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Ruch Światło-Życie przeżywa ten rok formacyjny pod hasłem "W mocy Ducha
Świętego" i dlatego organizuje oazy ewangelizacyjne, które są okazją do
doświadczenia tej mocy, bez której nikt przecież nie może powiedzieć, że
Panem jest Jezus.
Oazy ewangelizacyjne przeznaczone są dla młodzieży, która uczęszcza do
przynajmniej drugiej klasy gimnazjum. Ich celem jest ożywienie wiary w młodym
człowieku i rozbudzenie w nim pragnienia zaangażowania się w istniejące w parafii grupy
i ruchy duszpasterskie, a zwłaszcza we wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W ramach swojej
formacji, mogą w tych rekolekcjach uczestniczyć również kandydaci do bierzmowania.
Oazy ewangelizacyjne mają dwa stopnie. Pierwszy przeznaczony jest dla osób, które w
tego rodzaju rekolekcjach wezmą udział pierwszy raz. Natomiast drugi stopień
przeznaczony jest dla tych, którzy uczestniczyli już w oazie ewangelizacyjnej stopnia
pierwszego lub podczas wakacji byli na Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego, czyli
tzw. zerówce. Nie ma możliwości uczestniczenia kolejny raz w tym samym stopniu oazy
ewangelizacyjnej.
Stopień drugi:
9-11 października – Kołobrzeg-Podczele.
Stopień pierwszy:
16-18 października – Ostrowiec koło Wałcza.
Zgłoszenia na wszystkie oazy ewangelizacyjne przyjmowane będą do 5 października
2015 roku, wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest
umieszczony poniżej. Każdej ze zgłoszonych osób recepcja przydzieli sygnaturę, czyli
numer identyfikacyjny składający się z litery i cyfry, np. B23. Na wskazany adres e-mail
zostanie wysłana karta uczestnika, którą należy wydrukować, dokładnie wypełnić i
zabrać ze sobą na rekolekcje.

Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: www.koszalin.oaza.pl; realizacja: kokoma.pl

Strona 1

Koszt oazy wynosi 95 zł. Całą kwotę należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed
rozpoczęciem rekolekcji na konto Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, nr 63 1240 1428 1111 0010 4023 6093, wpisując w tytule
wpłaty: imię i nazwisko uczestnika oraz sygnaturę przydzieloną przez recepcję, np.: Jan
Kowalski, B23. Wpłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału w
rekolekcjach.
Pytania dotyczące oaz ewangelizacyjnych, a także zgłoszenia animatorów, którzy
podczas nich pragną podjąć posługę, należy kierować do Centrum Ruchu Światło-Życie
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – pocztą elektroniczną: recepcja@koszalin.oaza.pl lub
telefonicznie: 600 604 137.
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