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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU FORMACJI DO 2O ONŻ: 

1. W naszej diecezji nie obowiązuje żaden nakaz ani zakaz względem czasu formacji do dwójki. 

Oba harmonogramy są "dozwolone", pod warunkiem, że animator podejmuje decyzję 

świadomie, biorąc pod uwagę konkretne potrzeby i możliwości konkretnych uczestników. 

2. Formacja Ruchu Światło-Życie nie odbywa się w systemie klasowo-lekcyjnym znanym  

ze szkoły. Nie przechodzimy z etapu na etap na podstawie ilości czasu spędzonego w grupie, 

o ile tylko mieliśmy 50% frekwencji… Rolą animatora jest m.in. weryfikowanie postępów 

uczestników na podstawie ich świadectwa słowa i życia. Jeśli ktoś potrzebuje więcej czasu,  

to można wydłużyć formację na KAŻDYM etapie, a nie tylko między 1 ONŻ a 2 ONŻ.  

3. Między 1 stopniem ONŻ a 2 stopniem ONŻ ma się odbyć 11 rozmów ewangelicznych, a nie 

tylko formacja krokami. Obowiązkowa jest praca z notatnikami (trzeba je więc wcześniej 

zakupić, np. tu: https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/k/deuterokatechumenat.html ).  

4. 11 spotkań + 2 x 10 spotkań + 10 celebracji = 41 akcji. Jeśli chcesz każdą akcję 

zorganizować w innym tygodniu, to zaczynając w pierwszym tygodniu września, skończysz  

w ostatnim tygodniu czerwca, włączając w to ferie i tygodnie świąteczne (nie możecie mieć 

żadnych przerw). Jeśli celebracje odbywają się w ramach spotkań ogólnych lub w innym 

terminie (ale dodatkowo, obok spotkań grupy), to potrzebujesz 31 tygodni na realizację 

programu formacyjnego. Oznacza to, że możesz mieć przerwy na święta i ferie, ale poza tym 

możesz odwołać już tylko 4 spotkania. To jest możliwe, ale trudne i na pewno trzeba to 

wyjaśnić zawczasu uczestnikom. 

 

SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TEMPEM FORMACJI DO 2O ONŻ: 

W gronie Diecezjalnej Diakonii Deuterokatechumenatu opracowaliśmy zestaw podstawowych szans  

i zagrożeń związanych z realizacją formacji do „dwójki” w rok i w dwa lata. Mamy nadzieję,  

że pomoże to animatorom przedyskutować konkretne zagadnienia w grupach i podejmować mądre 

decyzje. Szczera rozmowa z uczestnikami pomoże także uniknąć potencjalnych złych skutków wybranej 

przez Was opcji.  

Poniższe punkty nie mają identycznej wagi i nie dotyczą w równym stopniu Waszych grup.  

Czujcie się wolni w swoich decyzjach!  
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✓ Większa mobilizacja, większa częstotliwość 
spotkań, intensywniejsze życie grupy,  
więc lepsze poznanie się. 
 

✓ Dla części osób i grup, zwłaszcza ospałych  
i zdemotywowanych, okres wzmożonej pracy 
może być dobroczynny, np. może zapobiec 
odejściom i sprawić, że grupa w tym samym 
składzie pojedzie jednak na kolejne 
rekolekcje. Apatia często oznacza, że zadanie 
jest zbyt PROSTE, a nie za trudne. 
 

✓ Praca z notatnikami jest niemal ciągła, 
co m.in. owocuje lepszym wdrożeniem  
do praktyki codziennego Namiotu Spotkania. 

✓ Więcej czasu na każdy krok. Można 
zorganizować trzecie spotkanie dotyczące 
wprowadzania go do życia lub poświęcić 
dodatkowy czas na pytania uczestników  
i indywidualne rozmowy z nimi. Celebracja 
może odbyć się w 4 tygodniu. 
 

✓ Jeśli po 1 stopniu ONŻ powstałą nowa grupa, 
to w tym tempie ma ona większe szanse  
na integrację i z czasem: na głębsze  
dzielenie się. 
 

✓ Z doświadczenia pewnej animatorki:  
"W przypadku formacji dwuletniej łatwiej 
zawalczyć o to, żeby na spotkaniu była 100% 
frekwencja. Gdy ktoś zachoruje, można spotkanie 
po prostu odwołać. Czasami działa to tak,  
że uczestnikom jest głupio odwołać kolejne 
spotkanie, więc bardziej motywują się do 
obecności." 
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− Realizowanie treści pospiesznie. Może z tego 
wynikać tylko teoretyczne przyswajanie treści 
przez uczestników, bez czasu na wdrożenie ich 
do życia i bez czasu na weryfikację przemiany 
ich życia przez animatora. 
 

− Niezrealizowane ostatnie kroki. Okazuje się to 
zazwyczaj już po zgłoszeniach na rekolekcje  
2O ONŻ, więc czasem na tę oazę jadą osoby bez 
całościowego przygotowania. Temat wolności 
bardzo łączy się z treścią ostatnich kroków 
(czyli 8, 9, 10 - tych, które mówią o owocach 
życia chrześcijańskiego), więc jest to problem. 
 

− Realizacja tej formacji w klasie maturalnej 
może oznaczać, że wiosną znaczna część 
uczestników będzie przeciążona lub przestanie 
uczestniczyć w spotkaniach. 
 

− Uczestnictwo w rekolekcjach 2O ONŻ osób za 
młodych (m.in. mało dojrzałych emocjonalnie  
i społecznie, za mało samodzielnych). 

− Czasami myślenie "mamy mnóstwo czasu" 
jest zgubne: i tak można nie zdążyć  
z realizacją kroków. 
 

− Ryzyko słabej pracy z notatnikami.  
Jeśli na realizację 2 tygodni pracy mam cały 
miesiąc, to zawsze "zacznę w przyszłym 
tygodniu". Zdarza się, że to odkładania pracy 
na później dotyczy wszystkich notatników 
cały czas... Zdecydowanie w tym systemie 
trzeba określić, w które tygodnie realizujemy 
notatnik. 
 

− Większa pokusa do odwoływania spotkań, 
rozcieńczania pracy formacyjnej, itd. 
Skutkiem mogą być odejścia z grupy. 
 

− Treści z podręcznika nie zapełnią 2 lat. 
Animator musi przygotować sobie materiały 
na dodatkowe spotkania. 

 

 


