DROGI ANIMATORZE !
Weź ze sobą koniecznie książeczkę zdrowia lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego zezwalające na bycie
wychowawcą, zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców kolonijnych, zaświadczenie o
niekaralności oraz niezbędne: postawę służby i pokory , Pismo Św., konspekty itp. Zapoznaj się z całym
podręcznikiem oazy rekolekcyjnej oraz z „Niezbędnikiem Diakonii” :)

Animator
Jest człowiekiem, który znalazł Jezusa, to znaczy Chrystusa – Mesjasza i Zbawiciela, i który tym
swoim odkryciem chce się podzielić z innymi, aby im pomóc w zrobieniu tego samego odkrycia i
przyprowadzić ich do Chrystusa.
Musi mieć świadomość, że jego zadaniem jest prowadzenie grupy uczniów Chrystusa. Prowadzenie
należy rozumieć jednak przede wszystkim jako przyprowadzenie. Trzeba w ten sposób ukazać odkrytego
przez siebie Chrystusa, aby członkowie grupy zapragnęli pójść za Chrystusem, zobaczyć, gdzie On mieszka i
pozostać u Niego, to znaczy dołączyć się do grona Jego uczniów, przyjąć stan ucznia Chrystusa. Nie ma być
nauczycielem, który naucza o Chrystusie, ale który daje świadectwo o tym, jak spotkał i odkrył Chrystusa, kim
stał się Chrystus w jego życiu, aby w ten sposób innych pociągnąć do Chrystusa i Jego szkoły (...)
Powinien on również ukazywać grupie powierzonych mu uczniów Chrystusa w jaki sposób oni z kolei
będą mogli prowadzić innych tą samą drogą odkrywania Chrystusa i stawania się Jego uczniem.
Ks. Franciszek Blachnicki

SKIEROWANO NA OAZĘ

KARTA ANIMATORA
Oazy Rekolekcyjnej
Diakonia Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Lubelskiej
NIP 9462643257
REGON 040014525-00138
ul. Królewska 10, 20-109 Lublin

Typ
Miejsce
Turnus
Funkcja
Podpis Moderatora Diecezjalnego i DDOR:

DANE OSOBOWE
(wypełniać DRUKOWANYMI literami)
Imię

Nazwisko

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Data urodzenia

Pesel

Nr Kasy Chorych

Mail

Telefon

Szkoła/studia/wykonywany zawód

Nr zaśw. o ukończeniu kursu dla wych.

Parafia

Rejon

Jakim człowiekiem powinien być animator ?
Animator to jest człowiek, który przekazuje nie swoje. Animator to jest człowiek przekazu.
Wiernego przekazu. Ani nie ujmując, jakoby żeby ludziom ulżyć, bo to za ciężkie, za trudne, zbyt
skomplikowane. Ani nie dodając od siebie. Proszę was, abyście byli wierni charyzmatowi. Od was to bardzo
dużo zależy, żebyście przekazywali: "strzeż depozytu" - jak św. Paweł Tymoteuszowi pisze.
Animator to jest człowiek nawrócenia, to jest człowiek, który sam się staje nowym człowiekiem,
który sam się ciągle nawraca. I tylko wtedy on będzie miał moc - stawiając sobie wymagania – postawić
wymagania człowiekowi. Kładę na serce, żebyście nieustannie byli ludźmi nie tylko nawrócenia, nie tylko
nawrócenia siebie, ale pokuty, także i pokutowania. Trudne przypadki ludzi może będą wymagać waszych
umartwień, może będą wymagać różnych znaków pokuty: tego, że ja oprócz moich wad, z których staram się
poprawić, z czegoś dobrego rezygnuję, ze względu na to, żeby tamtego biedaka, tamtą biedulę – podciągnąć
do Pana Jezusa bliżej. Animator to człowiek, który z Chrystusem dźwiga krzyż za zbawienie ludzi.
Animator to człowiek modlitwy. Bywa, że animator nie tylko nie modli się za swoją grupę, ale z
jego modlitwą osobistą nie bywa najlepiej. A to wyjdzie, bo "jeżeli we Mnie trwać nie będziecie, nie
przyniesiecie żadnego owocu".
Animator to człowiek Eucharystii. I nie może dla animatora Msza św. być czymś, co mu się
nudzi i dłuży. I czy go widzą, czy nie widzą, Jezus Chrystus we Mszy św. i w Namiocie Spotkania jest jego
najbliższym przyjacielem, jest jego powiernikiem. W Eucharystii będzie się wszystko rozwiązywać, do
Eucharystii dochodzi i z Eucharystii wychodzi cała jego posługa.
Animator to jest człowiek posłuszeństwa. To jest człowiek, który chcąc mieć posłuch, sam umie
słuchać. Czy jest to posłuszeństwo w duchu posoborowym, kościelnym, posłuszeństwo współodpowiedzialne?
Posłuszeństwo współodpowiedzialne, to znaczy, że na mnie można liczyć. A potem: "byłeś wierny w małym,
postawię cię nad wieloma".
Animator to człowiek jedności. Jest to człowiek, który scala, a nie rozbija. Tamto wszystko
(poprzednie punkty) sprowadzi się tutaj. Bo jeżeli ten człowiek nie ma modlitwy, nie ma Eucharystii, nie ma
posłuszeństwa, nie ma pokuty i nawrócenia, i ducha przekaziciela - to ten człowiek ciągle będzie starym
człowiekiem, będzie rozrywał, rozbijał i psuł. I sam będzie porozbijany, i innych będzie rozbijał.
Chociaż to wygląda trudne, mówię wam: "Odwagi, Ja jestem z tobą" jak Pan Jezus powiedział św.
Pawłowi. Odwagi. Jeśli ty chcesz być ze Mną, to ja jestem z tobą. Tylko żebyś nie chodził swoimi
drogami. Odwagi, podołasz wszystkiemu.
ks. Wojciech Danielski (fragmenty wypowiedzi)

ZGŁOSZENIE ANIMATORA – Pragnę służyć!
Zgłaszam chęć pełnienia posługi na oazie rekolekcyjnej w turnusie: ....................
Najchętniej podejmę posługę animatora (zaznaczyć):
grupy
liturgicznego
muzycznego

gospodarczego

na rekolekcjach:...................................
Grupa, którą prowadzę w parafii, jedzie na rekolekcje…………………………………………………..
Dodatkowe sugestie i uwagi:……………………………………………………………………………..
Potwierdzam, że zapoznałem (-łam) się z informacjami na ostatniej stronie Karty Animatora.
Decyzję o skierowaniu na konkretne rekolekcje pozostawiam Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
...............................................................
Podpis animatora

MOJA FORMACJA (Podać miejscowość i rok)

OPINIA MODERATORA OAZY REKOLEKCYJNEJ O ANIMATORZE

II0

Szkoła Animatora

Triduum Paschalne

KODA

(m. in.: życie modlitwy, dojrzałość emocjonalna i odpowiedzialność, zaangażowanie w prowadzenie
grupy i życie wspólnoty, wypełnianie dyżurów razem z grupą, dodatkowa aktywność animatora – posługi
i konferencje, współpraca z pozostałymi osobami z diakonii, pochwały, uwagi)

III0

ORD

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

Udział w Dniach Wspólnoty w tym roku (ile?)
0
1
2
3
Moja formacja (permanentna) - udział w spotkaniach małej grupy w tym roku
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
członek
kandydat
brak

4
tak

nie

Inne (m.in. udział w Oazie Modlitwy w tym roku lub innych rekolekcjach dla animatorów)
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

POSŁUGA
Grupa prowadzona w parafii: …………………………………………………………………………….

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

Diakonia: ………………………………………………………………………………………………….

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

POSŁUGA REKOLEKCYJNA
Podać typ, stopień, miejscowość, rok i funkcję (np.: an. grupy, muzyczny, liturgiczny, gospodarczy):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

OPINIA O ANIMATORZE MODERATORA PARAFII
(Np.: posługa i zaangażowanie w życie parafii; osobista formacja i praca nad sobą; życie modlitwy,
zaangażowanie w prowadzenie grupy, obecność we wspólnocie; posłuszeństwo; uwagi)

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Zgadzam się, by animator podjął posługę na rekolekcjach wakacyjnych.
...................................................................
Miejscowość i data

.....................................................................................
Pieczęć i podpis moderatora parafii

................................................................................
Podpis moderatora oazy rekolekcyjnej

