
Dla Szkoły Podstawowej 

Niniejszy cykl konspektów „Do Ojca przez Chrystusa w Duchu świętym” dla 
animatorów, przeznaczony jest na formację roczną po poszczególnych stopniach Oaz 
Dzieci Bożych w ciągu trzech lat.  Każde spotkanie jest dostosowane do możliwości 
percepcji dziecka w szkole podstawowej. Scenariusze spotkań są bardzo ciekawe i nie 
ma w nich przeładowania treści, co sprawia, że cieszą się zainteresowaniem  
w grupach parafialnych. 

Dla Gimnazjum 

Cykl konspektów dla animatorów prowadzących spotkania dla gimnazjalistów  
po poszczególnych stopniach Oaz Nowej Drogi opiera się na podchodzeniu do 
stawianych problemów według metody Ewangelicznych Rewizji Życia. Początek 
spotkania to „WIDZIEĆ” następnie „OSĄDZIĆ” w świetle Biblii i Magisterium,  
a następnie „DZIAŁAĆ” w swoim życiu. Kwestie omawiane na spotkaniach koncentrują 
się wobec triady JA-TY-MY i poruszają zagadnienia związane z codziennymi problemami 
gimnazjalistów. 



Ewangelizacja właściwa 

Właściwa formacja w Ruchu Światło – Życie rozpoczyna Ewangelizacja właściwa. Może 
ona dokonywać się na różne sposoby. Część osób może przeżyć rekolekcje 
ewangelizacyjne w formie kerygmatu w parafii. Ciekawą propozycją jest też tzw. 
„Oaza Ewangelizacji” – pięciodniowa oaza dla młodzieży przed Oazą Nowego Życia I °.  

Kontynuacją treści „Oazy Ewangelizacji” jak i dobrym przygotowaniem do rekolekcji 
Oazy Nowego Życia I ° są cykle: 4 spotkań nad Ewangelią wg św. Łukasza i 8 spotkań po-
ewangelizacyjnych (nad Ewangelią wg św. Jana). Te pierwsze są dogłębnym przeżywaniem  
4 praw życia duchowego, natomiast te drugie ich kontynuacją i utrwaleniem. Z konspektami 
animatora skorelowane są notatniki pozwalające aktywnie wejść uczestnikom w rozważanie 
zaproponowanych treści. 



I rok formacji deuterokatechumenalnej 

II rok formacji deuterokatechumenalnej 

Po Oazie Nowego Życia I ° na której uczestnicy przyjęli Jezusa Chry-
stusa jako swojego Pana i Zbawiciela rozpoczyna się etap deute-
rokatechumentatu a więc formacja mająca za zadanie odkryć znaczenie 
Chrztu świętego. Po tej Oazie uczestnicy do Adwentu utrwalają treści 
tych rekolekcji („Droga Nowego Życia”) a po jego rozpoczęciu 
wkraczają w cykl formacji „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”. 
Każdy krok to 2 spotkania formacyjne, osobista praca z notatnikami 
uczestników oraz celebracje Słowa Bożego po zakończeniu każdego  
z nich. Ta formacja – dobrze i owocnie przeżyta przygotowuje  
do rekolekcji Oazy Nowego Życia II °. 

Oaza Nowego Życia II ° rozpoczyna II rok 
formacji deuterokatechumenalnej. Celem 
tego okresu jest zagłębienie się w Liturgię – 
która jest „źródłem i szczytem (…)” Pomocą 
do tego są 2 konspekty: „Wprowadzenie  
w Biblię”, który utwierdza i rozszerza 
formację biblijną Oazy wakacyjnej (są to 
spotkania prowadzone metodą kręgu 
biblijnego do Adwentu) oraz „Krąg 
liturgiczny” – spotkania od Adwentu do 
Niedzieli Pięćdziesiątnicy na których 
rozważana jest Liturgia Słowa następnej 
niedzieli i przekazywane są treści związane  
z formacją liturgiczną (konspekty dosto-
sowane do roku A, B jak i C)    



Wszystkie materiały można otrzymać  
w Centrum Archidiecezjalnym Ruchu Światło-Życie 
Archidiecezji Lubelskiej, przy Kościele Rektoralnym  

pw. Świętego Ducha w Lublinie  
(Krakowskie Przedmieście 1; 20-002 Lublin) 

Dyżury w Centrum: wtorki i środy w godz. 14.00-17.00  
Kontakt: Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

Archidiecezji Lubelskiej: ks. Piotr Drozd;  
tel. kom. 604-295-127 

II rok formacji deuterokatechumenalnej – 
okres Wielkiego Postu  

Wielki Post w formacji deuterokate-
chumenalnej jest bardzo ważnym 
czasem – nawiązuje on do katechu-
menalnego okresu „oczyszczenia  
i oświecenia” jak i odnowy Przymierza  
z Bogiem w Wigilię Paschalną. Służą ku 
temu pomoce liturgiczne „Celebracje na 
Wielki Post” w których zawarte są np. 
skrutynia na III, IV i V niedzielę 
Wielkiego Postu. Uczestnikom od Środy 
Popielcowej towarzyszy też notatnik 
„Zawieram z Wami przymierze” który na 
każdy dzień zawiera modlitwy, 
rozważania jak i fragment Ewangelii. 

III rok formacji deuterokatechumenalnej   

Trzeci rok formacji deuterokatechu-
menalnej rozpoczęty przez Oazę 
stopnia III podejmuje problematykę 
eklezjologiczną . Mała grupa poprzez 
spotkania „Szkoła Chrystusa” poznaje 
wartość różnych powołań w Kościele 
dla każdego stanu społecznego zaś od 
Adwentu podejmuje problematykę 
wspólnoty chrześcijańskiej i jej 
budowania poprzez konspekt „Droga 
do wspólnoty”. 


