
POTWIERDZAMY PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKA do przeżycia 
rekolekcji (po rozmowie weryfikacyjnej  oraz  na Io i IIo  opinia  o uczestniku)

.......................................... ....................................................
animator pieczątka parafii moderator

OPINIA O PRZEŻYCIU REKOLEKCJI PRZEZ UCZESTNIKA

1. Postawa wobec kapłana, animatora, grupy, innych uczestników

2. Dojrzałość osobowościowa (dyscyplina, punktualność, dyspozycyjność, 
wypełnianie dyżurów, współpraca, zabawa, emocjonalność itp.)

3. Oznaki zaangażowania w wierze (modlitwa osobista i wspólnotowa, udział w 
liturgii, spotkania w grupie itp.)

4. Stosunek do KWC (ew. data przystąpienia) ...........................................

............................................. ....................................................
animator moderator

OAZA REKOLEKCYJNA
RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE

Oaza  jest  formą  rekolekcji  przeżyciowych  zmierzających do
uformowania  przez  wzajemną  służbę,  zabawę,  proste  warunki  życia  oraz
doświadczenie  wspólnoty  i  wiary  dojrzałego  człowieczeństwa  i
chrześcijaństwa. Zasadniczym jej celem jest pogłębienie życia religijnego ze
szczególnym  uwzględnieniem  formacji  biblijno-liturgicznej  i posługi
apostolskiej w ramach wspólnoty parafialnej.

Twórcą Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).

Oaza  Dzieci  Bożych ma  na  celu  ukazanie  godności  dziecka  Bożego
i wprowadzenie w podstawowe praktyki życia chrześcijańskiego.

Oaza Nowej  Drogi,  ma na  celu  kształtowanie  i  rozwijanie  w uczestnikach
podstawowych  wartości  ludzkich  (uczciwość,  odpowiedzialność,  uczynność,
punktualność itp.)

Oaza  rekolekcyjna  I  st. ma  doprowadzić  do  przyjęcia  Chrystusa  jako
osobistego  Pana  i  Zbawiciela  oraz  do  włączenia  się  w  formację  grupy
deuterokatechumenalnej (oazowej).

Oaza rekolekcyjna II st. wprowadza, w oparciu o teologię Księgi Wyjścia, w
formację liturgiczno-sakramentalną.

Oaza rekolekcyjna III st. daje przeżycie misterium Kościoła jako wspólnoty
wspólnot.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) ukazuje  całościową wizję  formacji  w
Ruchu Światło-Życie oraz daje możliwość podjęcia konkretnej diakonii, czyli służby
w Kościele.



INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Prosimy uczestników o  zabranie: książeczki  zdrowia,  aktualnej  legitymacji

szkolnej; Pisma Świętego, różańca; zeszytu – notatnika i przyborów do pisania;

śpiwora, odpowiedniego stroju do kościoła ( ministranci i lektorzy - komżę lub

albę);  odświętnego  ubioru,  odzieży  sportowej,  nakrycia  głowy  i  stroju

przeciwdeszczowego,  przyborów toaletowych.

2. Regulamin:

Na  rekolekcjach  nie  będzie  można:  korzystać  z  MP 3  lub  4,  tabletów  itp.

urządzeń, opuszczać terenu ośrodka bez opiekuna, używać telefonów w czasie

zajęć, posiadać i  używać alkoholu, narkotyków i papierosów, przebywać w nie

swoich  pokojach  oraz  naruszać  ciszy  nocnej.  Rekolektanci  uczestniczą  w

dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni i innych pomieszczeniach

pod opieką animatora.

Uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do wypełniania poleceń animatorów.

3. Do  ośrodka  rekolekcyjnego  należy  przyjechać  po  godz.  1500 a  przed  1700.

Wyjazd nastąpi ostatniego dnia oazy po rannej Mszy Świętej. Nie przewiduje się

późniejszych przyjazdów oraz wcześniejszych wyjazdów uczestników. 

4. Ze  względu  na  rekolekcyjny  charakter  oazy  prosimy  usilnie,  aby  rodzice,

krewni, koledzy nie odwiedzali dziecka w czasie trwania rekolekcji.

5. Zgłoszenia  bez  zaliczki,  karty  zdrowia,  wypełnione  niedokładnie  nie  będą

przyjmowane.

6. Osobom,  które  nie  dojechały  na  oazę  zaliczki  nie  będą  zwracane.  W kwotę

opłaty za rekolekcje wliczone jest ubezpieczenie dzieci.

________________________________________________________
B. POTWIERDZENIE WPŁACENIA ZALICZKI (wypełnia uczestnik oazy)

Turnus .... Stopień ........... Termin …..…...….. Miejscowość ...................................

Imię i nazwisko .............................................................................................................

ul. .................................................. kod ............. miejscowość .....................................

100zł przyjął (-ęła) ......................................................................

czytelny podpis osoby przyjmującej

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

      KARTA UCZESTNIKA
OAZY REKOLEKCYJNEJ

pieczątka Diakonii Oaz Rekolekcyjnych RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 
OŻK 2014

Turnus ..... Stopień ......... Termin ….….…… Miejscowość .....................................

Wypełniamy część A i B drukowanymi literami

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….

ul...............................................................tel.....................................................

kod………………………………miejscowość……………………………….

e-mail …………………................data urodzenia ............................................

po klasie.....................................PESEL............................................................

Kontakt z rodzicami w czasie trwania oazy (adres, nr telefonu)

…………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA
Zgadzam się, by moje dziecko wzięło udział w rekolekcjach oazowych.

Zobowiązuję  się  w  przypadku  poważnych  problemów  zdrowotnych  lub
wychowawczych  do  odbioru  dziecka  z  ośrodka  rekolekcyjnego  oraz
zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem.
Data:………………………..…………………………………………………

czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

FORMACJA– zakreśl, w czym uczestniczyłeś:
ODB, rekolekcje ewangelizacyjne, 4 spotkania nad Łk i 8 nad J, 0ND Io, IIo, IIIo,
ERŻ po 0ND Io, IIo, IIIo, Io, 11 rozmów ewangelicznych, 10 kroków ku dojrzałości
chrześcijańskiej  (ile…..),  IIo,  11  kręgów  biblijnych,  kręgi  liturgiczne,  notatnik
wielkopostny,  Triduum  Paschalne,  IIIo,  Droga  do  wspólnoty,  Szkoła  Chrystusa,
ORD.
Dni Wspólnoty (w ciągu roku w  ilu uczestniczyłeś ...................)
Przynależność do KWC: nie należę □ , kandydat □ , członek □.
Jestem członkiem wspólnoty przy parafii ....................................................................
Moim moderatorem jest ...............................................................................................
Moim animatorem (animatorką) jest ............................................................................

ZALICZKĘ 100zł przyjął (-ęła) ………………………......

Po zakończeniu turnusu kartę uczestnika należy odesłać do moderatora diecezjalnego
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