
 

Zaplanuj: 19 VI 2016 – Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty  (Milanówek) 

     4 IX 2016 – Powakacyjny Dzień Wspólnoty      (Niepokalanów)  

   
        

 Do zobaczenia! :) 

 

 

 

 

 

DECYZJA MODERATORA DIECEZJALNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŻK 2016 Miłosierni jak Ojciec 
KARTA ZGLOSZENIA 

ZAMIARU UCZESTNICTWA
 

W OAZIE REKOLEKCYJNEJ 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ  

DIECEZJĘ.................................................. 

....................................................................... 
wpisać nazwę diecezji 

 

Poniższe pola należy wypełnić DRUKOWANYMI literami i wstawić x w       .    

Dane personalne 
Imię i nazwisko 
__________________________________________________________________ 
PESEL        
__-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___  
Data i miejsce chrztu 
__________________________________________________________________ 
Adres zamieszkania 

__________________________________________________________________ 
Kod pocztowy     Poczta 
_____-___________            ___________________________________________ 
Numer telefonu    Adres e- mail 
_____-_____-_____             ___________________________________________ 
Parafia/wspólnota 

__________________________________________________________________ 
                                                              Rejon 
                                                              ___________________________________ 
 

Kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w razie nieprzewidzianych wypadków: 
Imię i nazwisko                                  Telefon kom.(T)   
          

____________________________       _____-_____-_____    
 

Zgłaszam się na Rekolekcje Ruchu Światło – Życie 

Turnus/termin:                                              Typ rekolekcji: 

       I     1 VII  – 17 VII 2016 r.        ODB   1
0 

       II    5 VIII – 21 VIII 2016 r.        OND   2
0
         

       III    3 IX – 19 IX 2016 r.        ONŻ   3
0
 

.....................................................                     INNE .......................................................... 

 

Zobowiązuję się do uczestnictwa w Oazie od pierwszego do ostatniego dnia włącznie.                                                     
Oświadczam, że ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH są mi znane i zobowiązuję się 

do całkowitego ich przestrzegania. 

 

...............................................              .................................................. 
miejscowość i data      podpis uczestnika rekolekcji 

 

numer zgłoszenia 

datownik 

pieczątka Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 



Prośba o zgodę moderatora diecezjalnego wraz z krótkim wyjaśnieniem 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

….......................................                                                 …................................... ............ 
  miejscowość i data                                                  czytelny podpis 

Moja dotychczasowa formacja w Ruchu i poręczenie osób odpowiedzialnych za 

formację uczestnika: 
Rekolekcje          miejscowość                                    rok                   Formacja w ciągu roku 

     OBD/OND......................................   ….......   

     1
o
ONŻ    …......................................   ….......   Spotkania formacyjne(ile w mies.)   ............. 

     2ºONŻ    …......................................   ….......   Wstąpienie do deuterokatech. (rok.) .............  
     TRIDUUM….....................................   …........  Wezwanie po Imieniu (rok)               .............  

     3
0 
ONŻ   ..........................................   ............. W minionym roku: Oazy Modlitwy (ile)  ............ 

     Inne        …......................................  ............                            Dni Wspólnoty (ile )   ............                                                                                         
     Jestem członkiem KWC od...............r.             kandydatem            nie należę 
 

 

Do udziału w rekolekcjach przygotowywał(a) mnie  ........................................................  
                imię i nazwisko animatora   
Kontakt do animatora/ moderatora                        

Telefon kom.: _____-_____-_____ ....................................................                                                                                                  
podpis animatora grupy 

Adres e-mail: __________________________________ ____________ 
 
 

Podpis moderatora / odpowiedzialnego wspólnoty      .........................................................  

(jeżeli we wspólnocie jest moderator to konieczna jego zgoda)      podpis moderatora / odpowiedzialnego 

Informacje o zaangażowaniu uczestnika w życie wspólnoty deuterokatechumenalnej 
(zachowanie i postawa uczestnika na spotkaniach małej grupy, talenty i charyzmaty, dojrzałość emocjonalna, kultura osobista; uczestnictwo 
w życiu wspólnoty, duch służby i miłości, gotowość do świadectwa; owoce czasu formacji minionego roku, przyjęcie treści formacyjnych, 
oznaki przemiany życia, życie sakramentalne; inne ważne informacje o uczestniku, które mogą stać się pomocne dla przeżycia rekolekcji) 

            (wypełnia animator grupy) 
 

 

 

 

 
 

INFORMACJE 

 

1. Terminy i koszty rekolekcji należy szukać u organizatorów rekolekcji. 

2. Uczestnicy pragnący wyjechać na rekolekcje organizowane przez inne diecezje, zgłaszają 

się do odpowiednich  diecezji. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych przyjmuje zgłoszenia tylko na 

rekolekcje organizowane przez diecezję warszawską. 

3. W przypadku zgłoszenia do innej diecezji należy najpierw zgłosić się do moderatora 

diecezjalnego (w celu wyjaśnienia sprawy oraz uzyskania jego akceptacji potwierdzonej 

podpisem na karcie rekolekcyjnej, bez którego inna diecezja nie może przyjąć zgłoszenia na 

rekolekcje). 

4. Jeżeli rekolekcje organizowane są przez Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych, w 

miejscu przeznaczonym na nazwę diecezji należy wpisać „CDOR”. 

5. Należy wypełnić kartę zgłoszenia zarówno naszej diecezji, jak i diecezji organizującej 

rekolekcje. Obie karty przedstawia się moderatorowi diecezjalnego i po jego akceptacji w 

Diakonii Oaz Rekolekcyjnych pozostanie kasta zgłoszenia naszej diecezji. 

6. Uczestnik powinien zatroszczyć się o wszelkie informacje związane z wyjazdem na 

rekolekcje.  

7. Jeśli nie ma kolizji terminów uczestnik powinien uczestniczyć w przedwakacyjnym Dniu 

Wspólnoty Archidiecezji Warszawskiej. Jeśli chodzi o pierwszeństwo powakacyjnego Dnia 

Wspólnoty należy zawsze wybrać DDW w Archidiecezji Warszawskiej. 

 


