ZASADY POSŁUGIWANIA NA REKOLEKCJACH
1. Zasadniczym celem posługi animatora w czasie OŻK Ruchu Światło-Życie jest
świadectwo oraz wspieranie uczestników w trudzie pogłębienia życia wewnętrznego
i formacji biblijno-liturgiczna. Element formacyjny stanowią również wycieczki oraz
pogodne i poważne wieczory, zatem prosimy o rzetelne ich przygotowanie. „Życie rodzi
się z życia”, dlatego animator najpierw musi zadbać o swoją formację i dobre
przygotowanie do rekolekcji poprzez studium treści zawartych w podręczniku danej
OŻK.
2. Każdego animatora podejmującego posługę na oazie rekolekcyjnej zobowiązuje się do
udział w Rozesłaniu Oaz Wakacyjnych – szczegóły na stronie internetowej.
3. Animator w miarę możliwości uczestniczy w kosztach rekolekcji. Podróż na

KARTA ANIMATORA /MODERATORKI
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
diecezji bielsko-żywieckiej
(PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Skierowano na oazę rekolekcyjną
stopni

w ramach Oazy Wielkiej Góra Oliwna

rekolekcje i z powrotem odbywa się na własny koszt. (chyba, że moderator ustali inaczej, dotyczy
głównie rekolekcji wyjazdowych).

4. Animatorzy przywożą ze sobą:
 Legitymację szkolną/studencką (dotyczy osób uczących się)
 kartę /książeczkę zdrowia,
Ważne aby zabrać ze sobą m.in.: (Pismo Święte; świecę; obrazek Niepokalanej,
śpiwór; wszystkie potrzebne materiały oraz strój zgodny z duchem Nowej Kultury)
5.Zasadniczo na Oazie nie przewiduje się odwiedzin.
6. Obowiązkiem animatora jest sumienne przygotowanie się do podjęcia powierzonej mu
posługi przed rekolekcjami i pełnienie jej przez cały czas trwania rekolekcji.
7. Animator powinien troszczyć się o jedność całej diakonii rekolekcyjnej oraz wspierać
pozostałych członków diakonii wypełnieniu ich posług.
8. Animator powinien, w duchu miłości, być posłusznym moderatorowi prowadzącemu
rekolekcje.
Adnotacje o pobycie na oazie (zaangażowanie w podejmowaną posługę i budowanie
diakonii rekolekcyjnej, stopień przygotowania do posługi, wierność charyzmatowi)

w turnusie

Pieczątka DDOR
1. Nazwisko i imię
2. Adres
3. PESEL
4. Nr tel. kom

tel domowy

5. e-mail
6. Parafia
7. Parafia własnej formacji
8. Aktualna szkoła, studia, praca
po klasie/ roku
podpis moderatora

wykonywany zawód

9. Nr kursu wychowawcy / kierownika kolonijnego
wydany przez

w roku

Inne REKOLEKCJE SPECJALISTYCZNE

10. Zgłaszam swój udział w oazie rekolekcyjnej w turnusie (lub turnusach)

POSŁUGA WAKACYJNA
ROK

Podejmę posługę animatora:

STOPIEŃ

MIEJSCOWOŚĆ

PEŁNIONA POSŁUGA

małej grupy/ modlitwy/ muzycznego/ gospodarczego *
na

stopnia
stopień

ODB/OND /OŻK

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

Informuję. że zostałam / łem poproszony o posługę przez:

Jestem członkiem KWC

Od roku …………..

Jestem kandydatem KWC

(imię i nazwisko księdza moderatora)

Nie należę do KWC

i zobowiązuję się do udziału w kosztach rekolekcji w wysokości ......................zł

12. Parafia, w której posługuję to.........................................................................................

Czytelny podpis animatora
* wskazać poprzez zakreślenie właściwy rodzaj posługi

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

11. Przygotowanie do posługi Animatora:
Przebyta formacja podstawowa:
MIEJSCOWOŚĆ

13. Posługuję jako animator (małej grupy przed stopniem .../ muzyczny/modlitwy itp.)

14. Uczestnictwo w spotkaniach w mijającym roku formacyjnym (podaj liczbę, proszę
wykreślić te które nie dotyczą)
STOPIEŃ

ROK

DW

DWA

SA

OM

SzM

o

I OŻK
IIoOŻK
Triduum Paschalne

Inne rekolekcje/dni skupienia
Legenda: DW – Dni Wspólnoty; DWA – Dni Wspólnoty Animatorów; SA – Studium
Animatora; OM – Oaza Modlitwy; SzM – Szkoła moderatorki.

IIIoOŻK

15. Członek/sympatyk diakonii

KODA

16.Uczestnictwo w spotkaniach formacji śródrocznej (permanentnej)

Studium Animatora (podaj lata)
ORD

Bielsko-Biała
Krościenko n. Dunajcem

Seminarium Odnowy Wiary
Błogosławieństwo do posługi
Animatora małej grupy
(Diecezjalny Dzień Wspólnoty)
COM (błogosławieństwo do
posługi animatora Ruchu
KAMUZO
KODAL

Kartę należy oddać moderatorce/ moderatorowi danej oazy.

Zgoda osób odpowiedzialnych za przygotowanie animatora:
Podpis moderator parafialnego (an. grup)……………………………………………….
Podpis moderatora diecezji
/w przypadku zgłoszenia na rekolekcje organizowane przez inną diecezję/

