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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 21 stycznia. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

       Polowanie trwa...
Czasem zastanawiamy się, co dzieje się, że tracimy oazowiczów, animatorów, a bywa że 

rozsypują się nawet całe wspólnoty! Dla mnie osobiście to zawsze bardzo trudny moment, a 
zwłaszcza teraz, gdy jako odpowiedzialny za młodzież w rejonie otrzymuję maila, że np. zniknęła z 
naszej mapy jedna ze wspólnot parafialnych.

Z pomocą przyszła mi tu ostatnio konferencja z Rejonowego Dnia Wspólnoty w Andrychowie, 
gdzie zaproszony kapłan prowadził konferencję o „Wyznaniu Wiary”. Otóż, w pojedynkę wychodzi 
nam to różnie, ale wspólnie - to już co innego. Dlatego zawsze musimy trzymać się razem! Nie na 
obrzeżach wiary, nie szukając własnych ścieżek, ale idąc jedną drogą z całą wspólnotą!

Wyobraźmy sobie stado bawołów... może lepiej zebr. Kiedy lwy urządzają sobie polowanie, 
żaden nie podchodzi od frontu stada. Zawsze poluje się na te, które zostają z tyłu albo które kluczą 
gdzieś bokiem. Żaden, nawet najlepszy łowca, nie stanie na wprost pędzącego stada i nie będzie 
czekał, aż go stratuje!

To samo jest z naszymi oazowiczami. Trzymajmy się razem, zapraszajmy ich jak najbliżej 
tego, co dzieje się w naszych wspólnotach. Nie pozwalajmy im kluczyć, ani zostawać z tyłu, bo 
„ktoś” ich dopadnie. Identyczna sytuacja dotyczy całych wspólnot. Je także możemy stracić, 
pamiętajmy o nich w naszych rejonach. Jak ruszymy całym stadem – będzie łatwiej!

Polowanie trwa... dlatego „kupą, mości Panowie”!

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

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

Studium animatora: 18-21.01.2013 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: zostanie podany w styczniu na stronie diecezjalnej

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 styczniu 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: 27.01 godz. 15:30 
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) 

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: 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 animatorów 
Od lutego ruszamy z nowymi propozycjami. 

Więcej szczegółów otrzymają 
animatorzy w styczniu. 

Więcej informacji: jaroslawpszczolka@vp.pl
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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: 

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

Terminy spotkań:

Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie Duszy i ciała 
26 I 19:00 w Kościele pw. Dobrego Pasterza 

w Istebnej

Terminy spotkań:
20.01.2013 – spotkanie wspólnoty 

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Bierach. 

15:00 – rozpoczęcie Mszą świętą, następnie Agapa i 
wspólne świętowanie Niedzieli

Wspólnota realizuje osobne spotkania formacyjne 

Opiekun duchowy:
ks Brunon Grajke

Odpowiedzialny:
Marcin Mazurek

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

tel. 500337034

Terminy spotkań:
12.01.2013 – spotkanie Wigilijka, 

rozpoczęcie o 16.30
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 

w Cieszynie na "Mnisztwie"
26.01.2013 – Kulig – Tyski Wieczór Uwielbienia 

(więcej informacji – M. Mazurek)

Opiekun duchowy:
ks Grzegorz Kierpiec

Odpowiedzialne:
Sabina Żabińska, Aleksandra Sołtysik

Kontakt: 
e-mail: sabinazabinska@gmail.com

Terminy spotkań:
02.01.2013 oraz 16.01.2013 

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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Opłatek diecezjalny Domowego Kościoła
13 stycznia 2013 r. w parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

KAMUZO i KODAL
czyli Limuzina 2013

10 – 17 lutego przy parafii św. Pawła w Bielsku-Białej
Rekolekcje te odbywają się 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 przeżyta wcześniej Oaza Nowego Życia pierwszego stopnia (ONŻ1, OS1, OD1, ODK1). 
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Zaproszenie Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili, i by owoc wasz trwał " J 15,16

Pragniemy na nowo powołać uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny. 

Czy uważasz, że każdy człowiek powinien usłyszeć o Zbawieniu? 
Czy pragniesz mówić ludziom o miłości Boga do człowieka?

Chcesz poznać innych z Jezusem?

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji zaprasza Cię do współpracy!

Pragniemy zbudować wspólnotę ludzi chcących dzielić się swoją wiarą i doświadczeniem bliskości 
Jezusa. Jeśli jesteś po formacji w Ruchu Światło-Życie i uważasz, że Diakonia Ewangelizacji to 
miejsce dla Ciebie, to zgłoś się do nas. Szukamy ludzi, którzy chcieliby podzielić się swoją wiarą, ale 
nie wiedzą jak, którzy już Ewangelizują, pragną Ewangelizować, chcą to robić, lub szukają pomocy 
osób do Ewangelizacji.

Pamiętajmy! Każdy z nas został powołany do służby i do Czynienie Uczniów ze wszystkich narodów.

Pragniemy zorganizować spotkanie wszystkich podejmujących się Dzieła Ewangelizacji w naszej 
Diecezji z ramienia Ruchu Światło-Życie, dlatego jeżeli uważasz, że to zaproszenie skierowane jest 
do Ciebie skontaktuj się z nami i razem ustalmy termin takiego spotkania.
 
Ks. Ryszard Piętka tel. 600599086 e-mail: ryspie@op.pl
Krzysztof Rycak tel. 606317382 e-mail: bsojka@pro.onet.pl
Joanna Przybyła tel. 516547515 e-mail: joasiaas@gmail.com



Szkoły Zimowe 2013
Szkoła Zimowa to unikalne seminarium wyjazdowe poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, 
kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej. Poprzez swoją formułę, na 
którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji 
poglądów i zdobywania wiedzy.
Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój 
świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, 
politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość 
podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do 
szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na 
wartościach. Szkoła Zimowa jest okazją do:
- zdobycia wiedzy od wiodących autorytetów w najważniejszych dziedzinach życia publicznego,
- współdziałania z osobami z różnych środowisk, podzielających troskę o sprawy ważne dla 
budowania fundamentów demokracji, podnoszenia jakości życia publicznego i wiary,
- przygotowania się do uczestnictwa w debacie społecznej poprzez przyswojenie nauczania Jana 
Pawła II i umiejętności zastosowania jej w praktyce.
W dotychczasowych edycjach, jako wykładowcy, brali udział m.in. prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy 
Stuhr, prof. Ryszard Legutko, Bronisław Komorowski, dr Jarosław Gowin, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy 
Sosnowski, dr Stanisław Kluza, prof. Antoni Dudek, ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś.

W bieżącym roku odbędą się:
XXXV Szkoła Zimowa – w dniach 9-13 lutego 2013 r., przeznaczona dla studentów z roczników 1-3.
XXXVI Szkoła Zimowa – w dniach 13-17 lutego 2013 r., przeznaczona dla doktorantów i studentów studiów 
magisterskich.
Obie Szkoły odbędą się w Wadowicach.
Na dzień dzisiejszy spośród wykładowców udział swój potwierdzili m.in. o. Maciej Zięba OP, Ryszard Petru i 
Krzysztof Zanussi.
Szczegółowych informacji udziela:
Koordynator XXXV i XXVI Szkoły Zimowej Instytut Tertio Millennio
Maciej Kiełbas Tel. 506 200 729
Mail: szkolazimowa@tertio.pl
szkola.tertio.pl

KODA WD 2013
14 – 19 stycznia*

11 – 16 lutego w Bierach
*termin do potwierdzenia

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę jako animator lub po prostu chcesz nim zostać – nie 
zmarnuj tej szansy! Zaprszamy Cię na KODA WD prowadzone przez ks.  Antoniego Dewora wraz z 
wykwalifikowaną kadrą.

W programie: prowadzenie spotkań w małej grupie, metody aktywizacyjne, tańce integracyjne, 
psychologia i rozwój dziecka, organizacja czasu we wspólnocie i wiele, wiele innych!

KODA w czasie ferii zimowych

Zarysowała się nadzieja, że zbierze się odpowiednia ilość chętnych na "zimowe" KODA. 
Przypominamy, żeby jak najszybciej się zgłosić przez formularz zgłoszeń!

Czy rekolekcje się odbędą poinformujemy zainteresowanych na podane adresy mailowe.
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W dniach od 23 do 24 listopada 2012 r. Oaza Rodzin, 
młodzież oraz dzieci z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Inwałdzie spotkała się na wspólnej modlitwie w 
pięknym ośrodku rekolekcyjnym w Zakrzowie, koło Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Myśl przewodnia naszego spotkania to 
"Jezus na Facebooku". Zastanawialiśmy się, co współcześnie 
powiedziałby do nas Jezus w mediach oraz jakimi chce, aby 
one były.
Czterdziestoośmioosobowa grupa wraz z księdzem 

Łukaszem Tlałką 
wielbiła Pana podczas całonocnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Z samego rana uczestniczyliśmy w jutrzni, 
potem były spotkania w grupach, konferencja oraz szczyt - 
wspólna Eucharystia. Mieliśmy także okazję obejrzenia filmu 
o życiu świętej Rity.
To była dobry czas 
wzajemnego 
ubogacania się w 
Panu. Wszystkim 

gorąco polecamy taką formę pogłębiania wiary! Pragniemy 
również tą drogą podziękować księdzu Łukaszowi za trud, 
wysiłek oraz cierpliwość - dziękujemy i prosimy o jeszcze!

                                                             Uczestnicy

"Jezus na Facebooku"
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Relacja z ORDJ
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy być uczestnikami ORDJ z ramienia naszej diecezji. 

Rekolekcje odbywały się w Porszewicach koło Łodzi. Przewodniczył im ks. Adam Wodarczyk, 
moderator generalny naszego Ruchu. Były to niecodziennie rekolekcje - temat „Narodzić się na 
nowo", sprowokował nas do obudzenia w sobie zapału ewangelizacyjnego. Pomagał nam w tym Duch 
Święty, działający w modlitwie i liturgii godzin, w świadectwach żywej wiary, którą każdy z nas - 
nawet najbardziej sceptyczny – wtedy z radością wypowiedział.

Dzięki analizie dokumentów ostatniego synodu biskupów, poznaliśmy zadania stojące przed 
naszym Ruchem. Przyznajemy rację Moderatorowi Generalnemu, który stwierdził, że nasz Ruch ma 
tak ogromny potencjał ewangelizacyjny, że nie ma co się wykręcać, tylko trzeba zacząć mówić o 
Czterech Prawach Życia Duchowego ludziom wokół nas. Po tych słowach sam wstał i wobec 
osiemdziesięciu członków Diakonii Jedności wypowiedział swoją historię spotkania z Jezusem. 
Otrzymaliśmy także informacje o konkretnych narzędziach ewangelizacji, którymi pragniemy 
podzielić się ze wszystkimi oazowiczami z naszej diecezji.

Aga i Przemek Cierniakowie
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Rejonowy Dzień Wspólnoty - Andrychów
15 grudnia 2012 roku w parafii pw. św. Macieja w Andrychowie odbył się Adwentowy Dzień 

Skupienia Ruchu Światło-Życie rejonu Andrychowsko-Kęckiego. W Dniu Wspólnoty wzięło udział 
około 150 dzieci, młodzieży i małżonków. 

Tematem Dnia Wspólnoty było hasło "Wierzę w święty Kościół". Rozpoczęliśmy go od 
 tradycyjnego zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego. Potem głos zabrał ks. Prałat Stanisław 
Czernik, proboszcz miejscowej parafii, który mówił o trwającym roku wiary oraz przytoczył słowa 
św. Piotra: "wiara bez uczynków jest martwa". Kolejnym punktem programu było prezentowanie się 
przybyłych do parafii wspólnot.

Następnie o godzinie 11.00 ksiądz Bogusław Kastelik wygłosił konferencje, w której poruszył 
temat Adwentowego Dnia Skupienia. Na początku rozważaliśmy, co oznacza słowo "wiara". Ksiądz 
wytłumaczył wiarę jako przylgnięcie, a nawet przytulenie się do Boga i wejście z nim w relacje. 
Kolejno rozważaliśmy trzy aspekty wiary i Kościoła.
1) Wierzę w Kościół- wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół
2) Wierzę w Kościele- mam moc do wyznawania swojej wiary, ponieważ inni są obok mnie
3) Wierzę z Kościołem- pomoc innych ludzi daje nam siłę do wzrastania w 
wierze.
W konferencji ksiądz odpowiedział na 5 pytań:
-Co to znaczy że Kościół jest święty?
-Czy grzeszność członków Kościoła uniemożliwia jego świętość?
-Na czym polega świadectwo Nowej Kultury?
-Jakie mogą być pułapki na drodze do świętości?
-Kim są święci?
Konferencja była bardzo ciekawa i prowadzona w urozmaicony sposób. 

Następnie udaliśmy się na spotkania w grupach, podczas których 
chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie "Jak być świętym?". Poruszaliśmy 
temat świadczenia życiem i dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami. Mówiliśmy także o 
przeszkodach w drodze do świętości. 

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Jerzy Musiałek diecezjalny moderator 
Domowego Kościoła, a kazanie wygłosił ks. Piotr Grochowiecki. Główna myśl kazania dotyczyła 
powszechnego powołania do świętości, na przykładzie św. Jana Chrzciciela ksiądz pokazał, że droga 
do świętości prowadzi poprzez ascezę, pokutę, modlitwę, posłuszeństwo Bożemu Słowu oraz 
świadectwo życia nawet po śmierć męczeńską. Zakończył słowami błogosławionego Jana Pawła II 
wypowiedzianymi w Starym Sączu "Nie bójcie się być świętymi". 
Na koniec ks. Jerzy Musiałek powiedział: "Świat boi się naszej świętości. Jeśli Kościół jest 
atakowany, to tylko dlatego, że głosi Ewangelie, która jest drogą, prawdą i życiem. Tam, gdzie nie ma 
Boga, jest grzech". 

Dzień wspólnoty zakończyliśmy agapą. 
Chwała Panu za doświadczenie wspólnoty wiary i spotkanie z Panem, który był, jest i przychodzi!
Karolina Pawlak



Rekolekcje proponowane dla Rodzinnej Gałęzi Ruchu Światło-Życie (Domowego Kościoła)

ORAR II Bańska Wyżna
30.04.-04.05.2013
Zgłoszenia: Katarzyna i Bogdan Mleczko
mkabo@op.pl
tel. 500 128 302

Oaza Rodzin II stopnia – Krzeszów
28.06-13.07.2013
Zgłoszenia: Katarzyna i Bogdan Mleczko
mkabo@op.pl
Tel. 500 128 302

Oaza Rodzin I stopnia – Lubaszowa
22.07-06.08.2013
Zgłoszenia: Katarzyna i Bogdan Mleczko
mkabo@op.pl
Tel. 500 128 302

Oaza Rodzin I stopnia –  Myślibórz
02.08. – 17.08.2013
Zgłoszenia: Katarzyna i Bogdan Mleczko
mkabo@op.pl
Tel. 500 128 302

Oaza Rodzin II stopnia – Bańska Wyżna
03.08-18.08.2013
Zgłoszenia: Katarzyna i Bogdan Mleczko
mkabo@op.pl
Tel. 500 128 302

 
Rekolekcje ORDW
13-17.02.2013 – Rychwałd
(rozpoczęcie 13-go lutego wieczorem). Rekolekcje poprowadzi ks Stanisław Częczek z Przemyśla wraz 
z przemyską Diakonią KWC, a także Kasia Owczarek z Diakonii Centralnej. Tego jaki będzie koszt 
jeszcze nie ustaliliśmy, ale już wszystkich chętnych członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka bardzo 
zapraszamy. Zapisy fdfe@franciszkanie.pl, tel 33 862 21 49.

Rekolekcje Domowego Kościoła
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W niedzielę, 30 grudnia 2012 roku tuż po Świętach Bożego Narodzenia Kościół w liturgii obchodzi 
Święto Świętej Rodziny, w której przyszedł na świat Syn Boży, Jezus Chrystus. Jest to zarazem święto 
wszystkich chrześcijańskich rodzin.

W tym szczególnym dniu Kościół stawia Rodzinę Nazaretańską jako wzór życia rodzinnego, 
zawierzonego w pełni Panu Bogu.
Święto Świętej Rodziny z Nazaretu jest więc okazją, abyśmy zwrócili szczególną uwagę na rodziny 
żyjące obok nas i borykające się z trudnościami zarówno duchowymi, jak i materialnymi.
Tego dnia organizowany jest coroczny, w tym roku już VIII Marsz w Obronie Życia, Świętości Rodzin i 
poszanowania godności ludzkiej ulicami naszego miasta. Jest to manifestacja poparcia dla biblijnego 
modelu rodziny,wyłącznego  związku mężczyzny i kobiety, wspartego nierozerwalną przysięgą 
małżeńską składaną wobec Pana Boga.
Ten wyjątkowy dzień jest doskonałą chwilą dziękczynienia Bogu za dar życia, za dzieci, młodzież i 
Rodziny. Niech stanie się świadectwem i wyznaniem naszej wiary u progu nadchodzącego nowego 
2013 roku.

www.oaza.pl

Marsz w obronie życia 
po raz ósmy

Odpisz 1% na Oazę
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FUNDACJA ŚWIATŁO-ŻYCIE

Tradycyjnie już można wesprzeć nasz diecezjalny ośrodek, przekazując 1% zapłaconego podatku 
dochodowego- przy rozliczeniu rocznym wskazujemy urzędowi skarbowemu na rzecz jakiej 
organizacji pożytku publicznego ma przesłać "nasz 1 %"

informacje do rozliczenia rocznego 1%
poz.124: wpisujemy nazwę centrali, czyli : Fundacja "Światło-Życie"
poz. 128: wpisujemy dane naszego ośrodka, aby pieniądze z 1% trafiły do naszej diecezji, czyli: 
Ośrodek Fundacji "Światło-Życie"w Bielsku-Białej
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Czterdzieści tysięcy osób z całej Europy i spoza niej, w tym 12 tys. Polaków, bierze  udział w 
trwającym 35. Europejskim Spotkaniu Młodych w Rzymie.
Od 28 grudnia do 2 stycznia młodzi pielgrzymi modlą się i uczestniczą w życiu parafii, rodzin oraz 
wspólnot zakonnych Rzymu i okolic. Europejskie Spotkanie Młodych w Rzymie, organizowane we 
współpracy z diecezją rzymską, jest już czwartym, jakie odbywa się w Wiecznym Mieście. 
Poprzednie odbywały się tam w latach 1980, 1982 i 1987.
W planach spotkania jak zwykle są wspólne modlitwy odbywające się codziennie o godz. 14.00 i 
19.30 w siedmiu wielkich kościołach rzymskich, w tym w najważniejszych bazylikach: św. Jana na 
Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami. W programie popołudniowych spotkań 
tematycznych znajdą się odwiedziny katakumb i innych miejsc związanych z wiarą. W sobotę, 29 
grudnia o godz. 18.00 podczas spotkania z papieżem Benedyktem XVI na Placu Św. Piotra 
zabrzmiały śpiewy z Taizé.  
Spotkanie Europejskie, choć włączone w życie miasta, odbywa się zgodnie z założeniami 
„pielgrzymki zaufania”, prowadzonej przez Wspólnotę z Taizé. Składają się na nią: program poranny 
w parafiach, obejmujący modlitwę, wymiana myśli w grupach oraz odkrywanie znaków nadziei w 
okolicy; popołudniowe spotkania tematyczne dotyczące życia duchowego, sztuki i kwestii 
społecznych; modlitwa o pokój w parafiach, a następnie „Święto Narodów” u progu Nowego 
Roku.
Po przybyciu do Rzymu uczestnicy otrzymali tekst przesłania brata Aloisa, przeora Wspólnoty z 
Taizé, z czterema propozycjami, jak „oczyszczać źródła zaufania do Boga”. „Mamy nadzieję, że to 
spotkanie w Rzymie stanie się pięknym doświadczeniem wspólnoty, że młodzi ludzie będą mogli 
odkryć Kościół jako miejsce przyjaźni, gdzie spotykamy się ponad wszelkimi granicami. A Tym, 
który nas gromadzi jest Zmartwychwstały Chrystus!” - powiedział brat Alois.
W organizowanym tradycyjnie na przełomie roku spotkaniu, zawsze bierze udział kilka tysięcy 
Polaków. Tym razem spodziewanych jest ich 12 tys. Młodzi pielgrzymi z Polski będą jak zawsze 
stanowić jedną z najliczniejszych grup narodowych.
Organizatorem Europejskiego Spotkania Młodych jest Wspólnota z Taizé. Taizé nie chce 
organizować ruchu młodzieży wokół siebie samej: stara się towarzyszyć chłopcom i dziewczętom na 
drodze do pogłębiania wiary i pobudzać ich, by angażowali się w Kościele lokalnym. Służą temu 
m.in. spotkania tysięcy młodych pielgrzymów, które odbywają się co roku między Bożym 
Narodzeniem i Nowym Rokiem w jednym z wielkich miast europejskich. Spotkanie jest kolejnym 
etapem "pielgrzymki ufności po ziemi", którą pod koniec lat 70. zapoczątkował brat Roger, założyciel 
Wspólnoty.
Podczas poprzedniego spotkania w Berlinie, brat Alois zainaugurował nowy etap pielgrzymki 
zaufania. Zaproponował, aby w nadchodzących latach wspólnie zastanowić się nad tym, jak 
„odnowić więzi solidarności”. Dzięki temu młodzi ludzie ze wszystkich kontynentów będą mogli 
zmobilizować swoje siły oraz połączyć swoje dążenia, intuicje i doświadczenia. Podsumowaniem 
tych poszukiwań będzie spotkanie, które odbędzie się w Taizé w sierpniu 2015 r.

RUSZYŁO EUROPEJSKIE 
SPOTKANIE MŁODYCH 

(28 XII 2012 – 2 I 2013)
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Styczeń
18 – 20 stycznia 2013 roku odbędzie się kolejne Studium Animatora. Drogowskazem 

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

Luty
11 – 22 lutego planowane jest KODA, jednak warunkiem jego wystartowania jest zgłoszenie 

się co najmniej 10 osób.

22 – 25 lutego w Częstochowie odbywa się Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-
Życie.




