


         CORDIS 9/2012                                                                                                                              2

Na dobry początek...............................................................................................................

W Diakonii..........................................................................................................................

Ankieta................................................................................................................................

W Twoim Rejonie................................................................................................................

Wspólnoty Dorosłych..........................................................................................................

Już wkrótce..........................................................................................................................

Wydarzyło się......................................................................................................................

Rekolekcje wakacyjne.........................................................................................................

W Ruchu..............................................................................................................................

W Kościele..........................................................................................................................

Warte uwagi.........................................................................................................................

Może się przydać.................................................................................................................

Równaj w górę....................................................................................................................

Kalendarium........................................................................................................................

Redakcja

Redaktor naczelny: Jarosław Pszczółka Kontakt:
Domowy Kościół: Janusz Hałat                           jaroslawpszczolka@vp.pl
Korekta: Aleksandra Waliczek  
Projekt okładki: Paweł Macura

Redaktorzy działów:
Na dobry początek: Jarosław Pszczółka 
W Diakonii: Weronika Sury
W Twoim Rejonie: Jarosław Pszczółka
Wspólnoty Dorosłych: Barbara Pszczółka
Już wkrótce: Justyna Piwowarska
Rekolekcje Wakacyjne: Monika Tomiczek

Warte uwagi: Weronika Sury
W Ruchu: Magdalena Dudka
W Kościele: Magdalena Dudka
Może się przydać: Agnieszka Stryczek

Barbara Pastor
Wydarzyło się: Barbara Pszczółka
Kalendarium: Justyna Piwowarska

3

4

6

7

9

10

11

14

15

16

17

18

20

20



         CORDIS 9/2012                                                                                                                              3

Materiały

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

Prosimy o nadsyłanie materiałów do dnia 25 listopada. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

Fatamorgana? Oaza? Woda zdatna do picia? Płytka czy głęboka? Te pytania może sobie zadać 
zmęczony na pustyni wędrowiec widząc palmy. A co widzi zmęczony uczeń w piątek na oazie? 

Pamiętam, co mnie przyciągało na oazę w piątkowe popołudnia. Rzeczywistość. Ta przestrzeń, 
w którą się wchodziło, gdy zamykały się za mną drzwi. Życzliwi ludzie, ich nastawienie, pewien klimat. 
To wszystko sprawiało, że czuło się przestrzeń prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej. To był czas 
zapomnienia o wszystkim, co było poza tym miejscem i czasem. Nie liczyły się problemy w szkole, 
sprawdziany, oceny, plany na dzisiejszy wieczór, na jutro... 

Jestem przekonany, że to niezwykle ważne zadanie diakonii, by stworzyć wspólnotę oazową,
w której można się utopić w piątkowe popołudnie. Nie chodzi tu o sam klimat, ale o Chrystusa,
z którym się spotkasz oraz głębię tego spotkania, czas, nastawienie, przygotowanie animatorów, 
współpracę i -  najważniejsze - zaangażowanie. 

Jak to zrobić? Mieć czas! Półgodzinne spotkanie i do domu to mało. Mieć w planie spotkania
w grupach, wspólną Eucharystię, spotkanie całej wspólnoty to przestrzeń, którą można się zachwycić.
I ważne: nie migaj się od spotkań, nie uciekaj w połowie, bez powodu... Bądź przykładem! Daj czas 
swoim oazowiczom, by odetchnęli Chrystusem. Niech zapomną o szkole i wszystkim innym. Niech 
usiądą na chwilę i wiedzą, że mają czas, by się spotkać, porozmawiać, pomyśleć... Niech się utopią
w oazie... 

Jarosław Pszczółka

Utopić się w oazie

Nowy Biuletyn
Drodzy czytelnicy. W wasze ręce oddajemy w pełni odnowiony biuletyn. Pamiętajcie nadal, że tworzą 
go informację przysyłane od was. Wiemy że przed nami jeszcze dużo pracy by wyglądał on jak 
najlepiej. Od kolejnego miesiąca proponujemy wam nowy dział: 

"Wspieramy Swoich". 

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

Termin najbliższego spotkania: 18.11.2012 o Godzinie 15.00 w Bierach
Zapraszamy na nasza zakładkę strony diecezjalnej:
http://www.bz.oaza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5

Studium animatora: 23-25.11.2012 godz. 22:00
Tematy: Modlitwa i Duch Święty
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: 25.11.2012 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: zostanie podany w listopadzie na stronie diecezjalnej

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/

PILNE!!!
Drodzy moderatorzy, odpowiedzialni, animatorzy!!!

Do każdej z parafii była wysłana krótka ankieta dotycząca naszych wspólnot.
Materiały te potrzebne są do określenia danych statystycznych Ruchu Światło-Życie.
Niestety w wyniku słabego odzewu prośbę kierujemy do Was wszystkich, abyście wzięli 
odpowiedzialność za przekazanie potrzebnych informacji. 

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania i odesłanie ich księdzu Marcinowi Aleksemu na adres: 
 maleksy@pro.onet.pl    Należy je wysłać do 10 listopada (do 10.11.2012) !!!

Jeśli w danej parafii nie ma wspólnoty to również prosimy o taką informację.

PYTANIA:

1. Parafia i kapłan odpowiedzialny?

2. Ile osób tworzy wspólnotę oazową (proszę podać wg. stopni formacyjnych)?

3. Ile osób było na rekolekcjach Ruchu Światło-Życie w minione wakacje (wg. stopni i typów oaz)?

4. Ilu jest animatorów i członków innych diakonii?
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Moderator: poszukiwany

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

Moderator: ks. Ryszard Piętka

Para rejonowa: Małgorzata i Cezary Borowscy

Osoba świeczka odpowiedzialna: Marcin Mazurek

Spotkanie formacyjne dla osób 
przed i po III St. ONŻ

Kolejne spotkanie formacyjne z tej serii 
odbędzie się 17 XI 2012 w Kętach.

Więcej informacji: jaroslawpszczolka@vp.pl

Spotkanie w ramach 
Nowenny Ewangelizacyjnej Cieszyna. 

Odbędzie się 27 listopada (wtorek) 
o godz. 19.00. 

Wcześniej o 18.30 spotkanie organizacyjne.
Miejsce spotkania podane zostanie w terminie 

póżniejszym na stronie internetowej.

Czuwanie modlitewne rejonu
Zapraszamy serdecznie na czuwanie 

rejonowe, które odbędzie się 
3.11.2012r. o godz. 15 w Bestwinie. 

Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy!
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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: ks. Bogusław Kastelik

Para rejonowa:  Irena i Józef Lach

Osoba świecka odpowiedzialna: Magdalena Stolarczyk

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:
24.11.2012 -  Msza święta z modlitwą 

o uzdrowienie duszy i ciała
Kościół Dobrego Pasterza w Istebnej, 

rozpoczęcie o godz 19:00

http://www.ogienbozy.pl/

Terminy spotkań:
18.11.2012 – spotkanie wspólnoty 

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

9.11.2012 – spotkanie mężczyzn
23.11.2012 – spotkanie kobiet

Wspólnota realizuje osobne spotkania formacyjne 
dla mężczyzn i kobiet. 

Opiekun duchowy:
ks Brunon Grajke

Odpowiedzialny:
Marcin Mazurek

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

tel. 500337034

Terminy spotkań:
3.11.2012 – spotkanie formacyjne, gdoz. 16.30
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Cieszynie na 

"Mnisztwie"
9-11.11.2012 – Oaza Modlitwy: 

temat “Męskość i kobiecość” 
OM odbędzie się w Bierach. Rozpocznie się Mszą 

świetą o godz 18.00, 

Opiekun duchowy:
ks Grzegorz Kierpiec

Odpowiedzialne:
Sabina Żabińska, Aleksandra Sołtysik

Kontakt: 
e-mail: sabinazabinska@gmail.com

Terminy spotkań:
7.11.2012 oraz 21.11.2012 

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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Warsztaty tańca uwielbienia

9 – 11 listopada w Bielsku-Białej (os. Polskich Skrzydeł) 
Odbędą się warsztaty tańca uwielbienia organizowane przez Diakonię Muzyczną, a prowadzone 

przez tegorocznego gościa, Diakonię Tańca wspólnoty i zespołu Mocni w Duchu z Łodzi. 
Warsztaty rozpoczynają się w piątek o godzinie 22:00, natomiast kończą w niedzielę 

tanecznym uwielbiniem po Mszy o godzinie 11:00 – jest możliwość zaproszenia na nią rodziny, 
przyjaciół, znajomych. 

Zgłaszać należy się przez formularz umieszczony na stronie diecezjalnej. Po terminie 25 
października opłata wynosi 50 złotych. Warunkiem uczestnictwa jest przyjęcie Sakramentu 
Bierzmowania. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Więcej szczegółów na www.bz.oaza.pl

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

Zapisy Katarzyna i Bogdan Mleczko
mkabo@op.pl
tel. 500128302

Rekolekcje dla kapłanów

19 – 22 listopada w Wadowicach 
Odbędą się rekolekcje dla kapłanów posługujących w diecezji bielsko-żywieckiej. Poprowadzi 

je Moderator Generalny, ks. Adam Wodarczyk. 
Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeń. 
Uwaga, w razie niemożności stawienia się na rekolekcjach kapłani odpowiedzialni za 

parafialne grupy oazowe proszeni są o spotkanie się z Moderatorem Generalnym 21 listopada
o godzinie 20:00!

         CORDIS 9/2012                                                                                                                              10



W dniach od 26 do 28 października 2012 r. odbyła się druga sesja tegorocznego Studium 
Animatora diecezji bielsko-żywieckiej. Miejscem spotkania formujących się animatorów był oczywiście 
Ośrodek Oazowy „u św. Pawła” w Bielsku-Białej na os. Polskich Slrzydeł. 

Uczestnicy pierwszego roku przeżywali ten czas w oparciu o piąty drogowskaz: Słowo Boże,
a drugiego roku o dziewiąty – Nowa Kultura. Te wyjątkowe dni przepełnione były modlitwą, licznymi 
świadectwami, wspólnym śpiewem i pogodą ducha. Uczestników tego spotkania charakteryzowała 
nadzwyczajna radość, wszyscy cieszyli się z możliwości doświadczenia daru wspólnoty.     

Działanie Ducha Świętego można było dostrzec w każdym punkcie programu Studium 
Animatora. Wielu, żegnając się, zapowiadało przybycie na kolejną, listopadową sesję Studium, na którą 
niech poczują się zaproszeni wszyscy po IIIº ONŻ tegorocznym oraz wcześniejszych. 

 
Barbara Pszczółka

Studium Animatora

Świadectwo z wrześniowego Studium Animatora.

Bardzo cieszę się, że jest organizowane coś takiego jak 
Studium Animatora. Pomimo codziennego zabiegania, 
warto wygospodarować weekend i przeznaczyć go dla 
Boga w tej właśnie formie. Wrześniowe Studium było 
dla mnie po części czasem wyciszenia. Chwile,
w których mogłam w spokoju i ciszy adorować 
Najświętszy Sakrament, nie martwiąc się 
o to, co będzie jutro. Podczas tych dni uświadomiłam 
sobie jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, 
których animujemy. Jako osoby po formacji 
podstawowej, powinniśmy w szczególności dawać 
świadectwo swoim życiem oraz dbać o powierzone 
nam grupy. Jako słudzy, naszym zadaniem jest zachęcanie innych do wzrastania w wierze i trwania
w niej. Mam nadzieję, że będę miała możliwość przyjechania na kolejną sesję Studium i spotkania się 
z tymi wszystkimi ludźmi, którzy samą obecnością i dojrzałością chrześcijańską dodają sił i umacniają 
w wierze.                                                                                                     

Za ten czas: chwała Panu!       
Aleksandra Z.      
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Diecezjalny dzień wspólnoty Domowego Kościoła
O skuteczne odnowienie relacji

z Bogiem w Roku Wiary modlili się uczestnicy 
Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Domowego 
Kościoła, który odbył się 20 października br.
w Kętach. W spotkaniu uczestniczyło 
kilkadziesiąt rodzin. Przed Mszą  świętą
ks. Jacek Moskal z parafii pw. św. Macieja
w Andrychowie wygłosił specjalną konferencję 
poświęconą odpowiedzi na pytanie, co to 
znaczy wierzyć w Kościół, następnie odbyła się 
Eucharystia. 

Podczas Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, bielsko-żywiecki 
moderator gałęzi rodzinnej Ruchu, ks. kan. Jerzy Musiałek wyjaśniał, że wiara, podobnie jak 
małżeństwo, jest nie tylko „słodkim jarzmem”, ale czyni człowieka szczęśliwym. Musimy „Odkryć 

radość w wierze i odnaleźć entuzjazm
w przekazywaniu wiary” – mówił kapłan. Ks. 
Musiałek w kazaniu przypominał, że wiara jest łaską, 
ale trzeba ją również zdobywać i pielęgnować. 
„Wiara nie jest nam dana raz na zawsze, ale także 
zadana. Niech nas nie usypia Chrystusowe 
zapewnienie, że bramy piekielne nie przemogą Jego 
Kościoła, bo choć Kościoła, jako takiego nie 
przemogą, to nigdzie nie ma gwarancji, że akurat
u nas nic nie doprowadzi Kościoła do takiego stanu, 

w jakim jest on dzisiaj w Północnej Afryce – 
niegdyś wybitnie chrześcijańskiej” – mówił
i wskazywał na fakt, że wielu przedstawicieli 
młodego pokolenia katolickich rodzin
z Kościołem nie łączy nic poza tym, że są 
ochrzczeni. „Rok Wiary daje nam wszystkim 
okazję, aby zaświadczyć jak bardzo istotna jest 
treść Credo Kościoła, która od wieków stanowi 
dziedzictwo wszystkich wierzących. Musi ona 
zostać potwierdzona, zrozumiana i pogłębiona na 
nowy sposób, aby dać konsekwentne świadectwo 
w dzisiejszych warunkach życia” – apelował duchowny.  

Podczas Dnia wspólnoty odbyły się także spotkania w grupach. Hasłem tegorocznego roku 
formacyjnego Domowego Kościoła jest „Chrystus Kościół – misja jednania”. Program zachęca 
do odkrywania Kościoła jako braterskiej wspólnoty, w której powinno się podejmować posługę 
i rozwijać talenty. Podczas sobotniego spotkania wskazywano, że Kościół musi być, „znakiem, 
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. 
Podkreślano także, że jedność ta musi być realizowana z Bogiem i pomiędzy ludźmi. 

Źródło: http://diecezja.bielsko.pl 
Autor: Robert Karp ze zmianami Redakcji Biuletynu
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Diecezjalny dzień wspólnoty Animatorów
Dnia 20.10.2012 r odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty 

Animatorów w ośrodku oazowym przy parafii św. Pawła Apostoła 
w Bielsku-Białej. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem pieśni roku 
„Kościół naszym domem” oraz modlitwą słowami Jana Pawła II: „Niech 
zstąpi Duch Twój... ”. Następnie, po wprowadzeniu księdza Marcina 
Aleksego, który za papieżem Benedyktem XVI, zachęcał zebranych 

do obudzenia "pasji wiary", animatorzy 
udali się na spotkania w grupach rejonowych, gdzie mieli okazję 
podzielić się życiem swoich wspólnot parafialnych oraz podejmowanymi 
inicjatywami. Zastanawiali się również nad formami realizacji 
Roku Wiary w parafiach I rejonach.

Po spotkaniach wszyscy udali się na spotkanie z Jezusem 
w Najświętszym Sakramencie. Owocem tego czasu było dzielenie się 
otrzymanym Słowem i świadectwem wiary w swoim życiu. Uczestnicy 
wymienili się również obrazkami 

z symboliczną bramą i modlitwą za siebie nawzajem.
Na zakończenie spotkania animatorzy uczestniczyli w Eucharystii. 

Na Paschę sprawowaną na cześć Pana wchodzili przez bramę, na której 
widnieją symbole czterech ewangelistów oraz wiary, która ma być 
wyznawana, celebrowana, przeżywana i przemodlona. W homilii ksiądz 
zwrócił uwagę zebranych na fakt, iż wiara to nie sprawa intelektu, ale 
wydarzenie, łaska i dar, który należy zanieść na pustynię. Trzeba, byśmy 
byli świadkami wiary życia, a drogę Ruchu Światło-Życie, którą otrzymaliśmy chcieli jak najlepiej 
wykorzystać. Na koniec, każdy z animatorów został pobłogosławiony znakiem krzyża oraz olejami 
z Ziemi Świętej, aby moc płynąca z wiary dodawała im sił na dalszą służbę w Kościele.

Barbara Pszczółka

Inwałd – rozpoczęcie roku formacyjnego

Wspólnota Ruchu Światło-Życie, która działa w parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Inwałdzie, 22 września 2012 roku, rozpoczęła 
swój rok formacyjny. W tym dniu spotkała się blisko czterdziestoosobowa 
grupa Dzieci Bożych, około 
trzydziestoosobowa grupa oazy 
młodzieżowej, ministranci oraz małżeństwa 
z Domowego Kościoła. Był to dobrze 

wspólnie spędzony czas na Eucharystii sprawowanej przez księdza 
Łukasza Tlałkę, a następnie agapie ze słodkościami i pieczonymi 
kiełbaskami. Dzieliliśmy się swoimi talentami poprzez służenie sobie 
nawzajem - mężczyźni piekli kiełbaski, kobiety pomagały przy stole,

a młodzież zabawiała licznie zebrane 
dzieci z Inwałdu. Pan Bóg obdarzył 
nas piękną pogodą, obecnością 
księdza Łukasza, dobrym humorem 
oraz radością przebywania razem. 

Za to wszystko: chwała Panu.
Grażyna Stuglik Nizio
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To były moje pierwsze rekolekcje wakacyjne. Już od 
pierwszych dni doświadczałem obecności Boga, choć 
wcześniej jej nie czułem. Na nowo zaznajomiłem się
z Jezusem, bo uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie 
znałem Go, nie czuję, nawet wątpiłem w Jego ziemskie życie. 
Na szczęście w Jego poznawaniu, pomogły mi modlitwy 
wieczorne, kazania księdza, śpiew uwielbienia. Chciałem
w Jezusa uwierzyć, dlatego składałem Mu takie intencje 
modlitewne. Podziałało. Chrystus wysłuchał moich próśb. Dał 

mi to, czego najbardziej potrzebuję, czyli łaskę wiary w Niego. 
Wiedziałem już, że On istnieje. Poznałem Go na nowo poprzez 
nabożeństwa drogi krzyżowej i Ewangelię. Umocniłem się
w wierze i uznałem Jezusa za mojego Boga i Pana. 

Chwała Panu.  
Aleksander Słodczyk

Główną przyczyną 
mojego przyjazdu na rekolekcje była chęć zgłębienia wiary 
i zrozumienia Mszy świętej. Jak dotąd, miałam niemały 
problem ze skupieniem się na Eucharystii, zdarzało się, że 
moja modlitwa podczas Liturgii była w większości 
nieświadoma i mechaniczna.
Tegoroczne rekolekcje pokazały mi, że każda msza święta jest akcją, podczas której nie ma czasu na 
nudę. Tu ciągle się coś dzieje i tylko ten, kto patrzy na nią przez pryzmat wiary może dostrzec jej 
piękno i prawdziwie ją przeżyć.
Po drugie, niewątpliwie zbliżyłam się do Pana Boga. Uświadomiłam sobie, że wiara nie opiera się na 
emocjach, ani szukaniu Boga w zaświatach, ale na prostym, dziecinnym przekonaniu, że On jest przy 
mnie. Rekolekcje nauczyły mnie poprawnej, dokładnej spowiedzi. Już rozumiem, że w sakramencie 
pokuty mam pokazać Panu Bogu dokładnie, co mnie boli, wtedy On to uleczy.  
Poza tym, dowiedziałam się wielu przydatnych informacji o wspólnocie, stałam się bardziej otwarta na 
innych, poznałam wielu nowych ludzi. Nie mogę powiedzieć, że przeżyte rekolekcje wprowadzą 
rewolucyjne zmiany w moje życie. Na poprawę potrzeba wiele czasu i pracy nad sobą, do niektórych 
spraw trzeba po prostu dojrzeć. Ja tylko dziękuje Bogu, że wskazał mi właściwą drogę do tej poprawy.

 Chwała Panu.
Katarzyna Kanik

3 st. OND Zagórnik 2012
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Konkurs Moderatora Generalnego 
 na Piosenkę Roku Formacyjnego 2013/2014

Ogłaszony został konkurs na piosenkę roku OŻK 2013 (tekst i melodia). Treść piosenki powinna 
dotyczyć tematu pracy rocznej Ruchu Światło-Życie w roku formacyjnym 2013/2014 – „Narodzić się 
na nowo”.Słowa „narodzić się na nowo” zostały zaczerpnięte z przepięknej ewangelicznej rozmowy 
Jezusa z Nikodemem. Będą one dla nas okazją, aby pochylić się nad momentem naszego nawrócenia 
i duchowej przemiany, związanym z przyjęciem Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela 
oraz z sakramentem chrztu świętego. Będzie to również okazja, aby podjąć refleksję nad jakością 
formacji deuterokatechumenalnej, która jest w naszych wspólnotach fundamentem duchowego rozwoju 
wszystkich osób, które na drodze ewangelizacji spotkały Jezusa Chrystusa.
Uczestnicy konkursu na Piosenkę Roku Formacyjnego 2013/2014 niech starają się swoimi utworami 
zachęcić wszystkich oazowiczów do jeszcze głębszego zaangażowania w realizację Planu Ad Christum 
Redemptorem 2, aby przez posługę ewangelizacyjną i diakonijną członków Ruchu Światło-Życie wielu 
ludzi mogło narodzić się na nowo i odkryć Kościół jako żywą wspólnotę wiary, będącą zaczynem 
odnowy duchowej współczesnej cywilizacji.
Kompozycje mogą być tworzone również zespołowo. Zgłaszający się powinni napisać kilka zdań 
o sobie, o swojej formacji i zaangażowaniu w Ruchu oraz wykształceniu muzycznym. Termin 
nadsyłania kompozycji (zapis nutowy i nagranie – najlepiej w formacie mp3) upływa z dniem 
15 stycznia 2013 r. Materiały należy przysyłać na adres:
Sekretariat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie 
ul. Różyckiego 8 
40-589 Katowice 
tel. 32 251 88 20; 32 251 88 20 
mail: sekretariat@oaza.pl
Zatem do pracy!                                                                             
[materiał zaczerpnięty ze strony www.oaza.pl]

Rozpoczęła się rozbudowa Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK w Krościenku czas trwania prac 
jest w dużej mierze uzależniony od zaangażowania wszystkich, którym to miejsce leży na sercu.
Liczymy na Was!
Obejmijmy troską rozbudowę Domu przy Jagiellońskiej. Potrzebna jest zarówno modlitwa, jak i pomoc 
finansowa, aby Dom w którym tworzy się od 40 lat nasza historia, mógł służyć jeszcze lepiej rodzinom 
DK. Niech będzie to materialny wymiar naszego zaangażowania ofiarowany na 40- lecie Domowego 
Kościoła.

Wpłat na rozbudowę Domu można dokonywać u par rejonowych tak jak składki na Ruch lub
na następujący rachunek:
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Blachnickiego 25, 34-450 Krościenko n. Dunajcem
Nr rachunku: 61 8817 0000 2001 0020 3964 0001
z dopiskiem: „Krąg przyjaciół Domu przy Jagiellońskiej

Rozbudowa w Krościenku
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Po pierwsze rok 2013 został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rokiem Wiary,  aby budzić 
katolików do nowej ewangelizacji, do żywego świadectwa wobec ludzi, którzy wiary w Chrystusa 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego nigdy nie posiedli lub z różnych powodów ją utracili.

Będziemy wspominali także czterdziestolecie Aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce 
Kościoła, dokonanego przez kard. Karola Wojtyłę – bł. Jana Pawła II w dniu 11.06.1973 roku 
w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. Wydarzenie to zostało nazwane przez sługę Bożego 
ks. F. Blachnickiego Aktem Konstytutywnym Ruchu Światło-Życie. Wielokrotnie podkreślał on, że od 
tego momentu rozpoczęło się duchowe dojrzewanie wizji żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie.

W roku 2013 będziemy również wspominali pierwszą Oazę Rodzin, która odbyła się w Krościenku nad 
Dunajcem i stała się formalnym początkiem formacji rodzinnej w Ruchu Światło-Życie. 

Z kolei w roku 2014 będziemy świętowali sześćdziesiątą rocznicę pierwszej Oazy Dzieci Bożych, 
w której znajdujemy prapoczątki naszego Ruchu. 

Jubileusze, uroczystości,
  czyli co nas czeka w tym roku? 

Misjonarzem być (1)
Diecezjalna Sesja Misyjna odbyła się 6 października w Bielsku – Białej. Spotkanie, którego tematem 
były „Misje na Wschodzie Dalekim i Bliskim” zgromadziło kapłanów, zakonników i wolontariuszy 
zajmujących się na codzień sprawami misji ewangelizacyjnych. Obecna była także młodzież i dzieci
z bielskich szkół. Ta i inne inicjatywy podejmowane w październiku – miesiącu misyjnym – zachęcają, 
a wręcz nawołują do zaczerpnięcia ze źródła wiedzy i najprościej rzecz ujmując „poczytania o misjach”. 
Nie wiem czy można w tak prosty sposób pisać o tak istotnej kwesti natomiast nie ulega wątpliwości, że 
stale nasza wiedza o działaności misyjnej maleje. A być tak nie powinno zwłaszcza, że inicjatyw 
powstających dla tego dzieła w naszej diecezji nie brakuje. „W czasie ostatniej pielgrzymki Ojciec 
Święty prosił nas o modlitwę o powołania misyjne i wspieranie misjonarzy wszelką pomocą, a przede 
wszystkim modlitwą. Już od sześciu lat misjonarze z naszej diecezji służą wiernym w dalekiej Tanzanii. 
Równocześnie powstało na naszym terenie dzieło misyjne, które ma stanowić duchowe i materialne 
zaplecze dla misjonarzy diecezjalnych, zakonnych i świeckich”. To słowa biskupa ordynariusza, 
Tadeusza Rakoczego wystosowane w słowie na niedzielę misyjną. Szereg inicjatyw jakie podejmują 
ludzie w naszej diecezji jest na prawdę imponujący. Została powołana Diecezjalna Dyrekcja
i Sekretariat Papieskich Dzieł Misyjnych. Powstało też Stowarzyszenie Diecezjalny Wolontariat 
Misyjny, którego powstanie zainicjowała grupa świeckich, w szczególny sposób oddanych sprawom 
misji. Na terenie wielu parafii diecezji bielsko-żywieckiej istnieją koła misyjne. W Czechowicach-
Dziedzicach powołano wspólnotę o nazwie „Rodzina Misyjna”, która każdego roku wysyła 
wolontariuszy do Zambii. W Oświęcimiu działa oddział Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – który 
był współorganizatorem Forum Misyjnego i Sympozjum Misyjnego w Bielsku-Białej. Również wiele 
zgromadzeń zakonnych wspiera działalność misyjną. W październiku, który jest miesiącem misyjnym, 
do wszystkich parafii naszej diecezji zostanie wysłany pierwszy numer Diecezjalnego Biuletynu 
Misyjnego.  

Magdalena Dudka               
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SAMOTNOŚĆ? NIE, DZIĘKUJĘ!!! 
Samotność – to brutalne, co powiem, ale dotyczy wielu z nas, ludzi z Oazy. I co z tym zrobić? 

Ogromny ból wywoływała u mnie samotność. Nie prosiłam się o to cierpienie, a stawało się dla 
mnie coraz większym obciążeniem… Pewnego dnia pomyślałam, że czas skończyć z użalaniem się nad 
sobą. Zaczęłam się modlić, codziennie prosiłam: „Boże, daj mi dobrego męża”. Efekt upartego 
powtarzania tej prośby zaskoczył mnie.                                                                                             

W ten sposób narodziła się Grupa Rachela, czyli internetowa grupa modlitewna, omadlająca 
WSZYSTKIE intencje damsko - męskie. Jesteśmy dla osób poszukujących drugiej połowy, pozostających 
w związkach, narzeczonych, małżonków. Dla małżonków przeżywających różnego rodzaju sytuacje 
kryzysowe (np. zagrożenie rozpadem), ale i radości, na przykład oczekiwania na dziecko. Swą modlitwą 
chcemy wesprzeć narzeczonych w ich przygotowaniach do wspólnego życia, a także tych, którzy nie 
rozeznali jeszcze swojego powołania.                            

Zapraszamy serdecznie – można nas znaleźć na Facebooku: społeczność Grupa Rachela. Intencje 
można przesyłać do nas mailem na adres gruparachela@gmail.com. Módlmy się, kochani, bo bez 
modlitwy zamykamy się w sobie i nie umiemy żyć z drugim człowiekiem, a Bóg powołał nas 
do wspólnoty.                                                                             

Agnieszka Stryczek                           

Uwaga!
Informacja dla Studentów z Krakowa.
W każdą I i III środę miesiąca o godz. 20.30 mają miejsce spotkania Wspólnoty Akademickiej Ruchu 
Światło-Życie. Miejscem naszej formacji jest Wspólnota Akademicka Jezuitów (tzw. WAJ) przy 
Akademii Ignatianum na ul. Kopernika 26. 
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich studentów :) Przed przybyciem proszę o wysłanie maila na 
podany poniżej adres, gdyż przed spotkaniami rozsyłane będą materiały formacyjne.
 
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE 7.11.2012 

Kontakt:
Agnieszka Stryczek 691 571 047 (wyłącznie rozmowa, nie odpisuję na SMS-y)
tekla14@o2.pl 

Wspólnota oazowa
  studentów w Krakowie 

Sympatycy czy chrześcijanie?
ks. Franciszek Blachnicki

Podstawowa lektura obowiązkowa każdego oazowicza na rok wiary. Pora w końcu zadać sobie pytanie 
kim jestem- Chrześcijaninem czy może tylko sympatykiem? Co jest moim fundamentem? Lektura książki 
księdza Franciszka daje możliwość  powrotu  do źródeł. Czasem wystarczy po prostu powrócić do 
tradycji. Naprawdę warto poczytać co ks. Blachnicki ma (nie miał a nadal ma) do powiedzenia:)

Weronika Sury                       
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              Modlitwa wiernych na listopadowe niedziele:

32 Niedziela Zwykła
- Módlmy się za Kościół Święty, aby obok wiary, wzrastała w nim miłość.
- Módlmy się za Kapłanów, aby sprawowali Eucharystię z prawdziwym zaangażowaniem i radością.
- Módlmy się za zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i otworzył dla nich bramy swojego 
Królestwa.
- Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby każdy z nas realizował w swoim życiu wezwanie 
Boga do bycia miłosiernym wobec bliźnich.

31 Niedziela Zwykła
- Módlmy się za kapłanów, aby nie zwiodła ich pokusa pychy.
- Módlmy się za osoby cierpiące niedostatek, aby dobry Bóg wynagrodził ich ziemskie cierpienie.
- Módlmy się za poświęcających się działalności charytatywnej, aby ich trud przynosił dobre owoce.
- Módlmy się za zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swego królestwa.
- Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli poświęcać się dla Boga.

33 Niedziela Zwykła
- Módlmy się za Kościół Święty, aby jego członkowie nieustannie dawali świadectwo wiary
 i miłości.
- Módlmy  się za osoby sprawujące rządy w naszej ojczyźnie, aby w swym postępowaniu dążyli do 
zgody i jedności.
- Módlmy się za uczniów i studentów, aby z pomocą Ducha Świętego odkrywali otrzymane dary 
i dzięki nim nieustannie dążyli do własnego rozwoju.
- Módlmy się za trwających w grzechu ciężkim, aby uznali swą winę i odrodzili się na nowo w miłości 
Chrystusa. 
- Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby po zakończeniu ziemskiego życia weszli
 do Królestwa Niebieskiego.
- Módlmy się za nas obecnych na niedzielnej Eucharysti, abyśmy każdego dnia umieli przyznawać się 
do Chrystusa wobec świata.

34 Niedziela Zwykła
- Módlmy się za Kościół, aby prowadził niestrudzenie swoich wiernych do Królestwa Bożego.
- Módlmy się za kapłanów, aby stawali się gorliwymi sługami Chrystusa.
- Módlmy się za zmarłych, abyśmy spotkali się z nimi w Królestwie Boga.
- Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili uznać w Chrystusie naszego Pana i bronić Jego świętego 
Imienia w świecie.



Namiot Spotkania na listopadowe niedziele:

31 Niedziela Zwykła - Mk 12, 28b-34

Jezus zwraca naszą uwagę na fakt, że od postów i postanowień ważniejsza jest miłość.
Kochać Boga, to przestrzegać przykazań. 
Jak radzisz sobie z pokusami, które Cię dotykają? Czy prosisz Boga o pomoc? 
Jak zachowujesz się, gdy pokusa zwycięży? Dlaczego?
Bóg jest jeden. Czy w Twoim życiu jest coś, co przesłania Ci Boga? Jak dalece – tylko trochę czy może 
całkowicie?
A co z Twoim bliźnim? Jaki jest Twój stosunek do ludzi? Co najbardziej Cię w nich denerwuje? Czy 
modlisz się za otaczających Cię bliźnich? Za ich słabości? W jaki sposób próbujesz zmienić swój 
stosunek do ludzi?

32 Niedziela Zwykła - Mk 12, 38-44

Chrystus zwraca nam dziś uwagę na poświęcenie. Wskazuje, że mamy się dzielić, czyli dawać część 
siebie. Gdy mamy nadwyżkę – oddajemy z tego, co nam zbywa, jest niepotrzebne, natomiast dzieląc się, 
musimy z czegoś zrezygnować. Czym mógłbyś podzielić się z innymi?
Dziś wielu z nas potrzebuje drugiej osoby, czy umiesz poświęcić swój czas dla bliźniego? Zrezygnować 
z własnych planów i rozrywek, aby być obok osoby, która Cię potrzebuje?

33 Niedziela Zwykła - Mk 13, 24-32

Często zdarza się, że ludzie wieszczą koniec świata. Ile to już razy za naszego życia miała nadejść 
Apokalipsa? Tylko Bóg wie, kiedy ona się wydarzy.
Znaki, jakie się ukazują na świecie nie mają być dla nas powodem lęku. Są one nawoływaniem 
do nawrócenia i gorliwości, aby Bóg mógł zebrać „swoich wybranych”.
Czy masz kierownika duchowego? W jaki sposób walczysz ze słabościami? 
Jezus mówi również, że Słowo Boże jest niezmienne. 
Jak często zaglądasz do Pisma Świętego, czytasz je, robisz Namiot Spotkania? 

34 Niedziela Zwykła - J 18, 33b-37

Jezus mówi, że Jego Królestwo nie jest na ziemi. Dlatego słudzy Jego nie próbowali go uchronić przed 
sądem u Piłata.
Zastanów się nad tym, ile razy w życiu zdarzyło Ci się zaniechać walki w obronie Chrystusa? Przeproś 
Go za to.
„Tak, jestem królem” - Chrystusowi należy się więc wszelkie uwielbienie. Zanurz się w modlitwie 
uwielbienia.
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Listopad

19 – 22 listopada w Wadowicach odbędą się rekolekcje dla kapłanów posługujących w diecezji 
bielsko-żywieckiej. Poprowadzi je Moderator Generalny, ks. Adam Wodarczyk. Zgłoszenia 
przyjmowane są przez formularz zgłoszeń. Uwaga, w razie niemożności stawienia się na rekolekcjach 
kapłani odpowiedzialni za parafialne grupy oazowe proszeni są o spotkanie się z Moderatorem 
Generalnym 21 listopada o godzinie 20:00!

30 listopada – 2 grudnia w Porszewicach odbędzie się ORDJ.

Grudzień

9 grudnia - Rejonowy Dzień Wspólnoty

Ludzie stale mnie zadziwiają. Ludzie i ich ciekawość. Zapytana po raz kolejny, co noszę na palcu 
wskazującym lewej dłoni, wytrwale odpowiadam: RÓŻANIEC. Następnym pytaniem po mojej krótkiej 
odpowiedzi zwykło być: JESTEŚ WIERZĄCA? Odpowiadam: JESTEM. Na tym pytania zazwyczaj się 
kończą i następuje milczenie poprzedzone nieco skwaszoną miną mojego rozmówcy. Co wytrwalsi 
rozpoczynają dyskusję na temat mojego 'zboczenia'. Coraz częściej także jestem pytana, czy – uwaga – 
nie jest mi ciężko z tą moją wiarą, kiedy to jest takie 'niedzisiejsze'. Cóż, ciężko mi nie jest. A jeśli 
przychodzą gorsze chwile, jak mantrę powtarzam sobie dwa stwierdzenia: Życie jest ciężkie. Dlatego 
należy być silnym.                                                                                                                   
Niestety, pełno dzisiaj pytań i niedopowiedzeń. Zbędnych? Nie. Raczej niewyjaśnionych 
i nieuzasadnionych. Jak w naszym świecie ma odnaleźć się człowiek wierzący? Jak poradzić ma sobie 
wśród ludzi ukierunkowanych w stronę tego, co łatwe, szybkie i wygodne? Zadawane i powtarzane
w nadmiarze, bo o tych pytaniach mowa, a nadto publikowane, stają się przyczyną niepotrzebnych 
dyskusji. Prawda jest jedna. Jak ciężkie nie byłyby czasy i jak bardzo środowisko by na nas nie 
wpływało, my jako ludzie wierzący, oazowicze stawiać takich pytań, a już tym bardziej na nie 
odpowiadać, nie powinniśmy. Musimy za to świadczyć i pokazywać swoją postawą, że to, co trudne
i czasami nieosiągalne może stać się piękne. Warto, więc być wytrwałym i walczyć o wartości mimo 
odczuwanej słabości i wpływów środowisk, w których się obracamy. Moc bowiem w słabości się 
doskonali. I niech tak pozostanie.           

Magda
*ks. Jacek Stryczek

         Życie jest ciężkie. 
    Dlatego należy być silnym.*




