
ZASADY POSŁUGI NA REKOLEKCJACH 

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ w 2020 r. 
na dzień 08.03.2020 r. 

 

§ 1 Kwestie formalne 

1.1 Niniejszy Regulamin reguluje zasady posługi na rekolekcjach oazowych Ruchu Światło-Życie, które 

odbywają się na mocy misji udzielonej przez biskupa ordynariusza. Organizatorem rekolekcji jest 

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej” z siedzibą w Warszawie, przy 

ulicy Grójeckiej 38, 02-314 Warszawa (dalej Organizator). Działania organizacyjne podejmuje w imieniu 

Organizatora Diakonia Oaz Rekolekcyjnych.  

1.2 Osobami reprezentującymi Organizatora na konkretnych rekolekcjach jest Diakonia Rekolekcji, w której 

skład wchodzą: 

- Ksiądz Moderator i Moderatorka (dalej zwani „Moderacją”), którzy są odpowiedzialni za całe rekolekcje, 

zarówno od strony organizacyjnej, jak i duchowej.  

- Animatorzy grup, do których zostają przydzieleni Uczestnicy; 

- Animatorzy muzyczni, gospodarczy, liturgiczni. 

1.3 Zapisy na rekolekcje odbywają się zgodnie z Zasadami zapisów zamieszczonymi na stronie internetowej 

www.oaza.warszawa.pl w zakładce REKOLEKCJE. 

§ 2 Formuła rekolekcji oazowych 

2.1 Zasadniczym celem rekolekcji oazowych jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-

liturgiczna, dlatego też codziennymi punktami dnia są: modlitwa, Eucharystia, spotkania w grupach oraz cisza 

nocna. W planie rekolekcji jest również czas na aktywność i sport, wspólne zabawy w czasie pogodnych 

wieczorów, wycieczki w góry.  

2.2 Ponieważ rekolekcje NIE SĄ wyjazdem kolonijnym i NIE MAJĄ charakteru rozrywkowego i wczasowego, 

dlatego należy się do nich odpowiednio przygotować, aby przyjechać do Oazy z właściwym nastawieniem.  

§ 3 Obowiązki animatora 

3.1 Animator przygotowuje się do podjęcia posługi przed rekolekcjami, pełni ją przez cały czas trwania 

rekolekcji, a po rekolekcjach zobowiązany jest do podsumowania rekolekcji i wypełnienia we wskazanym 

wcześniej terminie wszelkich ankiet przekazanych mu przez Organizatora.  

3.2 Animator powinien uczestniczyć w organizowanych przez Moderację spotkaniach przed wyjazdem na 

rekolekcje oraz być gotowy (w miarę możliwości) na wyjazd na Oazę Matkę na 2-3 dni przed rozpoczęciem 

rekolekcji. Dojazd na Oazę Matkę jest opłacany z funduszy rekolekcyjnych i powinien być zorganizowany 

przez Moderację gospodarnie. 

3.3 Animator ma obowiązek uczestniczyć w Diecezjalnej Oazie Matce w dniu 20 czerwca 2020 r., w czasie 

której odbędzie się rozesłanie Oaz oraz przekazanie ważnych informacji organizacyjnych. 

3.4 Konieczne jest wcześniejsze przeczytanie konspektu oraz przygotowanie wszystkich potrzebnych 

materiałów. Nie należy zostawiać na ostatnią chwilę (czyli na czas rekolekcji) zadań, które można wypełnić 

wcześniej. Czas wolny na rekolekcjach należy wykorzystywać na integrację ze wspólnotą, modlitwę osobistą 

lub odpoczynek.  

3.5 W czasie przygotowania, trwania oraz podsumowania rekolekcji Animator powinien być posłuszny 

Moderacji. W przypadku, gdy Animator nie zgadza się z ustaleniami podjętymi przez Moderację, powinien 

przedstawić im swoje racje i zostać wysłuchany, jednakże ostateczna decyzja leży po stronie Moderacji. 



W sytuacji, gdy decyzje Moderacji są w odczuciu Animatora bądź ogólnie przyjętych norm bądź prawa 

niewłaściwe, Animator ma prawo i obowiązek poinformować o nich Organizatora jeszcze w czasie trwania 

rekolekcji. Numery kontaktowe zostaną podane w późniejszym terminie.  

3.6 Zakres swoich obowiązków Animator ustala z Moderacją przez rozpoczęciem rekolekcji. Jeśli zajdzie taka 

potrzeba, Moderacja ma prawo do korygowania tych ustaleń w czasie rekolekcji w porozumieniu 

z Animatorem. Animator powinien w miarę własnych możliwości odpowiadać na potrzeby wspólnoty, dbając 

jednocześnie o swoje życie duchowe i odpoczynek. 

3.7 Zasady funkcjonowania Diakonii Rekolekcji ustala Moderacja. Przypomina się jednak, że następujące 

rozwiązania są zalecane: 

- animator powinien towarzyszyć grupce w czasie dyżurów: sam nie musi w nich uczestniczyć, ale powinien 

rozdzielić zadania i sprawdzić, czy dyżur został wykonany prawidłowo, 

- wieczorny czas Sacrum Silentium obowiązuje całą wspólnotę, Animator powinien wykorzystać go na 

modlitwę osobistą, odpoczynek bądź przygotowanie swoich zadań, jednakże powinien przebywać wtedy 

z grupą bądź w swoim pokoju, 

- animator powinien uczestniczyć we wszystkich punktach programu razem z uczestnikami, nawet jeżeli 

sam ich nie prowadzi,  

- animator nie powinien mieć obowiązków, które uniemożliwiałyby mu udział w modlitwach i Eucharystii 

oraz odpoczynek,  

- spotkania organizacyjno-modlitewne diakonii powinny być tak wplecione w plan dnia, żeby nie zabierały 

animatorowi całego czasu wolnego. 

 

§ 4 Zasady panujące na rekolekcjach  

4.1 Nie istnieje możliwość późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Animatora z rekolekcji.  

4.2 Organizator dopuszcza przypadki uzasadnionego wcześniejszego wyjazdu z rekolekcji przez Animatora. 

Są to: zły stan zdrowia, niepozwalający na dalszy udział w oazie lub nagłe wydarzenie losowe (np. wyjazd na 

pogrzeb).  

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Animatora z rekolekcji, w przypadku nagannego 

i gorszącego innych zachowania czy nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Decyzję o usunięciu 

podejmuje Moderacja. Animator pełnoletni wyjeżdża sam na swój koszt, zaś Animator niepełnoletni musi 

zostać odebrany przez opiekuna prawnego bądź osobę przez niego upoważnioną z miejsca rekolekcji w ciągu 

24 godzin.  

4.4 Moderacja jest zobowiązana do poinformowania Animatora o wszelkich uwagach dotyczących jego 

posługi, które przekazane zostaną do Organizatora. 

4.5 Ze względu na ZAMKNIĘTY charakter wyjazdu, na rekolekcjach nie przewiduje się odwiedzin. W postawie 

jedności, Animator ogranicza używanie na oazie sprzętów multimedialnych do koniecznego minimum. 

Animator powinien poinformować przed wyjazdem bliskich, że kontakt będzie utrudniony. Moderacja jest 

zobowiązana do natychmiastowego poinformowania Osoby kontaktowej o zmianie stanu zdrowia Animatora 

lub innych sytuacjach losowych, które będą miały miejsce w czasie rekolekcji. 

4.6 Podczas rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania środków psychoaktywnych: nikotyny, alkoholu, 

narkotyków. W przypadku złamania tej zasady Moderacja ma prawo natychmiastowego odesłania Animatora 

z rekolekcji na zasadach określonych w punkcie 4.3 niniejszego regulaminu. 

4.7 W kwestii stanu zdrowia:  

- W formularzu zgłoszeniowym Animator powinien opisać swój faktyczny stan zdrowia, a w razie jego 

zmiany przez wyjazdem na rekolekcje – niezwłocznie poinformować o tym Organizatora i Moderację. 

W przypadku zatajenia jakichkolwiek dolegliwości, Moderacja ma prawo odesłać Animatora z rekolekcji. 



-  Podpisując kartę kwalifikacyjną, Animator zgadza się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne 

i operacje w przypadku zagrożenia życia Uczestnika. Za każdym razem Moderacja informuje o zmianie stanu 

zdrowia uczestnika telefonicznie jego Rodziców/Prawnych opiekunów bądź Osobę kontaktową.  

- Animator na Oazę powinien przyjechać z odpowiednim zapasem niezbędnych leków, które stale zażywa 

Animator. 

- W apteczce rekolekcyjnej znajdują się podstawowe leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które w razie 

potrzeby może otrzymać Animator.  

- Animator, który posiada szczególną dietę, powinien zawrzeć taką informację podczas zgłoszenia oraz 

umówić dokładnie tę kwestię z prowadzącymi rekolekcje. 

 

§ 5 Wymagania dotyczące przywożonych na rekolekcje rzeczy 

5.1 Animator powinien przywieźć ze sobą: 

- Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), różaniec, 

- Materiały do notowania, 

- Zegarek na rękę, budzik, latarkę, 

- Śpiwór (zależy od ośrodka), ewentualnie poduszkę czy prześcieradło, 

- Legitymacje szkolną/studencką lub dowód osobisty, 

- Ubrania i buty na różną pogodę (należy nastawić się na to, że może padać i być zimno), 

- Strój odpowiedni na codzienną Eucharystię, 

- Odświętny strój na Agapę, czyli uroczyste zakończenie rekolekcji 15. dnia, 

- Odpowiedni zapas stale przyjmowanych leków. 

5.2 Zaleca się zabranie: 

- Instrumentów muzycznych 

- Gier planszowych 

- Sprzętu sportowego 

- Ciekawych książek 

 

5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prywatne przedmioty Animatora zgubione bądź zniszczone 

w czasie rekolekcji.   

 

5.4 Materiały potrzebne Animatorowi do odbywania posługi powinny zostać ustalane z Moderacją i zakupione 

z funduszy rekolekcyjnych.  

 

§ 6 Wnioski końcowe   

6.1 Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej www.oaza.warszawa.pl 

w zakładce REKOLEKCJE lub bezpośrednio u Organizatora bądź Moderacji rekolekcji. Są to jedyne oficjalne 

źródła informacji o rekolekcjach.  

6.2 Wraz ze złożeniem podpisu na karcie rekolekcyjnej, Animator (oraz ew. Rodzic/Prawny opiekun 

w przypadku Animatorów niepełnoletnich) oświadczają, że rozumieją formułę rekolekcji oraz zasady na nich 

obowiązujące przedstawione w niniejszym Regulaminie, zobowiązują się do ich przestrzegania oraz 

poniesienia konsekwencji związanych z ich złamaniem.  

 


