziej z poczucia obowiązku, a nie dlatego, że 
ich kocham. Teraz wiem, że moja więź z rodzicami i braćmi powinna być lepiej pielęgnowana.

Przez jakiś czas przed rekolekcjami przeżywałam 
„kryzys” mojego życia duchowego. Chodziłam do kościoła, na 
Oazę, ale rzadko przyjmowałam sakramenty, unikałam 
spowiedzi. Po jakimś czasie miałam pretensje do Boga o różne 
przykrości, które mnie dotykały. Teraz wiem, że Pan Bóg ma 
w tym swój plan i chce dla mnie jak najlepiej. Bogu trzeba 
zaufać. Ja mam z tym problem, ale mam też i nadzieję, że Pan 
pomoże mi i nie będę już liczyła tylko na siebie, ale przede 
wszystkim na Niego.

Myślę, że rekolekcje uświadomiły mi, że powinnam 
nieustannie wzrastać w miłości, wierze i nadziei. Mam być 

Bożym wariatem płynącym pod prąd, bo bez starań i dążenia do dobra stanę się zarośniętym stawem, 
grzesznikiem bez nadziei na lepsze. Wierzę, że Pan pomoże mi, aby moje relacje między mną a Nim i 
innymi ludźmi stawały się coraz lepsze.

Chwała Panu!
Kasia 

I st. ONŻ Radocza 2012
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Misjonarzem być (2)
Pamiętajmy, że misjonarze to nie tylko osoby duchowne, ale także świeckie. Ludzie poświęcający swoje 
życie dla innych, których - wydawałoby się - nic z nimi nie łączy, a jednak, których kochają jak 
najbliższą rodzinę. W takim duchu na misję wyjeżdżają między innymi salezjańscy wolontariusze 
misyjni. Właśnie na ich niesamowite fotografie oraz wywiady natknęłam się przeglądając ostatnio 
stronę www.wiara.pl. Poniżej jedna z rozmów, której nie mogło tu zabraknąć:

Łukasz Czechyra: Skąd pomysł, żeby jechać na rok na misje?
Agata Stankiewicz: – Zaczęło się niewinnie, bo od kryzysu życiowego pod koniec studiów 
licencjackich. Co dalej - studiować czy szukać pracy? W tamtym czasie bardzo chciałam gdzieś 
wyjechać – zaraz, daleko i na długo. Trafiłam na stronę internetową Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego 
w Warszawie, a niedługo potem na weekendowe spotkanie formacyjne. Dopiero tam poczułam, 
że właśnie tego szukam. Zdecydowałam się przyjechać na kolejne spotkanie i już zostałam w SOM-ie 
ponad rok. Po odbyciu formacji wyjechałam na roczną misję do Zambii.
Jakie były pierwsze odczucia po przyjeździe na miejsce?
Przez pierwsze dni nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, że jestem w wymarzonej Afryce. 
Nie miałam jakichś szczególnych wyobrażeń i oczekiwań. Moje zderzenie z Afryką było takie, jakby 
ktoś wywrócił znany mi od dzieciństwa świat do góry nogami, a potem jeszcze nim potrząsnął. 
Po prostu wszystko jest tu inne niż w Europie. Od krajobrazów, jedzenia, wyglądu ludzi, 
aż po najtrudniejsze – zderzenie z kulturą. Na pewno trudno odnaleźć się w afrykańskim podejściu 
do czasu. Kiedyś np. dostałyśmy zaproszenie na spotkanie dla nauczycieli salezjańskich w Kasamie. 
Ustaliliśmy (zadziwiające, że za każdym razem Zambijczycy robią to ze śmiertelną powagą!) godzinę 
odjazdu. Piątek, 6.00 rano. Do Kasamy długa droga, więc musimy wyruszyć zaraz po wschodzie słońca. 
Wstajemy rano, jemy śniadanie. Jako że wycieczki jeszcze nie ma, bez pośpiechu idziemy na Mszę św. 
o 6.30. Po Mszy pomagamy wynosić gary z jedzeniem na podwórko. Około 8.00 jedna z sióstr 
z uśmiechem na twarzy informuje nas, że ciągle jest 5.00, więc odjedziemy o czasie. Potem jeszcze 
chwila na grę w piłkę, naukę afrykańskich piosenek, przywitanie się z każdym kolejnym przybyłym 
nauczycielem i zajęcie miejsca w autobusie. Kilka minut przed 10.00 wyruszamy! Przypada 
mi zaszczytne miejsce u boku Mr Ivansa – jednego z najstarszych nauczycieli naszej szkoły, z 10-letnim 
stażem pracy. Zaraz po tym jak autobus ruszył, każe mi spojrzeć na zegarek. 9.43. Odwróć sobie teraz 9 
do góry nogami. Widzisz? 6.43! Mieliśmy wyruszyć o 6.00. To nawet nie godzina spóźnienia! Czyli 
w zasadzie tak, jakbyśmy byli punktualni!
Jak wygląda codzienna praca świeckiej misjonarki?
Do obiadu pracuję w przedszkolu. Potem do wieczora w oratorium – salezjańskiej świetlicy dla dzieci. 
To dwa inne światy. Przedszkole jest raczej dla bogatych. Oratorium to mieszanka wybuchowa, 
ale bardzo dużo jest dzieci żyjących na skraju nędzy. Czasami przychodzą po prostu głodne. W obu tych 
miejscach moim zadaniem jest przede wszystkim być z dziećmi. Pilnować ich, czasami wyściskać, 
pocieszać, kiedy płaczą, uciszać, kiedy zamieniają klasę w tornado, rozsądzać spory. Poza tym, 
w oratorium organizujemy lekcje angielskiego i matematyki (wiele z tych dzieci nie chodzi do szkoły) 
oraz różne zajęcia rekreacyjne: plastyczne, sportowe, filmowo-bajkowe, muzyczne. Spełniam się też 
w roli pielęgniarki. Efektami biegania na bosaka są pokaleczone palce i pozrywane paznokcie u stóp. 
Zdarzają się też, niestety, cięższe przypadki. Ostatnio w przedszkolu dziewczynka straciła przytomność 
i udzielałam jej pierwszej pomocy. Nie jestem nauczycielem, nie jestem pielęgniarką, nie jestem mamą. 
Tutaj dla tych dzieciaków muszę się w te role wcielać. Staram się robić to najlepiej, jak umiem, choć 
wiem, że w żadnej z nich nie jestem idealna. Ale jestem. I to jest dla nich ważne.
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„Nie gardź i sercem mym”
Nie cierpię kolęd w kościele podczas Mszy Świętej, zresztą ogólnie za nimi nie przepadam. 

Serce się rozrywa i pięść zaciska, jak słyszę śpiewane na ofiarowanie pastorałki (o jakichś osiołkach i 
wołkach) czy w wielu innych przypadkach, kiedy zatraca się sacrum, a wprowadza takie zdziecinnienie. 
Przecież to OFIARA PRZENAJŚWIĘTSZA, a nie jakaś zabawa, czy koncert kolęd. Pewnie sami 
wielokrotnie się o tym przekonaliście. 

Pewnego pięknego dnia, udałem się wieczorem na Mszę Świętą. W tym kościółku w Cieszynie 
zazwyczaj są tylko starsze osoby i dochodzi do wielu nadużyć w liturgii, ale kto by winił za to starszego 
księdza emeryta? Znowu te kolędy! Psalm w wersji kolędowej, Sanctus i Agnus Dei zastąpiony 
kolędą... istny koncert miast modlitwy. Po przyjęciu Boga, który stał się Dzieckiem, Człowiekiem, 
kolejna zacna pieśń „uwielbieniowa”: „o Gwiazdo Betlejemska”. Znowu charakterystyczna linia 
melodyczna, która aż „zachęca” do wejścia w Bożą obecność we mnie... aż tu nagle… zaczyna się 
trzecia zwrotka. Ostatnie słowa, melodia przestała już się liczyć... „gdyś stajnią nie wzgardził, nie gardź 
i sercem mym”.

Doznałem olbrzymiego szoku! Boże, faktycznie... przecież moje serce czasami jest tak 
śmierdzące, jak ta stajnia (uwierzcie, perfumy się produkuje gdzie indziej), pełne łajna i innego 
paskudztwa. Mimo tego, przychodzisz do mnie. Chociaż tak teraz marudzę i buntowniczo czasami 
zapieram przy tych kolędach. Choć widzisz, ile brudu w moim sercu, ile śmierci, ile bólu... Ty się nie 
przejmujesz, nie gardzisz moim sercem, jakie by ono nie było.

Bóg dał mi to niesamowite odkrycie, łaskę… mam ją w sercu po dziś dzień. Tę niesamowitą 
wdzięczność. Zawsze kiedy przyjmuję do serca Jego Białe Oblicze podobne do kawałka Chleba, 
przypominam sobie te modlitwę w kolędzie. Mówię wtedy do Niego we Mnie: „Ty coś nie wzgardził 
stajni żłobem, nie wzgardź moim sercem”. Ogarnia mnie taka Miłość... takie poczucie łaski, 
niesamowitego daru... brak słów. Zatopiony w tej prawdzie, trwam we wdzięczności. Jeszcze po Mszy 
Świętej, na kolanach, przypominam tę prośbę... Panie, nie wzgardź moim sercem!

Chyba po to jest ten cały czas przygotowania adwentowego do Bożego Przyjścia. 
Oczekiwanie...tak, Panie... czekam z nadzieją. To dla mnie najwspanialsza prawda tego okresu... Bóg, 
w całej swej wspaniałości, piękna i dobroci... nie wzgardził czymś takim, jak moje serce, które tak 
bardzo się wykrzywiło przez grzech. Tej prawdy nam nikt nie odbierze i nikomu... choćby nie wiem jak 
wielkim chlewem było to serce, Bóg się w nim narodzi! No i wyobraźcie sobie, że powiedział mi to 
przez kolędę. 

CHWAŁA CI, PANIE!
Marcin Mazurek
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Nie od dziś wiadomo, że wesele bezalkoholowe jest do zorganizowania i zaplanowania jak 
najbardziej możliwe. Co więcej, nie jest już jedynie, jak to niektórzy nazywają, „wymysłem” ludzi 
obracających się w oazach, czy organizacjach religijnych. Weszło w kanon mody, co bardzo nas 
cieszy. Okazuje się także, że istnieją osoby, które organizowaniem tego typu imprez zajmują się 
profesjonalnie.

Słowem wstępu...
Przygotowanie wesela bezalkoholowego to nie 
lada przedsięwzięcie dla młodej pary i rodziny. 
Dokładne zaplanowanie każdej minuty może 
spędzać sen z powiek. Nie trudno się domyślić, 
dlaczego. Jeżeli rezygnujemy z wszelkiego rodzaju 
alkoholu na stołach biesiadnych, czas gości trzeba 
wypełnić nie tylko smakowaniem dobrego 
jedzenia, ale przede wszystkim doskonałą zabawą i 
pomysłem na każdą chwilę.

Wodzirejem być.
Jeżeli już zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie, 
aby zapewnić sobie i swoim gościom komfort, 
warto zasięgnąć porady specjalisty.  Przykładem 
takiej osoby, może być choćby znana chyba nam 
wszystkim, bardzo charyzmatyczna postać, jaką 
jest Sylwester Laskowski, wodzirej imprez, jeden z liderów zespołu Double Wingns. 
http://sylwek.doublewings.pl to strona, dzięki której, już niedługo będzie można się dowiedzieć 
wszystkiego na temat wesel bezalkoholowych.

O książce słów kilka
„Jak zorganizować udane wesele bez alkoholu?” Nie wiadomo jeszcze, czy taki sam będzie tytuł 
książki, natomiast pewne jest, że tak dyskusję na forum nazwał wodzirej. W ramach pracy nad 
tematem, Sylwester Laskowski postanowił skorzystać nie tylko z własnego doświadczenia i przemyśleń 
(doświadczenia zdobytego w roli wodzireja, gościa weselnego, jak również podczas własnego wesela), 
ale również z doświadczenia innych osób, w szczególności tych, które wesela bezalkoholowe znają od 
przysłowiowej "kuchni".
Dołączając się do zaproszenia autora, zachęcamy do czynnego udziału w dyskusji nad tym tematem 
i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z organizacją wesel 
bezalkoholowych. Książka ma mieć charakter poradnika, ułatwiającego nowożeńcom pokonanie 
trudności, jakie na drodze organizacji wesela bezalkoholowego, jak również już w jego trakcie można 
napotkać.

http://zespol.na-wesele.pl/zabawy-i-konkursy/bez-alkoholu/
Magdalena Dudka

Wesela bezalkoholowe



POGOTOWIE DUCHOWE CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

Pomoc kapłanów bez względu na dzień i godzinę. Takim hasłem opatrzone jest 
pogotowieduchowe.pl - dzieło będące inicjatywą kapłanów Kościoła rzymskokatolickiego, którzy 
postanowili być dostępnymi dla ludzi całą dobę.

Co i jak?

Ich celem, jak mówią, jest wysłuchanie, doradzenie ludziom z problemami życiowymi. Nie tylko tymi 
związanymi z wiarą. Pomagają rodzinom, młodzieży, osobom starszym. Strona internetowa, która 
poświęcona jest ich działalności otwiera możliwości dla wszystkich. Można pozostawić post, w którym 
opisuje się swój problem, ofiarować go w jakiejś intencji. Tu pojawia się pewna kontrowersja. 
Modlitwa i świadectwa  „wygłaszane” przez Internet?  Dla licznych może wydać się to niestosowne. 
Cóż, mają swoje racje, ale  zdawać sobie musimy sprawę, że wchodzimy w erę, gdzie nasza wiara 
wyrażana poprzez to medium ma największe szanse rozprzestrzeniania się i docierania do ludzi 
szukających swojej drogi życiowej. Dodawanie i komentowanie wiadomości to nie wszystko. Główną 
formą pomocy pogotowia duchowego są rozmowy telefoniczne. Na stronie internetowej podano zdjęcia 
i numery telefonu do każdego z księży pełniącego akurat dyżur. Zielona lampka oznacza dostępność 
kapłana.

Nie bój się, zadzwoń.

Jeden z braci kapucynów powiedział kiedyś, że kapłan powinien być jak Tesco - 7 dni w tygodniu i 24 
godziny na dobę otwarty dla ludzi. To stwierdzenie bardzo pasuje do posługi, jaką zdecydowali się 
pełnić kapłani z Pogotowania Duchowego. Najbardziej budujące jest jednak to, że każdy może odnaleźć 
u nich zrozumienie, opiekę i zainteresowanie, na które często nie mogą liczyć ze strony bliskich.
Każdy, kto czuje potrzebę duchowej pomocy może zadzwonić w chwili, którą uzna za stosowną, nawet, 
jeżeli będzie to środek nocy.  Zdaniem inicjatorów pogotowia duchowego, ten rodzaj posługi najpełniej 
oddaje ideę święceń kapłańskich, jest bowiem możliwością głoszenia Chrystusa nie tylko w kościele, na 
nabożeństwie, ale zawsze i wszędzie.

Magdalena Dudka

PORTA FIDEI 
Benedykt XVI List apostolski w formie 
<motu proprio> ogłaszający rok wiary

Papież w swym liście ogłaszającym rok wiary skłania nas do refleksji  nad 
naszym życiem, odkrycia Jezusa na nowo, do prawdziwego nawrócenia. 
Ojciec Święty zwraca szczególną uwagę na świadectwo tych, którzy 
budowali Kościół na przestrzeni wieków. Wzywa nas do bycia prawdziwymi 
apostołami i świadkami wiary. List zawiera również cenne uwagi 
duszpasterskie.

Weronika Sury
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Grudzień
30 listopada - 2 grudnia odbywa się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności w Porszewicach.

7 - 9 grudnia Oaza Modlitwy „Panie, daj mi pić” w Bielsku-Białej na os. Polskich Skrzydeł.

9 grudnia będzie miał miejsce Diecezjalny Dzień Wspólnoty.

18 grudnia Diecezjalna Diakonia Modlitwy zaprasza na wspólną modlitwę po wieczornej Eucharystii 
w kościele pw. NSPJ w Bielsku-Białej (przy dworcu autobusowym). 

Styczeń
18 – 20 stycznia 2013 roku odbędzie się kolejne Studium Animatora. Drogowskazem rozważanym

przez pierwszy rok będzie Świadectwo, natomiast przez rok drugi – Kościół.

15 stycznia Diecezjalna Diakonia Modlitwy zaprasza na wspólną modlitwę po wieczornej Eucharystii
w kościele pw. NSPJ w Bielsku-Białej (przy dworcu autobusowym).

Modlitwa wiernych na drugą niedzielę adwentu 2012:
1. Prośmy, by Kościół głosząc Ewangelię przygotował Panu drogę do serc
wszystkich ludzi.
2. Prośmy, aby misjonarze przygotowali Panu drogę, stając się głosem
wzywającym do wiary w Jezusa Chrystusa.
3. Prośmy, aby spowiednicy i rekolekcjoniści przygotowali Panu drogę
przez wierną posługę słowu Bożemu.
4. Prośmy, aby chorzy i cierpiący przygotowali Panu drogę przez
ofiarowanie Mu swych cierpień.
5. Prośmy, aby nasi bliscy zmarli, którzy swym życiem przygotowywali Panu drogę, spotkali Go i 
zostali przez Niego przyjęci do nieba.
6. Prośmy, aby nasza adwentowa pokuta przygotowała drogę Panu, który
przybywa, by i nam przynieść zbawienie.




