
FUNDUSZ REKOLEKCYJNY 

„Bóg nie chce niczego od nas, ale chce nas. To znaczy chce, żebyśmy jako osoby 
wolne oddali Mu siebie. Na tym polega miłość. Inne, zewnętrzne ofiary są tylko znakiem 
i wyrazem tej gotowości oddania siebie Bogu przez wiarę, przez zawierzenie, przez miłość. 
Do takiej postawy musimy siebie wychowywać przez całe życie, bo w tym się wypełnia 
sens naszego życia”.  

                                                          ks. F. Blachnicki, Carlsberg 1982 

 

Zachęcamy do wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać 
uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także  
z innych krajów świata. Nie chcemy, aby trudności finansowe komukolwiek odebrały możliwość 
rekolekcyjnego spotkania z Panem Jezusem.  

Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów  
i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.  

Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny 
składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten 
cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających 
nas materialnie i duchowo. 

Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy o przekazywanie wpłat na konto:  

Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” - DOR 
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D.  
nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 
z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.  

 

 
 

  Adres kontaktowy: 

  Diakonia Oaz Rekolekcyjnych  

  Centrum Ruchu Światło-Życie 

   ul. Ks. F. Blachnickiego 2       

   34-450 Krościenko n. D. 

   tel. 660 402 330 

   e-mail: dor.kgorka@oaza.pl 

 

  
 

Kartę drukujemy dwustronnie. Informacyjną część karty (czyli strony 3-4) odcinamy 
i zostawiamy dla siebie.  

Na rekolekcje przywozimy potwierdzenie wpłaty zadatku. 
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Karta uczestnictwa  
               w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii 

Ruchu Światło-Życie 

 ZGŁOSZENIE: 

1. Imię 2. Nazwisko 

3. Ulica, nr domu, mieszkania 4. Miejscowość  (kod pocztowy) 

5. Pesel   6. Telefony  

7. e-mail   8. Diecezja  

9. Parafia 10. Zawód/kierunek studiów/szkoła 

 

Domowy Kościół – na karcie jednego z rodziców imiona i wiek dzieci uczestniczących w ORD: 

  1. .......................................................   3.............................................................. 

  2. ......................................................... 4. .......................................... ................. 
 

 B.  FORMACJA  (rok, miejscowość) 

Io (OR Io ) IIo (OR IIo ) 

IIIo (OR IIIo ) Udział w Triduum Paschalnym w formie rekolekcji 

Inne formy rekolekcji  Udział w Dniach Wspólnoty  
(w bieżącym roku formacyjnym) 

Przynależność do KWC 

Kandydat / Członek (od kiedy) 

Posługa pełniona w parafii (rejonie, diecezji) 

 
 



 

B. Oświadczenie o stanie zdrowia 
 

Zgoda rodziców -  osoby niepełnoletnie   .......................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
Informacja o stanie zdrowia  
 -  Jest/em jest zdrowy/a fizycznie i psychicznie.  
 - Uwagi o stanie zdrowia: (np. uczulenia,, przyjmowane stale leki, w jakich dawkach i z jakimi 
     zaleceniami, dieta zalecona  przez lekarza- jaka; utrudnienia w chodzeniu, inne): 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       --------------------------------------------------------------------------------                                                              .--------------------------------------------------------------  

           miejscowość, data                                                                                          podpis  
                                                                                                   (osoby niepełnoletnie – podpis ojca lub matki, opiekuni)  

____________________                                                                ____________________ 
                        data                                                                                                             podpis uczestnika 

C. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA I OPINIA MODERATORA DIECEZJALNEGO lub PARY 
REJONOWEJ/DIECEZJALNEJ  

   

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

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

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

                        ............................................................. 
                                                                                (czytelny podpis Moderatora diecezjalnego lub pary rej/diec) 

 

   E. Opinia o przeżyciu rekolekcji przez uczestnika (wypełnia diakonia ORD) 

………………………………...........................................................…… 
uczestniczył (-a)  w ORD 

1. Postawa wobec uczestników i diakonii oazy :  

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

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

KWC: ................................................................................................................................................................................................................................ 

Jaką chce podjąć diakonię w parafii i w Ruchu: .............................................................................................................................................................................. 

Do jakiej posługi w Ruchu ma predyspozycje? (animatora grupy, diakonii):  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................... 

Inne: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

                                                                                                                podpis moderatora ORD 
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Karta uczestnictwa w oazie rekolekcyjnej  
Ruchu Światło-Życie 

Część II – dla uczestnika rekolekcji 

Informacje rekolekcyjne 
1. Czym jest ORD? 

 „Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie 
w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, 
stosownie do swoich możliwości[...]. ORD stanowi przejście do członkostwa w Ruchu. Członkostwo - 
zgodnie z istotnymi założeniami Ruchu - jest równoznaczne z diakonią, czyli z przyjęciem 
odpowiedzialnej służby”. (Ks. F. Blachnicki, Podręcznik ORD) 
   

2. Kto może uczestniczyć? 
 „Uczestnictwo w ORD można proponować osobom, które mają podstawową formację 
deuterokatechumenalną w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach pooazowych). ORD 
może dla niektórych mieć miejsce przed doświadczeniem Oazy Ruchu Światło-Życie. Dotyczy to 
osób, które są zainteresowane Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele i  które 
reprezentują już pewien poziom formacji życia wewnętrznego z racji powołania. Są to kapłani, 
alumni seminariów duchownych, siostry zakonne, lub członkowie instytutów życia apostolskiego. 
ORD może być dla tych osób pierwszą prezentacją charyzmatu Ruchu, który może wzbogacić 
czy ukierunkować ich posługę apostolską w Kościele”. (Ks. F. Blachnicki, Podręcznik ORD) 
   

3. W ORD obowiązują wszystkie zasady, z którymi uczestnicy spotykali się na wcześniejszych 
 rekolekcjach. 

   

4.  W podanym terminie ORD pierwsza data jest dniem przyjazdu (do godz.16.00), druga –  wyjazdu 
(koniec o godz. 15:00). Zasadniczo nie przyjmuje się na ORD nikogo, kto ma zamiar przyjechać 
później lub odjechać  wcześniej.  

   

5. Aby dopełnić zgłoszenie należy: 
• wpłacić zadatek na konto  
• dostarczyć wypełnioną, zaopiniowaną przez animatora i podpisaną przez moderatora kartę 

uczestnictwa 
Bezzwrotny zadatek: 120 zł od osoby dorosłej wpłaca się na konto:  
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” - DOR 
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D.  
nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 
tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika, ORD. 
   

6. Proszę zabrać ze sobą:  
• Pismo Święte, notatnik 
• dowód osobisty lub paszport 
• buty do chodzenia po górach i błocie, obuwie do kaplicy 
• skromny strój odświętny, okrycie przeciwdeszczowe / parasol 
• gitarę lub inny instrument muzyczny (dotyczy grających) 
• osobiste lekarstwa (dotyczy chorych) 
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