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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 kwietnia. 
Artykuły i informacje przysłane po tym terminie nie będą publikowane.

Kontakt: jaroslawpszczolka@vp.pl

Drzwi to taki bardzo ciekawy przedmiot. Towarzyszą nam na co dzień. Każdy z nas 
dotknął niejednych drzwi. Każdy z nas widział przeróżne kształty i rodzaje. Wielu nawet 
oglądało jeden ze znanych kabaretów w żarcie związanym z drzwiami właśnie. Jednak drzwi 
mają taką charakterystyczną cechę, otwierają się i zamykają, a my możemy znaleźć się po 
jednej lub drugiej ich stronie w następstwie takiej czynności. 

Czymś oczywistym jest, że bycie chrześcijaninem nie jest popularne nawet w Polsce. 
Podobnie bycie oazowiczem. Oznacza to, że możemy być obiektem żartów, pogardy czy 
pośmiewiska dla znajomych ze szkoły, studiów lub pracy. Musimy się na to nastawić i musimy 
być na to przygotowani. 

Podczas wielkopostnych Rejonowych Dni Wspólnoty w Kętach moderator Rejonowy ks. 
Paweł zwrócił uwagę na kapitalną rzecz związaną z tym faktem. Były takie charakterystyczne 
drzwi do Arki Noego. Z Noego także wielu się śmiało. Był obiektem może niekoniecznie 
pogardy, ale pewnego cynizmu. Zwróćmy  jednak uwagę na to co się stało później. Drzwi do 
Arki się zamknęły, a wtedy niezwykle istotne było to, kto stał po której ich stronie. 

Spójrz więc na swoją sytuację przez pryzmat tego wydarzenia. Po której ze stron ty się 
możesz znaleźć. Po której stronie stawiasz nogę, gdy Cię pytają o wiarę, o Boga, o Twoje 
zasady, gdy krytykują Kościół, Jego naukę… Po której stronie drzwi stajesz w momencie, gdy 
się zamykają? 

Jarek Pszczółka

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

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

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: -

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: -

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: 21.04 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 pierwszy wtorek, od 17.00 do 20.00 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

Moderator: ks. Ryszard Piętka

Para rejonowa: Małgorzata i Cezary Borowscy

Osoba świeczka odpowiedzialna: Marcin Mazurek

Spotkanie formacyjne dla animatorów
Rejonowe spotkanie formacyjne dla 

aniamtorów odbędzie się 20 IV 2013 
w Porąbce o godz. 14:00.

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. Rafał Stwora

Para rejonowa:  Irena i Józef Lach

Osoba świecka odpowiedzialna: Katarzyna Śleziak

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:
Spotkania wspólnoty w każdy wtorek o godzinie 

20:00 w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. 
25.05.2012 -  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:
21.04.2013 – 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 
dla mężczyzn i kobiet. 

Opiekun duchowy:
ks Brunon Grajke

Odpowiedzialny:
Marcin Mazurek

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

tel. 500337034

Terminy spotkań:

6.04.2013 – spotkanie, rozpoczęcie o 16.30
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Cieszynie na 

"Mnisztwie"

19-21.04.2013 – Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy

Opiekun duchowy:
ks Grzegorz Kierpiec

Odpowiedzialne:
Sabina Żabińska, Aleksandra Sołtysik

Kontakt: 
e-mail: sabinazabinska@gmail.com

Terminy spotkań:
03.04.2013 oraz 17.04.2013 

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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W dniach od 10 do 13 lutego Młodzież 
Oazowa Parafii św. Bartłomieja w Czańcu 
razem ze swoim opiekunem, ks Lechem 
Kalinowskim wyjechała na rekolekcje do 
Rycerki Górnej. Grupa spędziła czas na 
modlitwie, nauce śpiewu, spotkaniach i adoracji. 
Nie zabrakło również rozrywki – zabaw na 
śniegu, spacerów, wspólnego ogniska, oglądania filmów. Młodzież 
Oazowa co roku jeździ na kilkudniowe rekolekcje, które pomagają 
Oazowiczom „naładować akumulatory”  i pogłębić przyjaźń z Bogiem. 

Martyna

Rekolekcje w Rycerce

         CORDIS 4/2013                                                                                                                              11



Wielkopostny Dzień Wspólnoty DK – 9 marca 2013r. 
„Wierzę w Kościół Powszechny” -  to temat wiodący 
sobotniego dnia wspólnoty rodzin Domowego Kościoła,  który 
odbył się w Bystrej Krakowskiej w kościele p.w. Najdroższej 
Krwi Pana Jezusa.
Powszechność Kościoła przybliżał nam podczas swojej 
konferencji  ksiądz Jacek Moskal. Kościół jest katolicki. 
Katolikos - greckie słowo - to powszechny. To znaczy, że 
Kościół jest otwarty na każdego człowieka, że w Kościele jest 
miejsce dla każdego człowieka. Powszechność Kościoła można 
rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: do wewnątrz  (dla 
samego siebie) i na zewnątrz. Do wewnątrz – oznacza, że 

Kościół ma pełnię-całość, ponieważ tam, gdzie jest Chrystus tam jest pełnia. Pełnia to całość środków 
zbawczych:  Słowo Boże, sakramenty, hierarchia (sukcesja apostolska). Każdy może pozwolić się 
zbawić,  to znaczy, być szczęśliwym tu i teraz oraz w wieczności. Powszechność Kościoła na zewnątrz 
oznacza zadania jakie otrzymał Kościół od Chrystusa – zadanie pójście do świata. Ewangelia jest 
jedyną Księgą na świecie, która może być odczytana i zrozumiana bez żadnego komentarza w każdym 
zakątku świata. Nie ma drugiej takiej Księgi, nie można tego samego powiedzieć np. o Koranie. 
Ewangelia posiada tajemnicę dotarcia do serca każdego człowieka. Jest powszechna, trafia do każdego 
serca. I to jest bardzo  istotny element w odkrywaniu powszechności Kościoła, który na Ewangelii jest 
zbudowany i Ewangelię głosi. Kościół jest dla każdego człowieka, dla biednego i bogatego, dla 
głodnego i sytego, dla ludzi upośledzonych i geniuszy.  Nie ma na świecie drugiej instytucji, która by 
tak powszechnie, tak szeroko otwarła ramiona na przyjęcie każdego człowieka. W Chrystusowym 
Kościele jest tylko jedna hierarchia, a jest to hierarchia miłości, która jest szczególnie 
nagrodzona.
Kościół, który idzie do całego świata musi mieć na uwadze wszystkich ludzi i dlatego nie może 
skoncentrować się na jednym narodzie albo na jednej partii politycznej. Kościół musi obejmować 
głoszeniem Ewangelii każdego człowieka. Dlatego nie wolno mu się opowiedzieć po stronie żadnej 
partii, bo wtedy przestaje być powszechny. Dla Kościoła nie ma żadnych granic. W tym jest jego 
potężna moc.  Gdziekolwiek jest człowiek, tam może być Kościół ze swoją łaską. Dlatego nie można 
mówić o polskim Kościele katolickim, bo albo jest polski, a wtedy nie jest powszechny, albo jest 
katolicki, a wtedy nie jest tylko polski. Kościół jest powszechny, dlatego w Kościele jest miejsce dla 
wszystkich narodów.

Podczas spotkań w grupach rozwijaliśmy temat powszechności Kościoła próbując odpowiadać sobie na 
pytania:
- dlaczego powszechność Kościoła jest ważna, wartościowa i piękna?
- dlaczego powszechność Kościoła jest trudna?
- co mogę zrobić w mojej eklezjoli (małej grupie/kręgu/wspólnocie/rejonie), żeby było w niej lepiej 
widać powszechność Kościoła?

Bóg zapłać!  księdzu proboszczowi  Tadeuszowi Krzyżakowi i gospodarzom  za miłe przyjęcie całej 
wspólnoty.

Żródło: http://dkrejonkozy.pl
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Rejonowy Dzień Wspólnoty 2.03.2013 w Kętach
Dnia 2.03.2013 w Kętach w parafii NSPJ na osiedlu odbył się 
Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu Andrychowsko – Kęckiego. 
Uczestniczyło w nim 10 wspólnot i blisko 250 os. O godz. 10:00 
rozpoczęliśmy nasze spotkanie zawiązaniem wspólnoty w Domu 
Katolickim. Przez blisko półgodziny prezentowały się przybyłe 
oazy. Następnie przeszliśmy do Kościoła na Eucharystię. Nasz 

nowy moderator rejonowy 
podczas homilii zwrócił uwagę 
na znaczenie wspólnoty i naszej obecności na tym spotkaniu. 
Powiedział wprost, że stanie blisko Kościoła nie jest popularne i 
możemy być z tego powodu wyśmiani. Ksiądz porównał tą sytuację 
do Noego, którego też wyśmiewano za wierność Bogu, ale było to 
do momentu, gdy drzwi arki się zamknęły. Dla mnie osobiście było 
to bardzo mocne przesłanie z tego Dnia Wspólnoty. Po Eucharystii 

uczestniczyliśmy w spotkaniach w grupach, podczas których 
mieliśmy okazję bardziej się poznać i zwrócić uwagę na budowanie 
wspólnot naszych parafialnych oraz tej rejonowej. Spotkania grup 
kończyły się zebraniem pomysłów na to, co możemy wspólnie 
zrobić na poziomie rejonowym. Szukaliśmy, jak możemy pomóc 
oazom w parafiach, a zarazem wykorzystać fakt, że mamy do 
dyspozycji rejon. Całe spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i 
błogosławieństwem. Następne nasze spotkanie odbędzie się w 
czerwcu, ponieważ planujemy wspólne zakończenie roku formacyjnego. W planie mamy spotkanie w 
formie grilla, zawodów itp. Jestem przekonany, że wszyscy z niecierpliwością oczekujemy tego 
spotkania.

Studium Animatora
W dniach 15-17 marzec w ośrodku  na os. Polskich Skrzydeł w 

Bielsku-Białej odbyła się już ostatnia w tym roku sesja Studium 
Animatora. Tym razem tematem były Drogowskazy: Niepokalana i 
Agape. 

Studium tradycyjnie rozpoczęło 
się modlitwą przed Najświętszym 
Sakramentem. W sobotę pochylaliśmy 

się nad drogowskazami, zagadnieniami związanymi z grupą i 
relacjami w niej. Był czas śpiewu i przygotowania do Agapy oraz 
sam jej moment uwieczniony Mszą Świętą. Wiele osób zapewniało o 
dalszym uczestnictwie w sesjach Studium Animatora. Jak mówili jest 
to dla nich czas odpoczynku, umocnienia wiary, spotkania z ludźmi, 

poszerzenia swojej wiedzy i 
rozwijania umiejętności.

Kolejne spotkanie dopiero 
we wrześniu, ale już teraz 
serdecznie zapraszamy wszystkich 
oazowiczów, którzy będą po 
trzecim stopniu.

Barbara Pszczółka
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Kwiecień
12-15.04. odbędzie się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD). To spotkania 

przedstawicieli 7 diecezji w celu wymiany doświadczeń i planowania wspólnej pracy. Moderator 
Diecezjalny oczekuje na gotowość wzięcia udziału w tych spotkaniach.

27.04. – XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin DK do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu – 
związany z obchodami 40 rocznicy powstania DK 

Maj

9-10.05. – w Diakonii Słowa przy Parafii Św. Pawła w Bielsku-Białej będą przyjmowane 
zgłoszenia na rekolekcje (wejście przez kancelarię parafialną!) w godzinach od 16:00 do 18:00.

11.05. – również będzie je można złożyć w czasie Diecezjalnej Kongregacji Ruchu Światło-
Życie i Pielgrzymki KWC – Rychwałd.

17-20.05. – Centralna Oaza Matka w Krościenku. W czasie COM-u animatorzy, którzy 
uczestniczyli w Studium Animatora i spełniają wszystkie warunki, mogą uzyskać błogosławieństwo 
do posługi w Ruchu Światło-Życie wraz z krzyżem animatorskim, a członkowie Stowarzyszenia – 
błogosławieństwo do posługi. Zgłoszenia indywidualnie u Moderatora Diecezjalnego do 5.05.

       Firmy Oazowiczów

Jarosław Pszczółka
Doradca firmy

Kompleksowa obsługa firm:
TAX CARE SA rejestracja działalności, księgowość,
ul. R. Dmowskiego 14/1 doradztwo, leasing, finansowanie
43-300 Bielsko-Biała tel: 785 935 740
www.taxcare.pl E-mail: jaroslaw.pszczolka@taxcare.pl

Czekamy na wizytówki oazowiczów 
prowadzących firmy.

Wszyscy chcemy korzystać z usług 
ludzi, którym możemy spokojnie 

zaufać.




