
Informacje o rekolekcjach i zgłoszeniach www.warszawa.oaza.pl → zakładka 

REKOLEKCJE.  

 

Zaplanuj: 19 VI 2016 – Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty  (Milanówek) 

     4 IX 2016 – Powakacyjny Dzień Wspólnoty      (Niepokalanów)  

   
        

 Do zobaczenia! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŻK 2016 Miłosierni jak Ojciec 
KARTA ANIMATORA 

OAZY REKOLEKCYJNEJ 

RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE 

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 
 
 

Poniższe pola należy wypełnić DRUKOWANYMI literami i wstawić x w       .    

Dane personalne 
Imię i nazwisko 
__________________________________________________________________ 
PESEL        
__-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___  
Data i miejsce chrztu 
__________________________________________________________________ 
Adres zamieszkania 

__________________________________________________________________ 
Kod pocztowy     Poczta 
_____-___________            ___________________________________________ 
Numer telefonu            Adres e- mail 
_____-_____-_____             ___________________________________________ 
Parafia/wspólnota 

__________________________________________________________________ 
Diecezja                                                      Rejon 
__________________________________________________________________ 
Kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w razie nieprzewidzianych wypadków: 
Imię i nazwisko                                  Telefon kom.           

____________________________       _____-_____-_____    
 

Zgłaszam się na Rekolekcje Ruchu Światło – Życie 

Turnus/termin:                                              Typ rekolekcji: 

       I 1 VII – 17 VII 2016 r.         3
o
 ODB            animator grupy 

       II   5 VIII – 21 VIII 2016 r.   1
o
 OND            animator muzyczny 

       1
o
 ONŻ            animator liturgiczny 

                                2
o
 ONŻ            animator gospodarczy 

                 .................................... 
 

Zobowiązuję się do uczestnictwa w Oazie od pierwszego do ostatniego dnia włącznie.                                                     
Oświadczam, że ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH są mi znane i podejmując 

posługę animatora zobowiązuję się do całkowitego ich przestrzegania przez cały czas trwania 
rekolekcji. 

...............................................              .................................................. 
miejscowość i data          podpis animatora 
 

 

Wpłacam zadatek _____ zł     Bezzwrotny zadatek: 300 zł 

 

 

numer zgłoszenia 

pieczątka Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

datownik 

http://www.warszawa.oaza.pl/


Oświadczenie o stanie zdrowia 
1. Aktualnie leczę się z powodu: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

2. Przyjmuję na stałe leki                  TAK          NIE 

Jakie? ____________________________________________________________________ 

W jakich dawkach? ________________________________________________________  

3. Jestem uczulony(a)     TAK          NIE 

Na co i jak reaguję?________________________________________________________ 

4. Czy przebyłem(am) jakieś poważne choroby/operacje? 

________________________________________________________________________ 

5. Czy cierpię na chorobę lokomocyjną?                    TAK          NIE 

6. Inne uwagi o stanie zdrowia: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

….......................................                                                 …............................................... 
  miejscowość i data                                                  czytelny podpis 

Moje przygotowanie do posługi animatora i formacja w ciągu roku: 
Rekolekcje          miejscowość                                    rok                   Formacja w ciągu roku 

     1
o
ONŻ …......................................  ….......     Dni Wspólnoty (ile)                     ................ 

     2ºONŻ …......................................   ….......    Dni Wspólnoty Animatora (ile)  ............. 

     3ºONŻ …......................................   ….......    Oazy Modlitwy (ile)                    .............  
     KODA  …......................................  …........   Formacja w diakonii (jakiej)      .............................. 

     Szkoła Anim ….............................  ...........    Kurs wychowawców (nr zaśw.)   ............................... 

     COM   …......................................  …........   Inne kursy ...................................................................... 

     ORD   …......................................  …........    ..................................................................... 

     Inne     …......................................  ............                             
     Jestem członkiem KWC od...............r.             kandydatem     

     Jadę jako animator po raz pierwszy       
 

Kontakt do odpowiedzialnego wspólnoty  

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________ 
  

Telefon kom.: _____-_____-_____   Adres e-mail: _________________________________ 
 
 

Podpis odpowiedzialnego wspólnoty  .......................................................... 
       podpis odpowiedzialnego 
Podpis moderatora wspólnoty/ diakonii/ rejonu          ......................................................... 
             podpis moderatora  

Informacje o aktualnej posłudze 
(obecność we wspólnocie, zaangażowanie w prowadzenie grupy, diakonia, zaangażowanie w liturgię i sprawy parafii, umiejętność 

współpracy z animatorami)      (wypełnia odpowiedzialny lub moderator) 
 

 

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH 

 

1. Oaza Nowego Życia/ Nowej Drogi/ Dzieci Bożych jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Zycie i 

odbywa się na mocy misji udzielonej przez biskupa ordynariusza. Zasadniczym celem tego wyjazdu 

jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna, dlatego tez zasadniczymi punktami 
programu są: codzienna modlitwa, Eucharystia, spotkania w grupach, oraz cisza nocna. Element 

formacyjny stanowią również wycieczki i wspólny wypoczynek. Ponieważ rekolekcje nie są wyjazdem  

kolonijnym i nie maja charakteru rozrywkowego (wczasowego), dlatego bardzo prosimy o 

odpowiednie przygotowanie się, aby przyjechać do Oazy z właściwym nastawieniem. 

 

2. Animator sumienne przygotowuje się do podjęcie powierzonej mu posługi przed rekolekcjami i pełni 

ją przez cały czas trwania rekolekcji. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie konspektu (zwłaszcza 

części A) i przygotowanie spotkań (zapoznanie z częścią B). 
  

3. Pierwsza data jest dniem przyjazdu uczestników, animatorów obowiązuje obecność na 

poprzedzającej rekolekcje Oazie Matce. Druga data jest dniem odjazdu uczestników, natomiast dzień 

wyjazdu animatorów ustala Moderator Oazy, po sprzątnięciu miejsca pobytu i zakończeniu rekolekcji. 
 

4. Animatora obowiązuje obecność na Diecezjalnej Oazie Matce (18.06.2016) oraz na 

Przedwakacyjnym Dniu Wspólnoty (19.06.2016), gdzie uczestnicy Oazy spotykają się po raz pierwszy 

i poznają zespół diakonii. 
 

5. Animatorzy przywożą ze sobą:  

- Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), różaniec, świecę;  

- legitymacje szkolną/ studencką lub dowód osobisty;  
- śpiwór;  

- materiały piśmiennicze do notowania; 

- ubrania i buty na rożną pogodę;  

- strój zgodny z duchem Nowej Kultury (przeżywanej każdego dnia poza rekolekcjami). 
 

6. W miarę możliwości animatorzy przywożą ze sobą: 

- instrumenty muzyczne, śpiewniki;  

- materiały plastyczne; 
- sprzęt sportowy, materiały na pogodne wieczory. 

 

7. Na rekolekcje nie przywozimy ze sobą:  

- urządzeń elektronicznych typu: audio (np. MP3),  
- komunikacyjnych (telefon komórkowy),  

- multimedialnych (np. tablet), itp.  

- cennych rzeczy, 

- bluzek na ramiączkach. 
 

8. Animator jest także świadkiem wolności od przywiązania do telefonu komórkowego. Dlatego z 

radością przyjmuje podobne zasady co uczestnicy (wyjątkiem będą względy bezpieczeństwa np. w 

czasie wycieczek górskich). Przewidująco należy zabrać ze sobą zegarek i budzik.  
 

9. Animator powinien troszczyć się o jedność całej diakonii rekolekcyjnej oraz wspierać pozostałych 

członków diakonii w pełnieniu ich posług. 

 
10. Animator powinien, w duchu miłości, być posłusznym moderatorowi prowadzącemu rekolekcje. 
 


