OAZA JEDNOŚCI
DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH
- OJDOR 6-8 marca 2015 r. - Gniezno
Osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące przygotować się do tej posługi, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Oazie Jedności Diakonii Oaz
Rekolekcyjnych (OJDOR).
TEMAT:
WYPRAWA OTWARTYCH OCZU, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE,
SPOTKANIE W KRĘGU W OAZACH REKOLECYJNYCH
Od października 2014 roku OJDOR odbywa się w różnych miejscach Polski. Tym razem będzie
nas gościła diecezja gnieźnieńska
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy i pomaga diakoniom diecezjalnym w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji. Spotkania przedstawicieli DOR w ten sposób rozwijają dar jedności, pozwalają na odkrywanie stojących przed nami zadań i uczą stylu posługi. Są też miejscem dzielenia się,
wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy. OJDOR to przede wszystkim czas modlitwy i formacji.
Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej diakonii. Byłoby dobrze, gdyby diecezje były reprezentowane przynajmniej przez 2osoby. Bardzo
prosimy, by w miarę możliwości były to w roku formacyjnym stałe osoby reprezentujące diecezję.
Termin: 6-8.03.2015r.
(w piątek: 19.00 - kolacja; Eucharystia - 20.15; zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30).
Miejsce: Gniezno
Dom Sióstr Pallotynek; ul. Hoża 31 (pod lasem – boczna ul. Wolności). Dojście pieszo z przystanku autobusów nr 11, 17 (przystanek Wrzesińska IV, za dawnymi koszarami między ulicami
Kostrzewskiego a Wolności).
Koszt: 130 zł; małżeństwa 240 zł.
Zgłoszenia: do 20 lutego 2015 r.:
Grażyna Miąsik, email: cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475.
PRZYGOTOWANIA DO OŻK 2015
Okres zimowy jest dla Diakonii Oaz Rekolekcyjnych czasem intensywnej pracy i przygotowywania OŻK 2015. Poszukując ośrodków dla wakacyjnych oaz trzeba nam nie tyle i nie tylko szukać
coraz atrakcyjniejszych i wygodnych czy też najtańszych miejsc, ile zadać sobie pytanie o to,
czy organizując rekolekcje w tym miejscu damy uczestnikom możliwość uczestniczenia w wakacyjnym Dniu Wspólnoty.
Z tym wiąże się także ten wymiar jedności, którym są jednolite terminy oaz według kalendarza
OŻK 2015. Może warto, skoro jest jeszcze czas, poszukać takiego ośrodka, w którym jest możliwe
zachowanie terminów ogólnopolskich, by nie burzyć kolejności dni i treści rekolekcyjnych. Trzeba
nam też pytać o możliwość przynależności na tym terenie do Oazy Wielkiej, gromadzącej oazy wszelkiego typu.
Prosimy, by już teraz kontaktować się z Moderatorami Diecezjalnymi tych diecezji, na których terenie planujemy organizować rekolekcje. Radą służy także Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych. Jednym z ważnych jej zadań jest troska o przygotowanie wakacyjnych Dni Wspólnoty
w różnych miejscach Polski i pomoc wszystkim grupom rekolekcyjnym w dotarciu na nie.

Stąd serdeczna prośba o wcześniejsze zgłaszanie do CDOR wszystkich planowanych oaz rekolekcyjnych 2015.
O konieczności troski o DW przypomina nam to sam Założyciel Ruchu (ks. Franciszek Blachnicki, Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy):
Wiemy z doświadczenia, że wśród największych przeżyć oazy wylicza się przeważnie Dzień
Wspólnoty, kiedy następuje wielka radość ze spotkania z innymi, ze świadectwa. Natomiast oaza,
która tego nie ma jest jakoś niedorozwinięta – można by powiedzieć – w życiu oazowym, zatrzymuje się na pewnym etapie. Coś ta-kiego się potwierdza w tych oazach, które są organizowane
w dużej odległości od innych oaz rekolekcyjnych. A cóż dopiero mówić, jeżeli spotykamy oazę,
która faktycznie jest gdzieś w rejonie, gdzie są inne oazy i w ogóle nie nawiązuje kontaktu, nawet
na dzień wspólnoty nie przychodzi, bo nie jest zaproszona, bo nikt nie wie o tym, że ona jest. To
jest niezgodne z duchem oazy. Brak tego ciążenia ku jedności. Im więcej jest okazji pielęgnowania
wymiany, jedności, tym pełniejsze jest przeżycie oazy. (…) Grupy oazowe stanowią pewną jedność, spotykają się na międzyoazowym dniu wspólnoty, aby przeżyć tajemnicę Kościoła w tym
wielkim znaku Oazy Wielkiej złożonej z ludzi różnych stanów, różnych grup, z różnych miejscowości, a nawet z różnych narodów.
To przeżycie Dnia Wspólnoty jest jednym z najgłębszych przeżyć w oazach i można by powiedzieć, że oaza nie jest pełna, nie jest dopełniona bez tego przeżycia.

----------------------------------------Grażyna Miąsik
odpowiedzialna za Centralną Diakonię
Oaz Rekolekcyjnych

Krościenko nad Dunajcem, 5 lutego 2015r.

