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BIULETYN...
Oazowicze!

W Wasze ręce oddajemy kolejny numer biuletynu. 

Nadal  zwracamy  się  do  wszystkich:  wspólnot  parafialnych,  rejonów  i  diakonii
z naszej diecezji  o przekazywanie zapowiedzi sprawozdań i ciekawostek, które będą 
tworzyć kolejne numery niniejszego biuletynu.

Kolejny numer biuletynu ukaże się 1 października.  
Materiały do kolejnego wydania zbierane będą do 26 września. 

Redakcja          

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka  kontakt e-mail: jaroslawpszczolka@vp.pl
Domowy Kościół: Janusz Hałat
Pomoce oazowe: Barbara Pastor, Małgorzata Copija                        
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
Polecamy: Weronika Sury
Zapowiedzi z bz.oaza.pl: Magdalena Rozmus
Korekta: Maciej Kiełbas
                                                         Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl
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OGŁOSZENIA DIAKONII DIECEZJALNYCH

Ze względu na fakt, iż większość diakonii nie rozpoczęła jeszcze działalności i nie wyznaczyła terminów 
spotkań, wyjątkowo nie publikujemy tych informacji. 

Polecamy natomiast bieżącej uwadze ogłoszenia na 
www.bz.oaza.pl.

Jarek Pszczółka              

ZAPOWIEDZI Z BZ.OAZA.PL
OGŁOSZENIE DIAKONII MODLITWY

Diecezjalna Diakonia Modlitwy informuje, iż w najbliższy 1. czwartek miesiąca (wrześniowy) nie 
odbędzie się "Czuwanie modlitewne w Sercu".

O wszelkich inicjatywach podejmowanych przez naszą Diakonię (spotkania, akcje modlitewne, Oazy 
Modlitewne itp.) będziemy informować poprzez stronę bz.oaza.pl oraz profil na portalu Facebook. 
Szczegółowe kalendarium już wkrótce zostanie zamieszczone! 

Osoby chcące przystąpić do Diecezjalnej Diakonii Modlitwy zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które 
odbędzie się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej dnia 11 września 2012 r., 
około godziny 19:00 (po Mszy Świętej, na którą jeszcze goręcej zapraszamy!).

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY 
8.09.2012 - HAŁCNÓW

Drodzy Oazowicze

Początek Dnia Wspólnoty o godz. 10:00 Eucharystia o godz. 11:00! 

Na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty, będzie miało miejsce błogosławienie animatorów do posługi w małej 
grupie oraz nowych par rejonowych. Animatorzy do błogosławieństwa przesyłają formularz zgłoszenia na 
adres Moderatora Diecezjalnego, a pary rejonowe zgłasza Para Diecezjalna!

Przypominam, że jednym z wymagań do błogosławieństwa animatorów jest udział w ORD.
 
ANIMATOR GRUPY - jest to jeszcze animator kandydat, „praktykant”. Powinien zdobyć odpowiednie 
kwalifikacje duchowe i praktyczne, które pozwolą mu prowadzić małą grupę ewangelizacyjną lub 
deuterokatechumenalną na rekolekcjach wakacyjnych i w parafii.

Wymagania:
1/ Formacja deuterokatechumenalna według programu Ruchu: rekolekcje wakacyjne + roczna praca w małej 
grupie parafialnej.
2/ Akceptacja „10 Drogowskazów Nowego Człowieka”, oraz podjęcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
3/ Szkoła animatora (kurs kandydatów) w Rejonie.
4/ Rekolekcje KODA (Kurs Oazowy Dla Animatorów) stopnia podstawowego. Intensywne rekolekcje 
formacji wewnętrznej i praktycznej.
5/ Diecezjalne Rekolekcje ORD
6/ Zgromadzenie grupy uczniów poprzez ewangelizację indywidualną, względnie podczas rekolekcji 
ewangelizacyjnych.
Po odbyciu powyższych wymagań kandydaci otrzymują misję Animatora Grupy (błogosławieństwo i 
świecę) podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu.
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KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM
Kochani oazowicze!

      Tegoroczne hasło roku brzmi: „Kościół naszym domem!”. Miejscem, które od wielu lat służy nam jako 
„drugi dom” jest ośrodek przy parafii św. Pawła Apostoła. Spotykamy się „w Pawle” po to, aby ładować 
duchowe akumulatory i zacieśniać więzi między ludzkie. Spotykamy się tam na sesjach Studium Animatora,  
Warsztatach Muzycznych, KODA, Triduum Paschalnym, ORD i w wielu, wielu innych okazjach.

     Zadbajmy więc o nasz dom! Wymaga on gruntownego sprzątania, którego chcielibyśmy dokonać 15 
września.  Zaczniemy o  9 rano – jest  to  początek,  każdy może indywidualnie  wybrać  godzinę,  która  mu 
odpowiada i wpaść posprzątać. Mile widziani są nasi wspaniali Mężczyźni :)

     Niech udział  w akcji  będzie przejawem dziękczynienia za łaski,  jakie doznaliśmy od Ruchu oraz za  
wszystko dobre, co przeżyliśmy w św. Pawle!

Chętnych prosimy o kontakt z Agnieszką Stryczek (tekla14@o2.pl  691 571 047 )

STUDIUM ANIMATORA
I Sesja Studium Animatora odbędzie się: 21 – 23 września 2012 r.
Rozpoczęcie: Piątek o godz. 22:00 Namiotem Spotkania
Zakończenie: Niedziela ok. godz. 12:30.

Zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie diecezjalnej.
(Prosimy o nie zostawianie zgłoszeń na dzień przyjazdu).

TYDZIEŃ Z EWANGELIĄ
W dniach 21-29 września 2012 roku odbędzie się już kolejny Tydzień z Ewangelią. Diakonia Ewangelizacji 
zaprasza do włączenia się w to wspaniałe dzieło. Na początek zapraszamy wszystkich chętnych na sobotę 22 
września do roznoszenia ulotek na terenie Bielska. Pomoc będzie potrzebna również 29 września. Chętnych 
prosimy o zgłoszenia do Ks. Ryszarda Piętki tel. 600599086.

Dokładniejsze informacje pojawią się na powakacyjnym dniu wspólnoty w Hałcnowie!

DZIEŃ WSPÓLNOTY DOMOWEGO 
KOŚCIOŁA 20.10.2012 w Kętach 

Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła odbędzie się 20.10.2012 roku w kościele pw. NSPJ w Kętach na 
Osiedlu. Rozpoczęcie godzina 10.00.

Na tym spotkaniu nastąpi uroczyste przekazanie posługi par rejonowych z pięciu rejonów

9-11.11.2012 - Rekolekcje tematyczne 
Rekolekcje tematyczne z cyklu Zobowiązania - Regularne spotkanie ze Słowem Bożym

Zakrzów k. Kalwarii Zebrzydowskiej.
W terminie 09-11.11.2012 roku.

Koszt:
150 zł od osoby dorosłej
80 zł od dziecka 3-6 lat,
110 zł od dziecka 7-12
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REJONY
REJON Andrychowsko-Kęcki

W dniu 15 września 2012 planowane jest spotkanie odpowiedzialnych w rejonie – animatorów. 
Szczegóły pojawią się na mailu wkrótce.
Zapraszamy wszystkich animatorów z rejonu, ponieważ planowane jest ustalenie kalendarza pracy na cały rok 
formacyjny.

WYDARZYŁO SIĘ...
DZIEŃ WSPÓLNOTY I TURNUSU

Dzień Wspólnoty I turnusu oaz rekolekcyjnych Oazy Wielkiej "Góra Oliwna" odbył się w kościele św. Pawła 
Ap. w Bielsku-Białej, 13.07.2012,zgromadziło się 6 
wspólnot:
1. Oaza Rodzin I stopnia - Rycerka - zorganizowała 
diecezja płocka;

2. Oaza Rodzin II stopnia - Szczyrk - zorganizowała 
diecezja bydgoska;

3. Oaza Nowego Życia I stopnia - Radocza - 
zorganizowała diecezja bielsko-żywiecka;

4. Oaza Nowej Drogi III stopnia - Zagórnik - 
zorganizowała diecezja bielsko-żywiecka;

5. Oaza Nowej Drogi III stopnia - Rajcza Nickulina - 
zorganizowała diecezja warszawska;

6. Oaza Dzieci Bożych II stopnia - Rycerka Górna kolonia - zorganizowała diecezja warszawska.

Uczestników było ok. 350 osób, którzy reprezentowali 
wszystkie grupy wiekowe, różne stany, zawody a nawet 
narodowości i obrządki (byli wśród nas uczestnicy z 
Niemiec i Ukrainy a także katolicy obrządku 
wschodniego [grekokatolicy]).

W jedności z nami były nasze oazy diecezjalne 
przeżywające rekolekcje ONŻ III stopnia w czeskiej 
Pradze oraz OND III stopnia w Wołkowyji.

Liturgii Eucharystii przewodniczył biskup 
pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej: Ks. Bp Piotr 
Greger!
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DZIEŃ WSPÓLNOTY II TURNUSU
Dzień Wspólnoty II turnusu oaz rekolekcyjnych Oazy Wielkiej "Góra Oliwna"!

Tym razem w kościele św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej, 31.07.2012, zgromadziło się 7 wspólnot:

1. Oaza Nowego Życia II stopnia - 
Rycerka Kolonia - zorganizowała 
archidiecezja warszawska;

2. Oaza Nowego Życia II stopnia - 
Wapienica - zorganizowała diecezja 
sosnowiecka;

3. Oaza Nowego Życia II stopnia - 
Zagórnik - zorganizowała diecezja 
bielsko-żywiecka;

4. Oaza Nowego Życia I stopnia - 
Rajcza - zorganizowała archidiecezja 
warszawska;

5. Oaza Nowego Życia I stopnia - 
Radocza - zorganizowała diecezja 
bielsko-żywiecka;

6. Oaza Dzieci Bożych II stopnia - 
Brenna Leśnica - zorganizowałą 
diecezja sosnowiecka;

7. Oaza Dzieci Bożych II stopnia - 
Biery - zorganizowałą diecezja 
gliwicka.

Uczestników było ok. 300 osób. W jedności z nami były nasze oazy 
diecezjalne przeżywające rekolekcje w Krokowej oraz w Wołkowyji.

Liturgii Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-
żywieckiej: Ks. Bp Piotr Greger

KODA 2012

Od 5 do 14.08.2012 r w Diecezjalnym Ośrodku Ruchu Światło-
Życie przy kościele św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej odbyły się 
rekolekcje KODA. W rekolekcjach wzięło udział razem z diakonią 
19 osób, w tym 4 osoby z diecezji gliwickiej!
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FORMACJA
RUCH WSPÓLNOTĄ

      Kochani mam takie niesamowite doświadczenie z tegorocznych wakacji. Często patrzymy na Ruch jako  
przestrzeń  gdzie  jesteśmy  z  Bogiem,  gdzie  służymy,  gdzie  tworzymy  wspólnoty  podczas  rekolekcji 
wakacyjnych, gdzie spotykamy się rozmawiamy, ubogacamy. 
      W tym roku jednak podczas wakacji wielu z nas mogło zaobserwować trochę inny wymiar tej wspólnoty.  
Mogliśmy  na  nowo  odkryć,  że  obecność  w  Ruchu  to  także  pewien  styl  życia.  To  znajomi,  koledzy  i  
przyjaciele.  To  ludzie,  na  których  możemy  liczyć!  To  także  spotkania  na  gruncie  nie  oazowym,  a 
przyjacielskim. 
       Dla mnie takim sztandarowym przykładem był znajomy z oazy, który specjalnie na jeden dzień przyjechał 
znad morza by uczestniczyć w ważnym wydarzeniu swojego kolegi. Na drugi dzień wrócił nad morze. Takich 
przyjaciół niełatwo jest znaleźć.
       Myślę, że to także świetny impuls do tego by tworząc nasze wspólnoty parafialne pamiętać, że składają  
się na nie ludzie. Ci ludzie tym bardziej będą się jednoczyć im bardziej ich wspólny czas będzie ich stylem 
życia. Więcej czasu spędzajcie ze sobą nie tylko na modlitwie, ale np. na popołudniowym wyjściu do kina, na 
pizzę, na basen... ale to nie może zastąpić spotkań w grupach. Sam kiedyś korzystałem z takiego rozwiązania, 
gdy prowadziłem grupę. Polecam wszystkim animatorom i uczestnikom trzymajcie się Razem.

Jarek Pszczółka

www.radio.oaza.pl

KALENDARIUM

KALENDARIUM NA 2012 ROK POJAWI SIĘ W BIULETYNIE OD PAŹDZIERNIKA
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