
Rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło-Życie 2015 r. 
 

Ruch Światło-Życie od ponad 60 lat zapewnia formację religijną dzieciom, 
młodzieży oraz osobom dorosłym. To w nim kształtowały się liczne powołania 
kapłańskie, a  wielu ludzi świeckich z całego serca zaangażowało się w misję Kościoła. 
Podstawowa praca formacyjna Ruchu odbywa się w parafiach. Niezbędnym 
dopełnieniem tej formacji są 15-dniowe rekolekcje wakacyjne. Są to rekolekcje 

zamknięte, przeżywane poza miejscem zamieszkania uczestników. 
 

Bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie na drodze swojego wzrastania w wierze otrzymali 
wsparcie kapłanów. Jest to jedno z naszych najważniejszych zadań duszpasterskich. Młodzież jest 
przyszłością Kościoła – nieustannie Go ożywia, z entuzjazmem angażuje się w Jego dzieło. 
 

W czasie wakacji 2015 roku Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej 
organizuje następujące rekolekcje dla dzieci i młodzieży: 

 
I Turnus: 27 czerwca (dzień przyjazdu) – 13 lipca (dzień rozjazdu) 

1) Oaza Dzieci Bożych (Gliczarów Górny, osoby po IV i V klasie szkoły 
podstawowej) 

2) Oaza Nowej Drogi I stopnia (Gliczarów Górny, osoby po VI klasie 
szkoły podstawowej) 

II Turnus: 14 lipca (dzień przyjazdu) – 30 lipca (dzień rozjazdu) 
1) Oaza Nowej Drogi II stopnia (Murzasichle, osoby po I klasie 

gimnazjum) 
2) Oaza Nowej Drogi III stopnia (Murzasichle, osoby po II klasie gimnazjum) 
3) Oaza Nowego Życia I stopnia (Gliczarów, osoby po III klasie gim. aż do 19 roku życia) 
4) Oaza Nowego Życia I stopnia (Murzasichle, osoby po III klasie gim. aż do 19 roku życia) 
5) Oaza Żywego Kościoła II stopnia (Gliczarów Górny, osoby po ONŻ I stopnia) 

 
W ramach rekolekcji zapewniamy: zakwaterowanie w pokojach 2 – 5 osobowych z łazienkami, 

całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę odpowiedzialnych animatorów, codzienny udział 
we Mszy Świętej, w konferencjach, warsztatach, spotkaniach w grupach, wieczorach pogodnych, 
czas na rekreację, kontakt z przyrodą, wyjścia w góry itp. 

 
Koszt tegorocznej oazy: 750 zł (600 zł za pobyt w górach plus 150 zł autokar w obie strony). 
Wielu młodych ludzi w naszych parafiach jest zaangażowanych w działalność Ruchu Światło-

Życie. Jednak zdarza się, że wyłącznie ze względów finansowych, nie mogą wziąć udziału              
w rekolekcjach wakacyjnych. Serdecznie prosimy Księży Proboszczów o rozważenie pomocy 
materialnej takim osobom z funduszy parafialnych lub wprost ze strony Czcigodnych Księży. 

Karty uczestnictwa oazie można już pobierać ze strony www.plockaoaza.pl lub u Moderatora 
Diecezjalnego, w Płockiej Farze. Termin składania kart wraz z zaliczką 200 zł, do 3 czerwca 2015 r. 
 

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących rekolekcji 
oazowych udziela Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie: 
ks. Krzysztof Ruciński (tel. 501 648 484)  
lub e-mail: ks.krzysztof.rucinski@gmail.com 


