
Zadania Odpowiedzialnych Rejonowych 

W związku ze szczególną rolą, jaką spełnia Odpowiedzialna/y w rejonie, przy czasowej tylko obecności 
Moderatora rejonowego, pragniemy przypomnieć zadania wynikające z tej posługi: 

1. Szczegółowe zadania Odpowiedzialnych rejonowych w pracy rocznej:  
o obecność na Dniach Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych, 
o współorganizowanie Dni Wspólnoty Animatorów i Diakonii w Rejonie (grafik posług, agapa, 

estetyka), 
o odpowiedzialność za formację Animatorów w rejonie, możliwość uczestniczenia: Szkoła 

Animatora, Diakonia Rejonowa, Miesięczne Spotkania Animatora – Formacja Permanentna), 
o animowanie spotkań i Oaz Modlitwy, 
o współorganizowanie Ewangelizacji (Rekolekcje ewangelizacyjne, OE, OM w tym temacie, 

nabożeństwo) dla uczestników przed I stopniem (najlepiej jesienią na początek pracy rocznej 
oraz wiosną na etapie przejścia w okres preoazy), 

o orientacja w sytuacji poszczególnych wspólnot parafialnych, 
o mobilizacja do rozpoczęcia formacji rocznej od września (trzeba to przygotować już w 

czerwcu, np. przez zakupienie odpowiednich pomocy formacyjnych w Diakonii Słowa), 
o dyspozycyjność w spotkaniach z odpowiedzialnymi i animatorami wspólnot parafialnych, 
o organizacja wprowadzenia do deuterokatechumenatu (najpóźniej do 8 XII) dla uczestników 

formacji po ONŻ I° (gdyby nie było podczas rekolekcji), 
o sprawdzanie notatników, 
o organizacja celebracji związanych z X Drogowskazami w formacji po  ONŻ  I°, 
o czuwanie nad przygotowaniem się z pomocą Notatnika Wielkopostnego i przeżyciem 

Triduum Paschalnego we wspólnocie rekolekcyjnej w formacji po  ONŻ  II° jako warunku 
dopuszczenia do wyjazdu na  ONŻ  III°, 

o pomoc w zorganizowaniu Seminarium Odnowy Wiary dla uczestników formacji po  
ONŻ  III° (najlepiej w drugim roku formacji po “trójce”), 

o zorganizowanie możliwości udziału w Triduum Pentakostalnym (COM) w formacji po  
ONŻ  III°, 

o dbanie o to, by wspólnoty w rejonie były otwarte apostolsko. 
2. Komunikaty/biuletyny informacyjne:  

Podstawą jest zrozumienie konieczności czytania ich (do nich także należy zestaw aktualnych zadań 
oraz propozycji) oraz przekazywania treści wspólnotom parafialnym w rejonie! 

3. Diakonie: 
Diakonia na rzecz wspólnoty lokalnej jest celem formacji podstawowej Ruchu, a zarazem stanowi 
docelowo miejsce formacji permanentnej członków Ruchu. Zatem zapraszamy wszystkie 
odpowiedzialne do uczestnictwa w jakiejkolwiek diakonii Ruchu, bądź do udziału w spotkaniach 
danej diakonii istniejącej w diecezji lub o zgromadzenie wokół siebie osób pragnących posługiwać w 
niezagospodarowanej dziedzinie życia Ruchu w naszej diecezji. 

4. Szkoła Animatora: 
Współodpowiedzialność za jej funkcjonowanie przez odpowiedni dobór kandydatów (Szkołę 
Animatora (minimum po II stopniu), podobnie jak ORD, proponuje się osobom, które uważamy, że 
się do tego nadają i za które ręczymy; to raczej my “dopuszczamy” możliwość ich udziału, a nie 
jedynie bezwiednie się na niego godzimy). Przypominamy o Miesięcznej Szkole Animatora w 
Krościenku (dla absolwentów “naszej” SA). 

5. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych: 
Dotyczy zapisów na rekolekcje: 

o karty wraz z zaliczkami oddawane są tylko przez Moderatora lub Odpowiedzialnych 
rejonowych (albo przez osobę na stałe do tego przez nich upoważnioną), 

o uczciwość, co do wieku uczestników zgłaszanych na rekolekcje OND I-III°, przebiegu 
formacji po I° i II° i III°, uczestnictwa w rekolekcjach Triduum Paschalnego (wyjątki należy 
uzgadniać z moderatorem diecezjalnym), 

o dbanie o równomierny rozdział uczestników na poszczególne turnusy, 



o respektowanie terminów i dbanie, by nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę (należy 
liczyć się z tym, że trzeba będzie zmienić turnus proponowany przez uczestnika lub że 
uczestnik zostanie przydzielony do innego punktu, bądź karty uczestnictwa w ogóle nie 
zostaną przyjęte!), 

o zgłaszamy w Diakonii Oaz  Rekolekcyjnych animatorów gotowych do posługi podczas 
wakacji. 

Zgodnie z zasadami Diakonii Ruchu Światło-Życie (kolegialność, subsydiarność, solidarność) 
odpowiedzialność polega na dopilnowaniu, żeby wszystkie polecone zadania były we właściwym czasie i 
dobrze zrobione, a nie na tym, żeby zrobić to samej za wszystkich. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
powyższym “dobytkiem” podzielić się z innymi! 


