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 ŚWIADECTWO ANIMATORA PO OAZIE – TO CHYBA OCZYWISTE 😊 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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  _________________________ 

  podpis Animatora 

 

OPINIA MODERATORA – SZCZERA 😊 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  _________________________ 
  podpis Moderatora 

  KARTA ANIMATORA 
   RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

      ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 
 

DANE ANIMATORA 
Imię i nazwisko 

                                
 

PESEL TELEFON do Animatora 

           
 

           
 

E-mail do Animatora 

                                

Adres zamieszkania 

                                
 

Kod pocztowy Poczta 

  -    
 

                         
 

Parafia wspólnoty oazowej 

                                
 

 

 

 

 

ZGŁASZAM CHĘĆ POSŁUGI PODCZAS REKOLEKCJI WAKACYJNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE: 
Wybierz kilka opcji w miarę swoich możliwości. Zastrzegam, że możesz zostać skierowana/y do oazy gdzie będzie 

większa konieczność posługi 

Typ Stopień Turnus Rodzaj posługi 

 ODB  1  I  Animator grupy           

 OND  2  II  Animator muzyczny 

 ONŻ  3    Animator gosp./liturgiczny 
UCZESTNICTWO W KRUCJACIE WYZWOLENIA CZŁOWIEKA 

        Członkowska                  Kandydacka                 Nie uczestniczę 

I turnus – 28.06.2018-14.07.2018; II turnus – 15.07.2018-31.07.2018 
Uwaga!: terminy oaz w Grywałdzie różnią się od tych w diecezji, także ONŻ III 2 t. 
 (Koszty: animator nie ponosi opłaty). 

SKIEROWANIE DO OAZY 

↓ WYPEŁNIA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH ↓ 

TURNUS STOPIEŃ MIEJSCE 

PIECZĘĆ I PODPIS MODERATORA 
DIECEZJALNEGO RUCHU Ś-Ż 

Data 

Pieczęć  Numer zgłoszenia 
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DOTYCHCZASOWA FORMACJA ANIMATORA 
Dotychczasowa posługa na rekolekcjach wakacyjnych (typ, stopień, miejsce, rok). Uczestnictwo w KODA, KAMUZO, 

Szkoła Animatora – rok i miejsce. 

Typ Stopień Miejsce Rok 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

 

Typ Stopień Miejsce Rok 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

_____ ________ _________________________ ______ 

 

 

 

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA ANIMATORA 

1. Choroby przewlekłe, uczulenia, przyjmowane leki 

___________________________________________________________________ 

 

2. Uwagi: ______________________________________________________________ 

W razie zagrożenia życia lub zdrowia zgadzam się również na leczenie i wykonywanie 

zabiegów lekarskich w czasie trwania rekolekcji. 

 __________________ __________________ 
 data czytelny podpis rodzica / animatora 

 

ZGODA MODERATORA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

Zgadzam się, by animator/ka ……………………………………………………podjął/ęła posługę na 

rekolekcjach wakacyjnych 

 

 __________________ _________________________ 
 pieczęć parafii podpis Moderatora 

ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE  

1. Oaza Nowego Życia/Oaza Nowej Drogi/Oaza Dzieci Bożych jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie i odbywa 
się na mocy misji udzielonej przez biskupa ordynariusza. Zasadniczym celem tego wyjazdu jest pogłębienie 
życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna, dlatego zasadniczymi punktami programu są: codzienna 
modlitwa, Eucharystia i spotkania w grupach. Element formacyjny stanowią również wycieczki, wspólny 
wypoczynek oraz cisza nocna. Ponieważ rekolekcje nie są wyjazdem kolonijnym i nie mają charakteru 
rozrywkowego (wczasowego), dlatego bardzo prosimy o odpowiednie przygotowanie się, aby przyjechać na 
Oazę z właściwym nastawieniem. 

2. Animator sumiennie przygotowuje się do podjęcia powierzonej mu posługi przed rekolekcjami i pełni ją przez 
cały czas trwania rekolekcji. Konieczne jest też wcześniejsze przeczytanie konspektu (zwłaszcza części A) i 
przygotowanie spotkań (zapoznanie się z częścią B). 

3. Realizowany w rekolekcjach program wychowawczy jest dostosowany do wieku uczestników, dlatego ważne 
jest przestrzeganie granic wiekowych. 
Po odbyciu formacji deuterokatechumenalnej każdy animator jest zaproszony do tego by poszerzać swoje 
umiejętności i wiedzę, ale przede wszystkim do rozwoju duchowego w ramach Ruchu Światło-Życie. Dlatego 
niezbędnym do tego jest kontynuacja formacji w postaci dopełnienia niektórych form rekolekcji, jak Triduum 
Paschalne, KODA, Szkoła Animatora. A dopiero potem udział w oazach specjalistycznych jak KAMUZO, KODAM, 
KODAL itp. Serdecznie do tego zapraszam i zachęcam. 

4. Rekolekcje oazowe trwają 15 pełnych dni, nie licząc dni przyjazdu i odjazdu. Pierwsza data jest dniem 
przyjazdu uczestników. Druga data jest dniem odjazdu uczestników, natomiast dzień wyjazdu animatorów 
wyznacza ks. Moderator, po sprzątnięciu miejsca pobytu i zakończeniu rekolekcji. 

5. Animatora jadącego na rekolekcje obowiązuje uczestnictwo w Rozesłaniu OŻK według kalendarza 
diecezjalnego. Będzie to okazja do spotkania z całą diakonią rekolekcyjną turnusu.  

6. Animatorzy przywożą ze sobą: kartę zgłoszenia, legitymację szkolną/studencką; kartę EKUZ, dowód osobisty 
lub paszport (dotyczy oazy w Grywałdzie lub Wilnie), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, różaniec, 
świecę, materiały piśmiennicze i do notowania, śpiwór, poduszkę, karimatę lub materac (nie dotyczy oaz w 
Krypnie, Hermanówce i Grywałdzie - domki), na zimne i deszczowe dni ciepłe ubrania i kurtkę, nakrycie głowy - 
chustkę, czapkę, buty do chodzenia na wyprawy w terenie górzystym i błotnistym (dotyczy oazy w Grywałdzie), 
odpowiedni strój z duchem Nowej Kultury.  

7. Oaza ma charakter zamknięty i z tego względu nie przewiduje się odwiedzin. Dotyczy to zarówno rodziców, 
koleżanek, kolegów, jak i znajomych z poprzednich rekolekcji (również animatorów). 

8. W czasie rekolekcji wakacyjnych, Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, ze względów kadrowych i organizacyjnych, 
zastrzega sobie prawo do posłania poszczególnych animatorów na oazy, które mogą tego wymagać, aniżeli 
wcześniej podane zgłoszenie. Pierwszeństwo w przydziale do danej oazy – rodzaju, stopnia i turnusu mają 
animatorzy jadący wraz z grupą i będący po pełnej formacji oazowej.  

9. Animator jest także świadkiem wolności od przywiązania do telefonu komórkowego. Przyjmuje identyczne 
zasady, co uczestnicy, wedle wskazań księdza moderatora. 

10.  Animator powinien troszczyć się o jedność całej diakonii rekolekcyjnej oraz wspierać pozostałych członków 
diakonii w pełnieniu ich posług. 

11.  Animator powinien, w duchu miłości, być posłusznym moderatorowi prowadzącemu rekolekcje. 
 
Oświadczam, że powyższe zasady są mi znane i podejmując posługę animatora zobowiązuję się do całkowitego 
ich przestrzegania przez cały czas trwania rekolekcji. 

 
 
 ________________________ __________________________ 
 Data czytelny podpis Animatora 

 
 


