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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 20 lutego. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

Często bywa tak, że animator w momencie podjęcia studiów czy pracy znika ze wspólnoty 
parafialnej. Nie ma się mu co dziwić jeżeli traci możliwość np. cotygodniowej obecności na spotkaniu 
formacyjnym. Nieraz taki animator robi to w poczuciu odpowiedzialności i w dobrej wierze. Dlatego 
nie traktujmy go jak tego najgorszego, który porzuca wspólnotę.

Jest jednak inne pytanie: co wspólnota (pozostali animatorzy) robi z nim. Weźmy go 
zaangażujmy inaczej. Jeżeli nie da rady być co tydzień to oczywiście nie podejmie się prowadzenia 
grupy. Ale czy to wszystkie możliwości?

Możemy takiemu animatorowi powierzyć posługi, które wymagają obecności raz w miesiącu 
czy nawet w ogóle (jeśli np. zmiany w pracy tak wypadają lub sesja na studiach). Przygotowanie np. 
Comiesięcznej adoracji czy modlitwy wiernych odciąży animatorów w parafii, a jemu da możliwość 
kontaktu i posługi we wspólnocie.

Sam osobiście kiedy odpowiadałem za moją wspólnotę parafialną lubiłem korzystać z talentów 
osób, które orbitowały wokół wspólnoty czy też były „animatorami w spoczynku”. Wystarczy tylko 
zorganizować: przedstawienie, kolędowanie, czuwanie czy też nietypową Drogę Krzyżową. Nagle 
okaże się, że talenty takich animatorów stają się niesamowicie pomocne, a oni mają od czasu do czasu 
możliwość nadal posługiwać w parafii. 

Jako animatorzy czy odpowiedzialni, otaczajmy wspólnotę ludźmi, którzy są lepsi od nas, którzy 
mają wyjątkowe talenty. Często korzystałem z pomocy „animatorów”, którzy umieli grać na organach 
czy akordeonie, potrafili świetnie rysować, robić grafiki komputerowe albo mieli zdolności teatralne.
W sumie to mogę powiedzieć że do dziś tak jest. Dzięki bowiem takim zdolnym animatorom, którzy od 
czasu do czasu znajdują chwilę wychodzi ten biuletyn. 

Nie odsuwajmy od naszych wspólnot animatorów, którzy nie mogą być co tydzień. Dajmy im 
jedynie inne posługi.

Jarek Pszczółka

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

Termin najbliższego spotkania: 17.02.2013 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: 15-17.03.2013 godz. 22:00
Tematy: Niepokalana i Agape
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: termin wkrótce 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: 16.02 o godz. 19:00 w Ośrodku Ruchu parafia św. Pawła 
w Bielsku-Białej 

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: 3.03 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) 

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: 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 dla animatorów
Spotkanie formacyjno-organizacyjne z nowym 

moderatorem rejonowym.
Termin 16 luty 2013!

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: 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:
9.03.2013 -  Msza święta z modlitwą 

o uzdrowienie duszy i ciała
Kościół Dobrego Pasterza w Istebnej, 

rozpoczęcie o godz 19:00
Spotkania wspólnoty w każdy wtorek o godzinie 
20:00 także w Kościele pw. Dobrego Pasterza. 

Terminy spotkań:
17.02.2013 – spotkanie wspólnoty 

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

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:
9.02.2013 oraz 23.02.2013 

 spotkanie formacyjne, godz. 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:
6.02.2013 oraz 20.02.2013 

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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Z inicjatywy małżeństw Domowego Kościoła rejonu Bielsko Biała II odbył się Bal Sylwestrowy 
w Wapienicy. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu, 
by po jej zakończeniu wkroczyć w takt poloneza na pobliską salę balową. W ten sposób rozpoczęliśmy 
wspólne tańce i zabawy oraz świętowanie przy stole. Wśród tańców nie zabrakło „makareny”, 
„kaczuszek, „zorby” czy nawet „kankana”.

W trakcie zabawy można było zamawiać dedykacje a jedną z nich była dla małżeństwa, które 
obchodziło 35 lat sakramentu małżeństwa. Odśpiewaliśmy gromkie „Sto lat” i tradycyjne „gorzko”.

O północy przywitaliśmy Nowy Rok tortem oraz tradycyjnie złożyliśmy sobie wzajemnie 
życzenia i wyszliśmy na dwór by podziwiać fajerwerki. Potem wróciliśmy na salę gdzie 
kontynuowaliśmy wspólną zabawę do 3 nad ranem. Warto podkreślić, że bal był bezalkoholowy
a wszystkie pary, bez wyjątku, wspaniale się bawiły.

Dziękujemy za 
wspólną zabawę.

Ewa i Waldek

Sylwester 2012/2013

Studium Animatora
W dniach 18-20 stycznia w Diecezjalnym Ośrodku Ruchu na os. Polskich Skrzydeł w Bielsku-

Białej odbyła się już 4 w tym roku sesja Studium Animatora. 
Tym razem tematem były Drogowskazy: Świadectwo i  Kościół. Podczas podsumowania 

uczestnicy dzielili się tym, że poruszone problemy były istotne mimo iż tak wiele razy pochylali się 
wcześniej nad drogowskazami. Doceniony został również fakt, że czas studium jest oazą spokoju, 
chwilą zatrzymania i refleksji. 

Myślę że wszyscy nie możemy się już doczekać kolejnej marcowej sesji studium.
Jarosław Pszczółka
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Diecezjalny opłatek Domowego Kościoła

W niedzielę 13 stycznia w parafii pw. 
świętych  Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Kozach odbyło się coroczne spotkanie 
opłatkowe rodzin Domowego Kościoła.

Spotkanie poprzedziła msza święta pod 
przewodnictwem biskupa pomocniczego Piotra 
Gregera.
W swej homilii biskup zwrócił uwagę, że 
święto Chrztu Pańskiego jest okazją do refleksji 
nad własną tożsamością. Chrzest bowiem jest 
faktem nieodwracalnym  ze względu na swoje 
skutki i wyznaczającym właściwy sobie 

kierunek życia ziemskiego aż po dzień przejścia z 
tego świata do wieczności. Wielu ludzi nie chce 
odnaleźć się jako ludzi ochrzczonych pomimo tego 
Pan Bóg tego daru nam nie odbiera, nie odwołuje, ten 
dar czyni nas Jego uczniami.

Człowiek ma duchowe znamię, które otrzymuje w 
momencie chrztu – od momentu chrztu, aż na wieki – 
jesteśmy świątynią Boga Żywego.

Jezus nieustannie pragnie, „aby tak jak w Nim, 
tak i w nas, w naszych małżeństwach Ojciec 
Niebieski miał upodobanie”.

Po Eucharystii zgromadziliśmy się w 
sali OSP aby przełamać się opłatkiem i  złożyć 
sobie życzenia. Nie zabrakło też wspólnego 
kolędowania.

Źródło: http://dkrejonkozy.pl
Więcej na: 
http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/4258,bp_greger_wielu_ochrzczonych_nie_odnalazo_swej_chrzeci
jaskiej_tosamoci
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Luty

11-16.02. w Bierach odbywają się rekolekcje KODA prowadzone przez księdza Antoniego 
Dewora wraz z wykwalifikowaną kadrą.

22-25.02. w Częstochowie ma miejsce Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-
Życie. Zgłoszenia wyjazdu na KO u Moderatora Diecezjalnego. 

Marzec

2.03. - spotkanie kapłanów i odpowiedzialnych prowadzących oazy letnie. Spotkanie trwa od 
godz. 10:00 (po spotkaniu z kapłanami Panie Odpowiedzialne kontynuują spotkanie!). 

8-10.03. - Kurs Wychowawców Kolonijnych. Po raz kolejny organizujemy taki Kurs, w 
którym mogą wziąć udział tylko(!) przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. Początek w piątek o godz. 
20:00, a zakończenie w niedzielę ok. 13:00. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń do końca lutego. 

10.03. w naszej diecezji odbywają się Rejonowe Dni Wspólnoty.

15-17.03. odbędzie się kolejne, ostatnie z cyklu pięciu spotkań w ciągu roku Studium 
Animatora. Drogowskazem rozważanym przez rok pierwszy będzie Niepokalana, przez rok drugi – 
Agape.

28-31.03. ma miejsce Triduum Paschalne. Do uczestnictwa we wspólnocie 
deuterokatechumanalnej są zobowiązani wszyscy po po IIO oazy.




