
Zadania Moderatorów Rejonowych 

1. Spotkania Kapłanów Moderatorów – Spotkania Unii Kapłanów Chrystusa Sługi: 
miejsce formacji własnej oraz wspólnota kapłańska. 

2. Szczegółowe zadania Moderatora Rejonowego w pracy rocznej:  
o wynikające z dekretu Ks. Biskupa:  

� obecność na Dniach Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych, 
� organizacja Dni Wspólnoty Animatorów i Diakonii w Rejonie, 
� troska o formację Animatorów (ukazanie możliwości uczestniczenia: Szkoła 

Animatora, Diakonia Rejonowa, Miesięczne Spotkania Animatora – Formacja 
Permanentna), 

� animowanie spotkań i oaz modlitwy (OM). 
o wynikające z programu Ruchu:  

� zorganizowanie Ewangelizacji (Rekolekcje ewangelizacyjne, OE, OM w tym temacie, 
nabożeństwo) dla uczestników przed I stopniem (najlepiej jesienią na rozpoczęcie 
pracy i wiosną na etapie przejścia w okres preoazy), 

� mobilizacja do rozpoczęcia formacji rocznej od września (konieczność przygotowania 
się już w czerwcu, np. przez zakupienie odpowiednich pomocy formacyjnych w 
Diakonii Słowa), 

� wprowadzenie do deuterokatechumenatu (najpóźniej do 8 XII) dla uczestników 
formacji po ONŻ I° (jeżeli nie dokonało się to na rekolekcjach wakacyjnych), 

� sprawdzanie pracy w ciągu roku (np. korzystanie z notatników), 
� celebracje związane z formacją X Drogowskazów w formacji po ONŻ I°, 
� przygotowanie uczestników z pomocą Notatnika Wielkopostnego i przeżycie 

Triduum Paschalnego we wspólnocie rekolekcyjnej w formacji po ONŻ II° jako 
warunku dopuszczenia do wyjazdu na ONŻ III° (Dom Rekolekcyjny w 
Księżomierzy), 

� zorganizowanie Seminarium Odnowy Wiary dla uczestników formacji po ONŻ III° 
(najlepiej w drugim roku formacji po ONŻ III°), 

� organizacja wyjazdu na Triduum Pentakostalne (COM) w formacji po ONŻ III°. 
3. Komunikaty/biuletyny informacyjne: 

Konieczność czytania (to także zestaw aktualnych zadań oraz propozycji) i ogłaszania ich treści w 
Rejonie! 

4. Diakonie: 
Diakonia na rzecz wspólnoty lokalnej jest celem formacji podstawowej Ruchu, a zarazem stanowi 
docelowo miejsce formacji permanentnej członków Ruchu. Zatem zapraszamy wszystkich księży 
Moderatorów do uczestnictwa w jakiejkolwiek diakonii Ruchu, tzn. do udziału w spotkaniach danej 
diakonii istniejącej w diecezji, bądź o zgromadzenie wokół siebie osób pragnących posługiwać w 
„niezagospodarowanej” dziedzinie życia Ruchu w naszej diecezji. (prezentacja oraz informacje 
odpowiedzialnych za poszczególne diakonie diecezjalne…). 

5. Szkoła Animatora:  
o odpowiedzialność (uczestnictwo w szkole proponuje się osobom, które się do tego nadają, za 

które się ręczy oraz za które będzie się także, w razie potrzeby, ponosić 
współodpowiedzialność materialną! – po II stopniu ONŻ), 

o finanse (współodpowiedzialność – ustalić z moderatorem parafialnym danej osoby, znaleźć 
źródło dofinansowania), 

o testimonium (w porozumieniu z Odpowiedzialnymi w parafii kandydata do 
błogosławieństwa), 

o Miesięczna Szkoła Animatora w Krościenku (dla absolwentów naszej Szkoły Animatora). 
6. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych:  

o zapisy:  
� karty wraz z zaliczkami oddawane są tylko przez Moderatora lub Odpowiedzialną 

rejonową (albo przez osobę na stałe do tego przez nich upoważnioną), 
� należy zwrócić uwagę na to, co się sygnuje swoim podpisem, 



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

� zadbanie o równomierny rozdział uczestników na poszczególne turnusy, 
� respektowanie terminów i dbałość, by nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę 

(należy liczyć się z tym, że trzeba będzie zmienić turnus proponowany przez 
uczestnika, uczestnik może zostać przydzielony do innego punktu, bądź karty 
uczestnictwa w ogóle nie zostaną przyjęte!), 

� przy organizowaniu rekolekcji dla Rejonu/Parafii odprowadzamy pewną kwotę 
pieniędzy od uczestnika do Centrum Ruchu i do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, 

� zgłaszamy w Diakonii Oaz Rekolekcyjnych animatorów gotowych do posługi 
podczas wakacji, 


