Rekolekcje tematyczne
„Człowiek wiary konsekwentnej”,
połączone z obchodami 25. rocznicy śmierci
sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
Jeśli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać
w moim duchowym testamencie, to właśnie ten dar: charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec
tego charyzmatu (Ks. F. Blachnicki, Testament).

23-26.02.2012
(możliwość pozostania i udziału w Eucharystii 27.02.2012 )
• Wersja z wypoczynkiem: 21-26.02.2012 (21-23.02 – wypoczynek): przed rozpoczęciem rekolekcji istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wypoczynku organizując sobie
czas indywidualnie.
• Uczestnicy: zapraszamy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie: rodziny, dorosłych, młodzież, kapłanów, wszystkie
osoby zainteresowane życiem Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego i duchowością Ruchu Światło-Życie.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 1.02.2012
• Koszt (wersja podstawowa: 23-26.02.2012): uczniowie, studenci – 180 zł; dorośli – 210 zł; dzieci (3-12 lat) – 150 zł

Triduum Paschalne
w formie rekolekcyjnej
5-8.04.2012
Rozpoczęcie: 21 IV (Wielki Czwartek) – przyjazd do godz.
15.30
Zakończenie: 24 IV (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego) – ok. godz.17.00. Możliwość wyjazdu w Poniedziałek
Wielkanocny.
Zapraszamy te osoby, które pragną uczestniczyć w
całym Triduum Paschalnym.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 2 lutego 2012
• Koszt: 200 zł (dzieci 3-12 lat – 130 zł)

Do ZOBACZENIA!

Zgłoszenia
1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl
2. Karty na rekolekcje:
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3282
3. Osoby nie posiadające Internetu zgłaszają się telefonicznie:
+48 660 447 475
4. Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa.
Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (100 zł od osoby) wpłacamy na konto:
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D.,
nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102,
z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji).
5. Potwierdzenie przyjęcia do oazy rekolekcyjnej przez CDOR –
w wersji elektronicznej (e-mail).

Kontakt:
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)
ul. Ks. F. Blachnickiego 2,
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik), email: cdor@oaza.pl
FUNDUSZ REKOLEKCYJNY
Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego,
z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji
przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata.
Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą
tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.
Każdemu, kto już złożył lub 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 prosimy wpłacać 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.

CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM
ZAPRASZA NA ZIMOWE I WIOSENNE
REKOLEKCJE OAZOWE 2011/2012

Noworoczna Oaza Modlitwy
28.12.2011 - 1.01.2012
• Uczestnicy: młodzież, dorośli, rodziny, niezależnie od przebytej formacji, którzy we wspólnocie modlitwy i zabawy
w duchu nowej kultury pragną rozpocząć Nowy Rok 2012.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 25.11.2011r. Ponieważ liczba
miejsc jest ograniczona (maksymalnie 45 osób) o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.
• Koszt: dorośli – 290 zł; uczniowie i studenci – 250 zł; dzieci
(3-12 lat) – 180 zł.

Rekolekcje dla narzeczonych
„Jak kochać i być kochanym”
Sprawiajcie, by wasza relacja stawała się zaczynem aktywnej
i odpowiedzialnej obecności we wspólnocie. Nie zapominajcie
także, że aby być autentycznym także miłość wymaga drogi
dojrzewania: poczynając od początkowej atrakcyjności i «czucia się dobrze» z drugim uczcie się kochać drugiego i bycia przezeń kochanym.
(Benedykt XVI do narzeczonych, Ankona, 11.09. 2011 r.)
Warto zachęcić do udziału w tych rekolekcjach wszystkich
młodych ludzi, którzy w poważny sposób myślą o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Uczestnicy rekolekcji otrzymują dokument uczestnictwa w katechezach
przedmałżeńskich.

• Termin I: 27.12.2011 - 1.01.2012

Zgłoszenia: najpóźniej do 31.11.2011

• Termin II: 29.04.2012 - 4.05.2012

Zgłoszenia: najpóźniej do 15.03.2012

• Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu Światło-Życie, ale
wszyscy, którzy chcą zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego
życia; narzeczeni z wyznaczoną datą ślubu ale także ci, którzy
odkrywają, że pragną być razem.
• Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (możemy przyjąć
tylko 15 par), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Koszt: 330 zł od osoby.

W szkole modlitwy:

„Umiłować adorację Najświętszego Sakramentu”
Chciałbym stwierdzić z radością, że dziś w Kościele mamy «wiosnę eucharystyczną»: jakże wiele osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem! Cieszy
to, że tak wiele grup młodych ludzi odkrywa na nowo piękno modlitwy w czasie adoracji Najświętszej Eucharystii. Modlę się, aby ta
«wiosna» eucharystyczna szerzyła się coraz bardziej we wszystkich
parafiach (Benedykt XVI, 17.11.2010 r.)

Rekolekcje ewangelizacyjne
„Abym przejrzał”

14-17.01.2012

Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus
mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. (Mk 10, 49-52)
Rekolekcje ewangelizacyjne, to czas łaski, czas spotkania z
miłosiernym Ojcem; czas doświadczenia Bożej miłości, szansa przyjęcia nowego życia w Chrystusie.

• Wersja z wypoczynkiem: 14-20.01.2012 (17-20.01 – wypoczynek): po zakończeniu rekolekcji, istnieje możliwość przedłużenia
pobytu i wypoczynku organizując sobie czas indywidualnie.
• Uczestnicy: młodzież, studenci, dorośli, małżeństwa, osoby
konsekrowane, klerycy, kapłani, którzy pragną odnowić swoją więź z Jezusem Chrystusem, chcą trwać w milczeniu przed
Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem,
pragną doświadczyć «wiosny» eucharystycznej i być jej świadkiem w swojej parafii, wspólnocie, rodzinie.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 10.12.2011
• Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 220 zł; uczniowie
i studenci – 190 zł; dzieci – 150 zł.

• Wersja z wypoczynkiem: 29.01-5.02.2012 (3-5.01 – wypoczynek): po zakończeniu rekolekcji, istnieje możliwość
przedłużenia pobytu i wypoczynku organizując sobie czas
indywidualnie.
• Uczestnicy: studenci, młodzież pracująca, dorośli, małżeństwa z dziećmi.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 31.12.2011 r.
• Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 330 zł; uczniowie
i studenci – 280 zł; dzieci (3-12 lat) – 200 zł; starsze dzieci, jak
dorośli.

Rekolekcje dla przedsiębiorców
„Zostań wspólnikiem Boga”
Rekolekcje o tym, jak prowadzenie własnej firmy zobowiązuje
przed Bogiem i ludźmi, jak wpływa na życie rodziny, wspólnoty.
Ukazywanie przenikania codziennego życia wiarą i ewangelicznym myśleniem jest jednym z głównych charyzmatów naszego
Ruchu. Dlatego ta forma rekolekcji może ubogacić uczestników
rekolekcji w nowe biblijne inspiracje dotyczące ich pracy, relacji
pracowniczych oraz chrześcijańskiego podejścia do finansów.

21-25.01.2012

• Wersja z wypoczynkiem: 18-25.01.2012 (18-21.01 – wypoczynek): przed rozpoczęciem rekolekcji istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wypoczynku organizując sobie czas indywidualnie.
• Uczestnicy: prowadzący własne firmy, pracownicy banków
oraz ci, którzy chcą się uczyć Bożego zarządzania dobrami materialnymi.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 10.12.2011 r.
• Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 320 zł;
dzieci (3-12 lat) – 180 zł; starsze dzieci, jak dorośli.

29.01-3.02.2012

Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
9-14.02.2012
• Wersja z wypoczynkiem: 6-14.02.2012 (6-9.02 – wypoczynek): przed rozpoczęciem rekolekcji istnieje możliwość
przedłużenia pobytu i wypoczynku organizując sobie czas
indywidualnie.
• Uczestnicy:
– studenci, dorośli oraz małżeństwa po podstawowej formacji deuterokatechumenalnej w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy
pracy w grupach formacyjnych);
– kapłani, osoby konsekrowane, alumni seminariów duchownych, zainteresowani Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele, dla których ORD może stać się pierwszą,
całościową prezentacją charyzmatu Ruchu Światło-Życie.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 5.01.2012
• Koszt (wersja bez wypoczynku): uczniowie i studenci –
280 zł; dorośli – 330 zł; dzieci – 200 zł (3-12 lat).

