
 
Informacje o Oazie dla uczestników i rodziców 

 
1. Oaza jest formą rekolekcji zamkniętych, których program opracowano według 

deuterokatechumenalnego systemu formacji Sługi Bożego Ks. Franciszka 
Blachnickiego (1921-1987). Ponad czterdziestoletnia historia oaz w naszej 
Archidiecezji wydała piękne owoce w postaci wprowadzenia na drogę ku wierze 
dojrzałej wielu uczestników rekolekcji. Oaza ma przede wszystkim charakter 
religijny, jednak w programie rekolekcji znajduje się wiele elementów 
rozrywkowych, wycieczek krajoznawczych i sportu. 

2. Rekolekcje oazowe przeznaczone są dla ministrantów i dziewczęcej służby 
liturgicznej, młodzieży oraz dorosłych formowanych we wspólnotach 
deuterokatechumenalnych pod kierunkiem animatora. 

3. Dobre przeżycie rekolekcji wymaga realizacji wszystkich punktów programu 

dnia, dlatego w trakcie trwania rekolekcji nie ma możliwości odwiedzin. 
Doświadczenie bowiem uczy, że odwiedziny źle wpływają na uczestników 
rekolekcji. Dotyczy to krewnych, przyjaciół, a także znajomych z innych Oaz, 
w tym animatorów.  

4. Informujemy, że ze względu na charakter rekolekcji i potrzebę otwarcia się na 
wspólnotę podczas turnusu ograniczone jest korzystanie z telefonów 
komórkowych. Szczegółowe zasady korzystania z telefonów zostaną przekazane 
przez prowadzących rekolekcje w dniu przyjazdu. 

5. Uczestnicy rekolekcji są zakwaterowani w szkołach i domach rekolekcyjnych, 

które nie są wyposażone w pościel. Trzeba zatem, aby każdy zabrał ze sobą 

prześcieradło, śpiwór i małą poduszkę. Ponadto należy zabrać odpowiednią 

odzież na dni ciepłe i chłodniejsze, płaszcz przeciwdeszczowy oraz wygodne 

obuwie na piesze wycieczki. Na rekolekcjach obowiązuje skromny ubiór, godny 

oazowicza i katolika. Ponieważ program rekolekcji przewiduje codzienne 

uczestnictwo w liturgii należy wziąć ze sobą odpowiedni strój (dziewczęta 
koniecznie zabierają ze sobą sukienkę lub spódnicę; chłopcy – własną albę lub 
komżę). 

6. Należy także zabrać: Pismo św. różaniec, notatnik, przybory do pisania, 
legitymację szkolną, śpiewniki. Osoby uzdolnione muzycznie koniecznie 
zabierają ze sobą instrumenty. Można też pomyśleć o materiałach, które da się 
wykorzystać do wspólnej zabawy.  

7. Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, 

w przypadku gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni 
przydzielani do oddzielnych mieszkań i różnych grup formacyjnych.  

8. Z wypełnioną kartą uczestnictwa oraz potwierdzeniem wpłaty zaliczki (jeśli 
zaliczka była wpłacana przekazem pocztowym lub przelewem) należy zgłosić 
się w ośrodku rekolekcyjnym do godziny 16.00 w dniu przyjazdu. Wyjazd 
przewiduje się w dniu odjazdu po godzinie 8.00. Dzień przyjazdu i dzień odjazdu 
mają szczególne znaczenie dla przeżyć rekolekcyjnych, dlatego na rekolekcje 

nie przyjmuje się nikogo, kto przyjeżdża później lub ma zamiar wyjechać 
wcześniej. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rekolekcje wpłacona 
wcześniej zaliczka pozostaje do dyspozycji organizatorów.  
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Karta Uczestnika 

  

........................................................................................ 
(proszę wpisać typ, stopień, turnus i miejsce rekolekcji, np. Oaza Nowej Drogi I st. 2 t. Rzepedź) 

 
Nazwisko i imię: ………………………………………………………. 
Adres:  ................................................................ 

Tel. Domowy: ................................................................... 
Parafia:  …………………………………..………………….. 

Data urodzenia: ................................................................... 
Szkoła:  ……………………………..………………………… 
 

PESEL            

 

II. AKTUALNA FORMACJA W PARAFII  (Wypełnia ksiądz proboszcz lub 
ksiądz odpowiedzialny za formację) 

Uczestnik rekolekcji jest ministrantem / należy do dziewczęcej scholi 

liturgicznej / spełnia inne posługi w parafii*: (jakie?) 

....………………….……………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………………… 

Formuje się we wspólnocie Ruchu Światło-Życie od 
roku ....................., pod kierunkiem: (imię i nazwisko animatora) 

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

Zgadzam się na uczestnictwo w rekolekcjach. 

 

 

 
 

.................................................... 
Data i podpis księdza     pieczęć parafii 



 

III. INFORMACJE O REKOLEKCJACH 

 

Rekolekcje trwają w dniach: I turnus – 28.06-14.07, II turnus – 15-31.07,  

III turnus – 1-17.08.2014 r. 
Koszt rekolekcji wynosi 500 zł, z czego 150 zł należy wpłacić jako bezzwrotną 

zaliczkę na konto lub w biurze Collegium Marianum w Przemyślu do 14 dni 

od dokonania zapisu. Zapisy w biurze Collegium są obowiązkowe, a 

niniejsza karta bez wcześniejszego zapisu nie stanowi podstawy do udziału 

w rekolekcjach. 

IV. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA REKOLEKCJI  

Jestem świadomy, że oaza jest formą rekolekcji zamkniętych. 

Zapoznałem się z zamieszczonymi informacjami  i zobowiązuję się 

podporządkować poleceniom prowadzących rekolekcje. 

Modlę się o dobre przeżycie rekolekcji. 

 
Data i podpis uczestnika rekolekcji: …….......................................................... 

 

V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w rekolekcjach 

Ruchu Światło-Życie i powierzam je opiece organizatorów. Zapoznałem się 
z zamieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi Oazy. Oświadczam, że 

zdaję sobie sprawę z formy oazowych rekolekcji zamkniętych, która nie 

dopuszcza odwiedzin oraz ogranicza możliwość korzystania przez 

uczestników z telefonów komórkowych. W związku z tym, aby umożliwić 

mojemu dziecku owocne przeżycie rekolekcji zobowiązuję się do 

przestrzegania zasad kontaktu z nim ustalonych przez organizatorów. 
W razie potrzeby organizatorzy będą mogli się ze mną skontaktować 

dzwoniąc pod numer: ………………………..……… . 

Informacje o stanie zdrowia uczestnika rekolekcji (alergie, przewlekłe 

choroby, przyjmowane leki): 

…………………………….………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………..……………………………… 

…..……………………………………………………………………………. 

….……………………………………………..……………………………… 

 

Data i podpis rodziców: ……………………………………………… 

 

VI. OPINIA O UCZESTNIKU REKOLEKCJI (Wypełnia Diakonia Oazy 

Średniej i Małej) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

.................................................... 
Moderator rekolekcji      .......................... 

    Animator  
 

 

VII. UWAGI (Wypełnia Diakonia Oazy Średniej i Małej) 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 


