
 
Częstochowa, 8-10.02. 201r. 

EWANGELIZACJA W OAZACH REKOLEKCYJNYCH  

DLA PRZEKAZU WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

„Podwoje wiary” są dla nas zawsze otwarte.  Współczesny świat potrzebuje 
dziś szczególnie wiarygodnego świadectwa tych, których umysły i serca oświecone 
są Słowem Bożym i zdolni są otworzyć serca i umysły tak wielu ludzi na 

pragnienie Boga i prawdziwego życia, które nie ma końca. 

Współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć 
potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa który wzywa nas do wiary w Niego  
i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą. (Benedykt XVI, List 
apostolski "Portafidei") 

 

Osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące 

przygotować się do tej posługi serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Oazie 

Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR),. 

OJDOR to czas modlitwy i formacji, a także uczenia się posługi w DOR. To także 

dzielenie się swoim doświadczeniem i czerpanie nowych pomysłów – nie tylko 

organizacyjnych. 

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy i pomaga diakoniom diecezjalnym  

w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji. Spotkania przedstawicieli DOR rozwijają w ten 

sposób dar jedności, pozwalają na odkrywanie stojących przed nami zadań i uczą stylu 

posługi. Są też miejscem dzielenia się, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.  

Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą 

w tej diakonii. Byłoby dobrze, gdyby diecezje były reprezentowane przynajmniej przez 

2osoby. 

TERMIN: 8-10.02. 2013r. (rozpoczęcie w piątek, godz. 19.00; zakończenie w niedzielę ok. 

godz. 14.00) 

MIEJCE: Dom Ruchu Światło-Życie w Częstochowie (Lisiniec)  ul. Dobrzyńska 112/114  

DOJAZD: z centrum Częstochowy (II Aleja NMP) autobusem nr 12 w stronę Gnaszyna, 

wysiąść na przystanku „Dobrzyńska” 

KOSZT: 140 zł; małżeństwa 240 zł (w cenie noclegi, wyżywienie, materiały, koszty 

organizacyjne) ewentualne koszty dodatkowe - możliwość wypożyczenia pościeli - 10 zł.  

ZGŁOSZENIA: prosimy kierować najpóźniej do dnia 5 lutego 2013r. do Grażyny Miąsik, 

email: cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475. 

Grażyna Miąsik 

Odpowiedzialna za CDOR 

OAZA JEDNOŚCI  

DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH 

mailto:cdor@oaza.pl


PROGRAM  

8.02. - PIĄTEK 

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,  
a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 

   19.00    Kolacja 

   20.15    Eucharystia  z Nieszporami   

9. 02. - SOBOTA 

Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg,  
które wyznają Jego imię. 

OAZA REKOLEKCYJNA  -  EWANGELIZACJA „AD INTRA” 

 7.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 8.00   Jutrznia  

 8.45    Śniadanie 

 9.30    Wprowadzenie 

10.00Rola świadectwa w oazach rekolekcyjnych 

   Warsztaty  

12.15EUCHARYSTIA  

  13.15    Obiad 

15.30    Dzień IV - Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.  

 Ojciec Franciszek o ewangelizacji w oazach I stopnia: młodzież,  
dorośli, rodziny.  

   17.30   DOR - posługa jedności 

   18.15Kolacja 

 19.15I Nieszpory 

 Dzielenie się życiem DOR 

 21.00    Spotkanie CDOR  

10.02. - NIEDZIELA 

Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili.  
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. 

OAZA REKOLEKCYJNA  -  EWANGELIZACJA „AD EXTRA” 

 7.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  

8.00    Jutrznia  

   Śniadanie 

 10.00   EUCHARYSTIA 

  11.15Wyprawy ewangelizacyjne w oazie rekolekcyjnej 

        -  konferencja i świadectwa posługi ewangelizacyjnej 

12.30    OŻK 2013 – zadania DOR  

13.30    Obiad  

 


