
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 WSPARCIA NASZEGO FUNDUSZU REKOLEKCYJNEGO, z którego 
chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji. przybywających do nas, szczególnie zza 
wschodniej granicy, a także z Chin. Chcemy także wspierać osoby samotne i starsze, które nie 
mają środków do uczestniczenia w rekolekcjach. Nie chcemy, aby trudności finansowe 
komukolwiek odebrały możliwość rekolekcyjnego spotkania z Panem Jezusem.  
 Działalność Ruchu Światło-Życie jest niedochodowa i wiąże się ze znaczącymi kosztami. 
Wszelkie opłaty za rekolekcje dotyczą tylko utrzymania i noclegów. Bardzo staramy się,  
by udział w kosztach piętnastodniowych rekolekcji był jak najniższy. Wszyscy prowadzący 
rekolekcje podejmują posługę bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia i najczęściej sami 
uiszczają opłaty za koszty swojego pobytu na rekolekcjach i podróżowania.  

Każdemu, kto 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 (nie dotyczy zaliczek na rekolekcje) prosimy  
o przekazywanie 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 
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    KARTA UCZESTNICTWA  

W REKOLEKCJACH TEMATYCZNYCH  
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE  

 

Część I – dla organizatorów rekolekcji  

            A. Wypełnia zgłaszający się: 

1. Imię /imiona: 2. Nazwisko: 

3. Ulica, nr domu, mieszkania 4. Kod pocztowy, miejscowość: 

5. Pesel /-e/: 

- …………………………………………………… 

- ……………………………………………………. 

 

 

6. Telefony: 

- własny:…………………….. 

- numer kontaktowy – rodzina: …………………….. 

 

7. e-mail: 8. Diecezja: 

9. Parafia: 10. Przynależność do wspólnoty, ruchu, grupy 
modlitewnej: 

 

11. Inne: 

 

       Proszę o przyjęcie do oazy: 

 

 Nazwa rekolekcji:  

 

Termin:   

 

 

    

 
 



  
B. Oświadczenie o stanie zdrowia 

 

Informacja o stanie zdrowia  
Uwagi o stanie zdrowia: (np. uczulenia,, przyjmowane stale leki, w jakich dawkach z jakimi zaleceniami, 
dieta zalecona  przez lekarza- jaka; utrudnienia w chodzeniu, inne): 

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

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

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

 

 

 

------------------------------------------------------------------     ------------------------------------------------------------------------ 
         miejscowość, data                                                            podpis uczestnika 

 

 
C. Skierowanie i opinia Księdza Moderatora  

Wypełniający zgłoszenie za moją wiedzą i zgodą zgłasza się do oazy: 

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

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

                                                                                                           __________________ 

                                                                                                podpis, telefon 

   

 

 E. Opinia o przeżyciu rekolekcji przez uczestnika (wypełnia Moderator Oazy) 

............................................................................... uczestniczył (-a)  w ................................. 

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

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

      _________________                                                             ______________________ 

           podpis animatora                                                                                   podpis moderatora 
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Karta uczestnictwa w oazie rekolekcyjnej       

    Ruchu Światło-Życie 

     Część II – dla uczestnika rekolekcji 

 

1. Przyjeżdżając do Krościenka należy wziąć pod uwagę warunki terenowe i porę roku (dużo 
schodów przy ośrodku, teren górski). 
 

2. W podanym terminie pierwsza data jest dniem przyjazdu (należy przyjechać do godz. 
16.00), druga data jest dniem odjazdu ( po obiedzie).  Nie przyjmuje się zasadniczo do oazy 
nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub odjechać wcześniej.  
 

3.  Część opłaty: 120 zł, w formie bezzwrotnego zadatku, z dokładnym zaznaczeniem tytułu 
wpłaty 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. z dopiskiem:  

  Imię i nazwisko uczestnika....................; nazwa rekolekcji: ……………………………… 
 

4. Przy kompletowaniu osobistego ekwipunku należy pamiętać, aby zabrać ze sobą:  

 Pismo Święte, notatnik 

 dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający prawo do bezpłatnej opieki  
                medycznej; 

 odpowiednie obuwie i obuwie do kaplicy, 

 osobiste lekarstwa (dotyczy osób chorych). 

 buty do chodzenia po górach i błocie, obuwie do kaplicy, coś od deszczu, 

 gitarę, lub inny instrument muzyczny (zabierają grający), 
Prosimy o bardzo dokładne wpisanie adresu email. 

 

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

 

 DOJAZD 
 

 

 

Przyjazd: do godz. 16.00. 
Recepcja:  Centrum Ruchu, ul. Ks. F. Blachnickiego 2; Krościenko nad Dunajcem 

 

Dojazd PKS:  

- z Krakowa autobusem w kierunku Szczawnicy, 

- z Nowego Targu autobusem w kierunku Szczawnicy i Nowego Sącza,  

- z Nowego Sącza autobusem w kierunku Szczawnicy i Zakopanego. 

Dojazd samochodem: 

- z Krakowa, Zakopianką, przez Mszanę, Zabrzeż do Krościenka.  
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