
KARTA INFORMACYJNA 2020 
 

1. OAZA JEST FORMĄ REKOLEKCJI PRZEŻYCIOWYCH na różnym poziomie wieku i zaangażowania. Głównym celem 
OAZY jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej, a nie wypoczynek jako taki! 

 
2. Po 6 klasie szkoły podstawowej przyjmujemy na Oazę Nowej Drogi (OND) 1° 

Po 7 klasie na OND 2° i po 8 klasie na 3°OND.  
Po przeżyciu OND 3° przyjmujemy na  1° OŻK (Oazy Żywego Kościoła).   

Począwszy od 3°OND, każdy kolejny stopień rekolekcji oazowych wymaga uczestnictwa w formacji parafialnej 
w ciągu roku i udziału w rekolekcjach niższego stopnia. 
 
3. Turnusy oaz: I. 30.06.-16.07.; II. 17.07-02.08. z tym, że w poszczególnych ośrodkach mogą być pewne 

rozbieżności! Pierwsza data podanego terminu jest dniem przyjazdu, a druga odjazdu. Nie przyjmuje się 
zasadniczo do OAZY nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub odjechać wcześniej. Pierwszy i ostatni 
dzień posiadają, bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia OAZY. 

 
4. Koszt tegorocznych rekolekcji na terenie diecezji bielsko-żywieckiej to: 750 zł, wpłaty należy uiszczać wyłącznie 

przelewem na konto: Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bielsku-Białej, BS Jasienica 
38 8117 0003 0013 0329 2000 0010 z dopiskiem „IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA; wpłata na oazę. PROSIMY 
NIE UMIESZCZAĆ INNYCH DOPISKÓW!!! 

Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty zaliczki, w wysokości 200 zł. Pozostałą część należy wpłacić 
najpóźniej do 15 czerwca 2020 r.  
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH A KOSZTY: 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach oazowych do 15 czerwca, zostanie zwrócona całość wpłaconej 
kwoty. Gdy rezygnacja wpłynie po 15 czerwca zaliczka, minimum 200 zł, zostanie przeznaczone przez organizatora 
rekolekcji na pokrycie kosztów stałych (tj. noclegów, ubezpieczenia lub przewozu itp.).  
Jeśli jakaś osoba zrezygnuje z rekolekcji bezpośrednio przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania a wpłaciła 
pozostałą część należnych kosztów wówczas może starać się o ich częściowy zwrot. 
 

KOSZT REKOLEKCJI OAZOWYCH POZA DIECEZJĄ : 

 Wrzosowo ODB - 1100 zł 
 Gąski ODB -  1390 zł 
 Rycerka Górna OND 3 - 870 zł 
 Radocza - 750 zł 
 Jarosław 3° OŻK  -1300 zł 
 
Pobyt na Oazie jest finansowany prawie wyłącznie z wpłat dokonywanych przez rodziców! Odpłatność uiszcza się na konto.  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
Zakład pracy może wpłatę zaliczyć w koszty, jako środki przekazane dla pracownika bądź na podstawie bezpośredniego 
przelewu na konto Fundacji (proszę opisać, za kogo wpłata!), bądź na podstawie ZAŚWIADCZENIA o wpłacie na rekolekcje 
wystawionego przez Fundację lub ewentualnie o udziale w rekolekcjach wystawionego przez Moderatora Oazy.  
 
5. ZGŁOSZENIA NA REKOLEKCJE OAZOWE będą przyjmowane w Kawiarence przy parafii NSPJ w Bielsku-Białej. 

(przy Dworcu PKS) 
Termin składania kart: od 23 do 24 kwietnia 2020 r. 
23 i 24 kwietnia w godz. od 16:00-18:00, 
25 kwietnia (sobota) od godz. 9:00-11:00. 
 
Karty będą przyjmowane na konkretne ośrodki rekolekcyjne.  

6. Na rekolekcje zabieramy: Pismo Święte, zeszyt, przybory do pisania, śpiwór (ewentualnie pościel – w zależności 
od ośrodka), obuwie zamienne, kartę zdrowia („czipową”), etc. 

 
7. Ze względu na całościowy program zajęć w każdym dniu OAZY, nie przewiduje się odwiedzin, chyba że 

wcześniej zostało to uzgodnione z moderatorem OAZY. Są to założenia programowe pozostawione przez 
Czcigodnego Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, a nie decyzja Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 
(DDOR). 


