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3 – Jakie będą oazy w te wakacje?
Zgłoszenia

4 – Jak zapisać się na rekolekcje? – NOWOŚĆ!
5 – Co zawiera formularz zgłoszeniowy?
6 – Co zawiera mail potwierdzający zgłoszenie?
7 – Kto dokonuje weryfikacji zgłoszeń?
8 – Kto pisze opinię o uczestniku/animatorze?
9 – Jak napisać opinię o uczestniku/animatorze?
10 – Jakie warunki trzeba spełnić na zapisach stacjonarnych?
11 – Kiedy zakończą się zgłoszenia?
Uczestnicy

12 – Jakie są wymagania dla uczestników?
13 – Czy warto jechać na ONŻ 1° po raz drugi?
14 – Kto powinien jechać na ONŻ II°?
Posługujący na rekolekcjach

15 – Kto może posługiwać na oazie?
16 – Czy każdy animator jedzie tam, gdzie się zgłosi?
17 – Ilu posługujących ze wspólnoty należy zgłosić?
18 – Co się dzieje, kiedy brakuje animatorów?
19 – Czy oaza potrzebuje moderatorki?
20 – Czy małżeństwa mogą posługiwać?
21 – Kiedy warto napisać do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych?
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JAKIE BĘDĄ OAZY
W TE WAKACJE?
*OND zostanie podzielone na młodszych i
starszych, inne kryterium niż wiekowe nie
będzie brane pod uwagę. Jesteśmy
przygotowani na ewentualność podziału
innego stopnia niż OND.
*ONŻ II również zostanie podzielone na
młodszych i starszych.
Podział zostanie ustalony po zakończeniu
zgłoszeń.
UWAGA! ORAE organizowane jest przez Domowy Kościół.
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CO ZAWIERA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY?

Pytania o dane osobowe oraz
kontaktowe, adres, kontakt do
rodzica/bliskiej osoby
Wybór rekolekcji i kontrolę
spełniania kryteriów

Pytania o formację
i zaangażowanie w Ruchu
Szczegółowe pytania o stan
zdrowia
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CO ZAWIERA MAIL POTWIERDZAJĄCY ZGŁOSZENIE?
W mailu znajdzie się instruktaż dotyczący dopełnienia zgłoszenia oraz załącznik zawierający dwie strony,
które NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA 2 OSOBNYCH KARTKACH!
CO ZAWIERA

KTO WYPEŁNIA

Oświadczenia dotyczące
regulaminu i przetwarzania
danych

Podpis: osoby zgłaszającej się ORAZ rodzica, jeśli
zgłaszający się jest niepełnoletni
Dla członków wspólnot – ANIMATOR

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE DLA
UBEZPIECZYCIELA

Miejsce na opinię i podpis osoby,
która ją wypełnia

Dla osób, które nie są jeszcze we wspólnocie:
WYCHOWAWCA lub KSIĄDZ z parafii lub
ODPOWIEDZIALNY innej grupy, w której jest
uczestnik

Miejsce na potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia

DOR

Zgodę na przystąpienie do
ubezpieczenia zbiorowego.

Podpis: pełnoletniej osoby zgłaszającej się LUB
rodzica niepełnoletniej osoby zgłaszającej się

UWAGA! Złożenie podpisów na karcie zgłoszeniowej jest równoznaczne z tym, że uczestnik i ew.
rodzic zapoznali się z Zasadami uczestnictwa w rekolekcjach, zgadzają się na ich przestrzeganie
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i poniesienie konsekwencji związanych z ich złamaniem.

KTO DOKONUJE WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ?
Podstawowa weryfikacja, czy uczestnik/animator powinien wyjechać na rekolekcje leży po stronie
wspólnoty lub w przypadku uczestników spoza wspólnot – osoby poręczającej, rodzica lub
samego uczestnika (można to ocenić po przeczytaniu wymagań na dane rekolekcje oraz Zasad
uczestnictwa dostępnych na stronie internetowej w zakładce REKOLEKCJE). Weryfikacja musi być
dokonana zarówno pod względem formalnym, co rozumiemy przez kontrolę, czy uczestnik spełnia
kryteria wyjazdu na dane rekolekcje, jak również pod względem dojrzałości uczestnika i jego
gotowości do przeżycia danych rekolekcji.
My nie jesteśmy w stanie dokonać pełnej weryfikacji, ponieważ nie znamy uczestników/animatorów.
Naszym zadaniem jest jedynie sprawdzenie poprawności kontroli osób przed nami i zaakceptowanie
bądź odrzucenie zgłoszenia. Prosimy, abyście nie zrzucali na DOR obowiązku odmowy
wyjazdu uczestnikowi/animatorowi, jeśli jesteście świadomi, że nie może być przyjęty!
DOR przy przyjmowaniu zgłoszeń będzie brał pod uwagę:
- Spełnienie kryteriów formacyjnych wyjazdu na dany stopień
- Przeciwwskazania zdrowotne
- Opinię animatora z wakacji
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KTO PISZE OPINIĘ O
UCZESTNIKU/ANIMATORZE?
O uczestniku, który nie należy do wspólnoty: wychowawca, ew.
ksiądz/opiekun innej wspólnoty/grupy, do której uczestnik należy.
O uczestniku, który należy do wspólnoty: animator.
O animatorze: odpowiedzialny wspólnoty/diakonii lub animator ze Szkoły
Animatora. Należy rozeznać kto o animatorze ma najwięcej do powiedzenia.
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JAK NAPISAĆ OPINIĘ O UCZESTNIKU/ANIMATORZE?
Informacje, które należy podać, to:
- Czy dojrzałość uczestnika/animatora jest stosowna do jego wieku
- Jak uczestnik/animator odnajduje się w grupie, czy potrafi współpracować, jaki ma stosunek do
drugiego człowieka
- W czym uczestnik/animator jest szczególnie dobry, jakie są jego mocne strony i talenty
- Czy uczestnik/animator sprawia jakieś problemy, czy ma z czymś trudności, czy są tematy, na które
może źle reagować

- Dot. animatorów: jak oceniasz poczucie odpowiedzialności i posługę animatora, jakie jest jego
podejście do uczestników
Nie zostaną przyjęte karty, w których wszędzie będzie wpisane „OK” lub „bez zastrzeżeń”. O każdym należy
coś napisać. Nie chodzi o prowadzenie kartoteki, tylko realną pomoc jaką niosą opinie w dobraniu grup oraz
indywidualnym podejściu do uczestnika lub posłudze animatora.
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JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ NA
ZGŁOSZENIACH STACJONARNYCH?
- Dostarczenie wydrukowanych na 2 osobnych kartkach: karty zgłoszeniowej
oraz oświadczenia dla ubezpieczyciela.
- Wszystkie niezbędne czytelne podpisy w odpowiednich miejscach.
- Kompletnie wypełniona opinia (przez kogoś innego niż rodzic lub sam uczestnik).
- Wpłacenie zadatku w wysokości 300 zł.
Osoby, które nie spełnią któregoś z powyższych warunków będą musiały
przyjechać raz jeszcze na zgłoszenia stacjonarne.
Nie ma możliwości zgłoszenia się stacjonarnie bez wcześniejszego
wypełnienia formularza i otrzymania akceptacji zgłoszenia od DOR!
10

KIEDY ZAKOŃCZĄ SIĘ ZGŁOSZENIA NA
REKOLEKCJE?
Kiedy zostaną osiągnięte limity miejsc w ośrodkach

Kiedy będą braki w diakonii na dane rekolekcje
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JAKIE SĄ WYMAGANIA
DLA UCZESTNIKÓW?
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CZY WARTO JECHAĆ NA ONŻ 1 PO RAZ DRUGI?
Jeśli uczestnik był już raz na ONŻ 1, ale jeszcze nie pojedzie w te wakacje na ONŻ 2, warto rozpatrzeć
inne możliwości niż ponowny wyjazd na ONŻ 1. Ponowny wyjazd jest uzasadniony, jeśli z opinii
animatora w ciągu roku oraz z rekolekcji wynika, że uczestnik nie przyjął do swojego życia danych
treści.
W innych przypadkach sugerujemy wyjazd uczestnika:
- Jako animatora grupki/muzycznego na ODB lub OND (Raczej odradzamy tę opcję w przypadku
osób, dla których pierwsze ONŻ 1 były pierwszymi rekolekcjami w życiu – chyba, że
animator/odpowiedzialny wspólnoty jest przekonany, że uczestnik sobie poradzi),

- Jako diakonia wychowawcza na rekolekcje z DK,
- Na ORAE.

Oczywiście są to jedynie sugestie i uczestnicy mogą jechać drugi raz na jedynkę. Nie ma przymusu korzystania
z wymienionych możliwości.
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KTO POWINIEN JECHAĆ NA ONŻ 2?
Dobre „przerobienie” i przyjęcie kroków jest kluczowym etapem w
formacji – albo uczestnik zachwyci się i będzie starał się tym żyć, albo zniechęci
i odejdzie.
Treści rekolekcji są wymagające, uczestnicy powinni być gotowi na podjęcie
wytężonej pracy nad sobą i swoją relacją z Bogiem, co utrudnia formacja
przeprowadzona w kluczu „byle się wyrobić z krokami do wakacji”.
Lepiej powoli i dokładnie wyjaśnić wszystkie wątpliwości, zweryfikować czy
uczestnik faktycznie rozumie o czym są drogowskazy. Jeśli formacja nie zostanie
dokładnie przerobiona lub uczestnik nie do końca przyjął treści, warto wtedy
odroczyć rekolekcje drugiego stopnia i popracować nad dalszą budową
fundamentów do wzrostu w wierze.
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KTO MOŻE POSŁUGIWAĆ NA OAZIE?
• animatorzy po pełnej formacji ONŻ, którzy w ciągu roku czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty;

• animatorzy w trakcie formacji ONŻ, pod warunkiem, że:
są minimum po ONŻ I;
byli na rekolekcjach jako uczestnik minimum 2 razy;

przerwa w ich formacji nie wynosi więcej niż rok;
• animatorzy bez formacji oazowej (tylko do pełnienia funkcji animatora muzycznego lub
gospodarczego), pod warunkiem, że:

otrzymają zgodę DOR do pełnienia danej funkcji. Konieczny kontakt mailowy przed
wypełnieniem formularza.
Wszyscy muszą przedstawić zgodę do posługi od odpowiedzialnego/moderatora wspólnoty.
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CZY KAŻDY ANIMATOR JEDZIE TAM,
GDZIE SIĘ ZGŁOSI?
DOR rozdziela diakonie według potrzeb.
Warto wybrać kilka preferowanych opcji.
Animator ma pierwszeństwo do wyjazdu na rekolekcje ze swoją grupą, jeśli tylko ma
takie życzenie.
Nie chcemy nikomu zrujnować rekolekcji, więc postaramy się, żeby każdy trafił tam,
gdzie chce ;)

[prosimy o informację na końcu formularza, jeśli ktoś już jest umówiony z moderatorami na
wyjazd na konkretne rekolekcje]

16

ILU POSŁUGUJĄCYCH ZE WSPÓLNOTY
NALEŻY ZGŁOSIĆ?
Zdarza się, że zgłaszani są uczestnicy z parafii, gdzie nie ma wspólnot, a żeby mieć nadzieję, że
kiedyś wspólnoty w nich powstaną, to animatorzy z istniejących wspólnot muszą zapełnić
diakonie na rekolekcjach, żebyśmy mogli tych uczestników przyjąć.
Na 5-ciu zgłaszanych uczestników powinna zostać zgłoszona ze wspólnoty jedna
osoba do posługi.
Nie będziemy uprawiać ścisłej matematyki, natomiast jeśli wspólnota zgłosi 20 uczestników
i 1 animatora, będzie to stanowiło problem.
Tego typu problemy zostaną rozwiązane w następujący sposób: zapisy na rekolekcje wstrzymamy,
dopóki nie zgłoszą się na nie animatorzy.

Stan akceptowalny to grupy max. 8-osobowe, przy czym na ONŻ lepiej, żeby były mniejsze.
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CO SIĘ DZIEJE, KIEDY BRAKUJE ANIMATORÓW?

DOR jedynie przyjmuje zgłoszenia, nie mamy zarówno możliwości, jak i
kompetencji, żeby formować animatorów i zachęcać ich do posługi – leży to w
rękach wspólnot oraz innych diakonii.
Z tego względu my nie weźmiemy odpowiedzialności za ewentualne wstrzymanie
zapisów z powodu braku animatorów lub braku gotowości animatorów do
posługi.
Nie traktujcie tego jako groźby. Jest to po prostu fakt.
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CZY OAZA POTRZEBUJE MODERATORKI?
Moderatorka na rekolekcjach nie jest osobą, która robi zakupy, siedzi w kuchni w czasie dyżurów
i ściga uczestników za przewinienia, tylko razem z ks. Moderatorem jest odpowiedzialna za
całość rekolekcji, za diakonię, szczególnie jej damską część – można ją nazwać
animatorką animatorek.
Nie trzeba osiągnąć specjalnego poziomu wtajemniczenia, żeby pełnić tę posługę. Pełnienie jej nie
znaczy, że już nigdy nie będzie można jechać jako animatorka, nawet nie trzeba wcześniej
posługiwać jako animatorka na oazie, żeby być moderatorką (pozdrowienia dla Julii Chaładej <3).

Rok temu udało się, żeby na każdej oazie była moderatorka, w tym roku mamy na razie stan
niepełny, głównie na ODB.
Zastanówcie się, czy kogoś znacie, ktoś by się nadawał, ale może myśli, że się nie nadaje – takie
osoby zgłaszajcie lub niech zgłaszają się do nas na niezobowiązującą rozmowę na temat
jakby to wyglądało i czemu nie ma się czego bać.
Jeśli na jakichś rekolekcjach nie będzie moderatorki, to zwykle wszystkie animatorki z diakonii
dzielą się jej funkcjami. Z doświadczenia wiemy, że jest to kłopotliwe.
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CZY MAŁŻEŃSTWA MOGĄ POSŁUGIWAĆ?

Pojawiła się kilka razy wątpliwość, czy małżeństwa mogą posługiwać na naszych rekolekcjach.
Oczywiście, jeśli tylko wyrażają takie pragnienie. Są możliwe różnorodne kombinacje: mogą być
animatorami grup, gospodarczymi, muzycznymi, żona może być moderatorką. Na pewno taki
wyjazd wiąże się z trudnościami, które należy przemyśleć, ale z naszej strony jesteśmy jak
najbardziej za.
Z przyczyn, których raczej nie trzeba tłumaczyć, małżeństwa z dziećmi to już nie jest tak dobry
pomysł.
Pozdrowienia z tego miejsca dla Pauliny i Karola Katerżawów, którzy w ostatnie wakacje pełnili posługę
animatorów na ONŻ I – w pierwszym roku swego małżeństwa.
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KIEDY WARTO NAPISAĆ DO DIAKONII
OAZ REKOLEKCYJNYCH?
W razie indywidualnych sytuacji dotyczących zgłoszeń, np. uczestnik zdaniem animatora powinien
jechać na inny stopień niż wskazują na to kryteria: DOR może rozpatrzeć to zgłoszenie, jednak
prosimy dwa razy pomyśleć czy jest to uzasadnione, zanim nas spytacie. Nie jest możliwy wyjazd
niezgodny z kryteriami wiekowymi dla uczestnika, który nie formuje się jeszcze we wspólnocie.

Kiedy nastąpiła trudność z wypełnieniem formularza.
Kiedy otrzymane od nas dokumenty są niekompletne/zawierają błędy.
Oraz w razie jakichkolwiek innych wątpliwości
zapraszamy na maila: rekolekcje@oaza.warszawa.pl 
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TROCHĘ WIEJE GROZĄ…
… ale to wszystko jest NAPRAWDĘ po to, żebyśmy mogli jak najlepiej przeżyć rekolekcje:
moderatorzy, animatorzy i uczestnicy. Za tworzenie oaz wakacyjnych odpowiadamy wszyscy, nie
tylko DOR, bo wszystko co kluczowe dzieje się we wspólnotach w ciągu roku.
Różnie bywa z tymi zasadami, większość z nich nie jest nowa, ale nie zawsze były egzekwowane.
W tym roku mamy nadzieję, że i ze strony DOR, i ze strony zgłaszających uda się
bezproblemowo przejść przez zapisy.
I doświadczyć pięknych rekolekcji, za które już warto się modlić!
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DOR WAS
POZDRAWIA!!!

