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Nie przegap:
24-27.1 1 .201 4
pn.-czw.

Rekolekcje dla
kapłanów
moderatorów
Ruchu

28-30.1 1 .201 4
pt.-niedz.

Oaza Jedności
Diakonii Jedności
(ORDJ)

28-30.1 1 .201 4
pt.-niedz.

Dni Skupienia dla
animatorów
(Tabor)

08.1 2.201 4
poniedziałek

Niepokalane
Poczęcie NMP
- uroczystość
patronalna
wspólnot RŚŻ i LSO

1 3.1 2.201 4
sobota

Czuwanie
adwentowe

27.1 2.201 4
niedziela

Spotkanie
integracyjne
animatorów i
moderatorów

Co to jest oaza?

Oaza to miejsce, gdzie jest woda, bez której nie
istnieje życie. Dla podróżującego to miejsce ochłody,
odpoczynku, pokrzepienia i odnowy sił. Jest strefą
wyraźnie odróżniającą się od swego otoczenia, dzięki
pozytywnym wartościom, które tam występują. Obraz
takiego miejsca idealnie odzwierciedla cel
i charyzmat Ruchu Światło-Życie, popularnie
nazywanego właśnie oazą.
Ruch Światło-Życie został założony przez
s. Franciszka Blachnickiego i jest jednym z ruchów
odnowy Kościoła według nauczania Soboru
Watykańskiego II. Jego początki sięgają lat
pięćdziesiątych XX wieku, jednak mimo upływu lat
jego cel pozostał taki sam; formowanie dojrzałych
chrześcijan i budowanie wspólnoty Żywego Kościoła.
By go osiągnąć, oazowicze uczestniczą w
piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych, które
odbywają się poza miejscem zamieszkania.
Rekolekcje te są okazją do umacniania więzi
z Jezusem, ale także szansą na poznanie

Przyjdź na oazę!

Zobaczyłeś właśnie gazetkę oazową,
usłyszałeś ogłoszenia parafialne zachęcające do
przyjścia na spotkanie, może zaprosił cię kolega
oazowicz. Ale tak naprawdę nie masz pojęcia, co to
jest ten Ruch Światło-Życie i dlaczego warto przyjść
i zobaczyć „z czym to się je”? Czy ta grupa jest tylko
jedną z wielu, czy może jest w niej coś szczególnego?
Pokrótce spróbuję Ci wyjaśnić czym dla mnie jest
Oaza, z perspektywy pewnego odcinka czasu.
Pierwszy raz przyszłam na spotkanie Dzieci
Bożych już 1 0 lat temu, niedawno minęło 3 lata kiedy
przyjęłam błogosławieństwo na animatora i krzyż
animatorski. Ten czas ukształtował mnie jako
człowieka, którym jestem dzisiaj. Dzięki przeżytym
rekolekcjom poznałam i doświadczyłam miłości
Boga, moja wiara stała się bardziej dojrzała,
a przede wszystkim świadoma.
Co jeszcze dała mi Oaza? Poznałam
wspaniałych ludzi, najlepszych przyjaciół,
z którymi mogę nie tylko

ludzi podobnych do siebie, dla których ważny
jest Bóg, wiara, Kościół. Na formację oazową
składają się także cotygodniowe spotkania w małych
grupach w ciągu roku, podczas których próbujemy
przeanalizować i ocenić konkretne sytuacje życia
codziennego w świetle wymagań Ewangelii. Na nasz
duchowy wzrost duży wpływ ma także osobista
lektura Pisma Świętego – tzw. Namiot Spotkania – oraz
życie sakramentami i modlitwą. Bardzo ważne jest
również to, że staramy się, żeby tak jak wskazuje
nazwa Ruchu – „Światło”, które dostajemy od Boga,
przenikało nasze „Życie”, by nie było rozdźwięku
między teorią a praktyką.
Drogę w Ruchu można zacząć w każdym
wieku, bo dla każdego przewidziana jest nieco inna
ścieżka duchowego wzrostu. Najmłodsi formują się
w Oazie Dzieci Bożych, nieco starsi w Oazach dla
Młodzieży i Dorosłych. Dla małżonków drogą rozwoju
jest Domowy Kościół, wspólnota wzajemnego
uświęcania się w rodzinie. nam siłę do „duchowego
życia”.
an. Gabryś

pożartować czy pójść na imprezę, ale
przede wszystkim porozmawiać
o ważnych rzeczach. Zrozumienie i wsparcie
w problemach, wzajemna modlitwa – nie
miałabym tego wszystkiego, gdyby nie przyjście
kiedyś na spotkanie. Dzięki Ruchowi Światło-Życie
mogę rozwijać swoje talenty i umiejętności,
nauczyłam się mówić publicznie bez stresu,
organizować zabawę dla większej liczby osób,
pracować w grupie, szanować czyjeś zdanie,
potrafiąc przy okazji jasno wyrazić swoje. Takie
umiejętności nieraz już przydały mi się w „normalnym”
życiu, a jestem pewna, że wykorzystam je jeszcze
niejednokrotnie. Podsumowując, Oaza to najlepsza
przygoda życiowa, jaka mnie spotkała, nie tylko
epizod, ale konkretny „przepis na życie”.
Zastanawiasz się jeszcze czy przyjść i zobaczyć? Jeśli
nie spróbujesz, nawet nie będziesz wiedzieć, ile dobra
może Ci przejść tuż koło nosa!
an. Dominika

więcej szczegółów z życia Ruchu na:
www.rzeszow.oaza.pl oraz www.dk.rzeszow.pl

