
OAZOWE REKOLEKCJE WAKACYJNE 2023 
 

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej. 
 

W tym roku organizujemy następujące wyjazdy: 
 
Oaza Dzieci Bożych stopień I  

● termin: 14.07-25.07.2023r. 
● dla dzieci po 3,4,5 klasie szkoły podstawowej 
● koszt: 1300 - 1500 zł 
● miejsce: Sierockie 

 
Oaza Nowej Drogi stopień III 

● termin: 14.07-30.07.2023r. 
● dla dzieci po 6,7,8 klasie szkoły podstawowej 
● koszt: 1800 - 2000 zł 
● miejsce: Gliczarów Górny  

 
Oaza Ewangelizacyjna  

● termin: 19.07-30.07.2023r. 
● dla młodzieży szkoły ponadpodstawowej oraz 

studentów, którzy nie uczestniczyli w formacji 
Ruchu Światło-Życie  

● koszt: 1300 - 1500 zł 
● miejsce: Bańska Wyżna 

 
 

 
Oaza Nowego Życia stopień I 

● termin: 27.06-13.07. 2023r. 
● dla młodzieży szkoły ponadpodstawowej oraz 

studentów, którzy uczestniczyli w formacji 
Ruchu Światło-Życie (ew. osoby, które nie 
uczestniczyły w formacji, a z powodu terminu 
nie mogą jechać na Oazę Ewangelizacyjną) 

● koszt: 1800 - 2000 zł 
● miejsce: Sierockie 

 
Oaza Nowego Życia stopień II 

● termin: 27.06-13.07.2023r. 
● dla osób formujących się po ONŻ I 
● koszt: 1800 - 2000 zł 
● miejsce: Gliczarów Górny 

 
 
 
 
 

Cena wyjazdu zawiera koszt dojazdu na miejsce odbywania się rekolekcji autobusem. Planowany autokar 
będzie zabierał uczestników z poniższych miejscowości: Ciechanów, Modlin, Baboszewo, Płock. 
 
Aby zapisać się na rekolekcje należy: 
 

1. Uzupełnić udostępniony formularz zgłoszeniowy do 30.04.2023r.  
2. Po wypełnieniu formularza, do 30.04. 2023, należy wpłacić zaliczkę  w wysokości 400zł na konto 

(zadatek bezzwrotny):  
a) Osoby, które nie dokonały wpłaty zaliczki tracą rezerwację po upływie tego terminu.  
b) Termin ostateczny zadatku : 30.04. 2023 .- data wpływu na konto bankowe podane niżej. 
c) DANE DO PRZELEWU: 

Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Miszewie Murowanym ul. Południowa 2 
Numer konta: 06 9006 0007 0020 0501 2000 0020 
TYTUŁ: Imię i nazwisko dziecka, stopień oazy 2023 - zadatek 
np. Jan Kowalski , ODB 2023  - zadatek.  

3.  Konieczne jest pobranie ze strony lub wydarzenia karty zgłoszeniowej. Wypełnioną kartę należy oddać 
opiekunowi lub księdzu oazy w parafii. Jeśli nie będzie to możliwe należy wysłać kartę na adres 
Południowa 2, 09-470 Miszewo Murowane  do Moderatora Ruchu - ks. Piotra Gadomskiego.   

a) Ostateczny termin oddania karty zgłoszeniowej  - 19.05. 2023 roku  
4. Wpłacić do 15.06  pozostałą część pieniędzy na ww. konto.  

 
WAŻNE ! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zweryfikowanych zgłoszeń – czyt. wraz z 
zadatkiem.  Zapis w formularzu nie równa się z zapisem na oazę. 
Po zweryfikowaniu zapisu (wypełnieniu formularza + zweryfikowaniu wpłaty zadatku) wysłane zostanie 
potwierdzenie SMS zakwalifikowania się na listę uczestników bądź listę rezerwowych. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rekolekcji, formularz zapisów oraz karta uczestnika 
znajdują się na stronie internetowej: plockoaza.pl. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 
Ks. Piotr Gadomski - Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej  
tel. 608 362 481 
 
Maria Smolińska - Diakonia Oaz Rekolekcyjnych  
tel. 500 135 831 


