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KRZYŻ ANIMATORSKI 

 

Niniejszy dokument roboczy przeznaczony jest dla członków Franciszkańskiej Młodzieży 

Oazowej. Poniższe treści podzielone są na dwie części. Część pierwsza to zarysowanie 

problematyki związanej z Krzyżem Animatorskim. Natomiast część druga poświęcona jest 

próbie odpowiedzi na postawione zagadnienia. 

 

CZĘŚĆ I 

 

 I. 

 Obecne warunki do otrzymania Krzyża Animatorskiego są następujące: 

1. ukończona formacja osobista ONŻ 1-3 

2. udział przynajmniej w jednej KODA lub KAMUZO 

3. zaangażowanie w posługę na rekolekcjach wakacyjnych lub we wspólnocie lokalnej 

4. przykładna opinia, systematyczna praca nad sobą – mogą być uznani przez 

młodszych oazowiczów za autorytet. 

Animator spełniający wszystkie powyższe warunki był zgłaszany przez swojego 

moderatora na kandydata do przyjęcia Krzyża. Zgłoszeń dokonywano przed Dniami Wspólnoty 

do moderatora prowincjalnego, który ostatecznie zatwierdzał kandydaturę. 

 

II. 

Przyglądając się sposobowi w jaki funkcjonują w realnym doświadczeniu powyższe 

normy regulujące warunki otrzymania Krzyża oraz normy regulujące proces zgłaszania 

kandydatów można stwierdzić, że w obecnych czasach wymagają one kilku dopowiedzeń i 

uściśleń.  

 

III. 

Pierwsza trudność z jaką można się spotkać, to kwestia dotycząca tego czym jest Krzyż 

Animatorski? Czym różni się animator bez Krzyża od tego z Krzyżem oprócz tego, że ten z 

Krzyżem czasami nosi go na szyi? Jakie zadania stoją przez animatorem z Krzyżem? Po co w 

ogóle przyznaje się Krzyż Animatorski? Jeżeli ktoś go nie otrzymuje, czy to oznacza, że jest 

gorszym animatorem? Przy braku jednoznacznej definicji Krzyża Animatorskiego takie pytania 

mogą ciągle pojawiać się w sercach zarówno uczestników, animatorów i moderatorów. 

Dlatego sprawa ta w sposób naglący wymaga dopowiedzenia. 

Następna sprawa dotyczy warunków potrzebnych do otrzymania tego wyróżnienia.  

„Dlaczego ja go nie otrzymałem/am a on/ona tak?” – to pytanie mogło niejeden raz paść po 

cichu z ust anonimowego oazowicza siedzącego w ławce kalwaryjskiej bazyliki podczas 

uroczystości wręczania Krzyży Animatorskich. Realnie patrząc takich pytań nie da się uniknąć, 

gdyż serce człowieka nie zawsze rozumie słowo „nie”, nawet przy przepełnionych troską 

staraniach osoby odmawiającej. Niemniej uściślając kryteria dopuszczenia do Krzyża, można 

sprawić, że słowo „nie” stanie się bardziej zrozumiałe, a i niewygodne poczucie  krzywdy 
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mówiące: „dlaczego ci Krzyż mają, zaś tamci nie” może znaleźć ukojenie w sprawiedliwości 

bijącej z dookreślonych kryteriów. Prawda jest taka, że zbyt ogólne kryteria rodzą zbyt dużo 

szczegółowych pytań i domysłów. Zbyt ogólne kryteria zostawiają zbyt dużo miejsca dla 

niepotrzebnych i zbędnych plotek. Dlatego warunki potrzebne do uzyskania Krzyża 

Animatorskiego należy uszczegółowić. Dopowiedzenia domagają się następujące kwestie: czy 

osoby bez pełnej formacji ONŻ mogą otrzymać Krzyż? Czy udział w rekolekcjach wakacyjnych 

jest koniecznie obowiązkowy? Czy zaangażowanie we wspólnotę lokalną polega tylko na 

prowadzeniu grupy? Czy możliwość otrzymania Krzyża rok po ukończeniu formacji ONŻ, to nie 

za szybko? Czy kandydat nie powinien być w jakimś stopniu weryfikowany także przez całą 

wspólnotę FMO, a nie tylko przez moderatorów? Czy animatorem może być osoba jawnie 

sprzeciwiająca się nauczaniu Kościoła? 

 Trzecia i ostatnia kwestia do rozważenia dotyczy już sposobu organizacji procesu 

zgłaszania kandydatów. Dotychczas dokonywało się to przed Dniami Wspólnoty. Zgłoszeń 

dokonywali moderatorzy lokalni do końca sierpnia. Z kolei czas potrzebny do zastanowienia 

się przez animatora czy ubiegać się o to wyróżnienie czy nie, to w zasadzie okres od powrotu 

z rekolekcji wakacyjnych do zakończenia miesiąca sierpnia. Zatem czas na przemyślenie 

zgłoszenia kandydatury to niekiedy zaledwie kilka tygodni, zaś czas na ogłoszenie kandydatów 

i ostateczne ich zweryfikowanie, to też dwa-trzy tygodnie. Decyzje o kandydowaniu do Krzyża 

może utrudniać dodatkowo fakt, że kandydat był po raz pierwszy animatorem na wakacyjnych 

rekolekcjach. Po debiucie i pierwszej obecności „na linii frontu” niekiedy trudno się określić, 

w sercu może pozostawać wiele pytań i wątpliwości – a tu jeszcze dochodzi do tego 

problematyka Krzyża Animatorskiego. W związku z tym wydaje się, że warto wydłużyć czas 

potrzebny zarówno na podjęcie decyzji o zgłoszeniu kandydatury przez animatora i 

moderatora, jak i czas potrzebny na ogłoszenie i weryfikacje kandydatów. Dodatkowo pojawia 

się tutaj następujący problem: czy to animator ma czekać aż moderator mu zaproponuje, żeby 

kandydował? Czy raczej animator powinien sam zgłosić się do swojego moderatora i niejako 

„upomnieć się” o to, co mu się należy? Czy raczej inicjatywa powinna być tutaj po obu 

stronach? 

 

 IV. 

 Poniżej znajduje się próba dookreślenia zarysowanych powyżej tematów. Nie 

odpowiada ona wprost na wszystkie pytania.  

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

 



3 
 

 CZYM JEST KRZYŻ ANIMATORSKI? 

 Status animatora we Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej otrzymuje uczestnik po 

ukończeniu trzeciego roku formacji Oazy Nowego Życia. Jako animator może następnie 

ubiegać się o przyjęcie Krzyża Animatorskiego. Przyjmując go wchodzi na kolejny stopień w 

strukturze wspólnoty FMO. Przedstawia się ona następująco: dziecko Boże, uczestnik Oazy 

Nowego Życia, animator, animator z Krzyżem.  

Krzyż Animatorski Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej jest zewnętrznym znakiem 

otrzymanego błogosławieństwa do pełnienia posługi animatora we wspólnocie FMO. Bycie 

animatorem to przede wszystkim dawanie świadectwa dojrzałej wiary. Dojrzała wiara 

realizowana jest poprzez praktykowanie katolickiego sposobu życia oraz wiernego trzymania 

się nauczania Kościoła Katolickiego. Animator dając świadectwo wiary może następnie 

doprowadzać do niej innych. Błogosławieństwo do pełnienia tej posługi ma miejsce podczas 

Dni Wspólnoty FMO. Zebrani moderatorzy wraz z całą wspólnotą FMO modlą się o 

błogosławieństwo Boga, czyli o potrzebne dary dla wybranych przedstawicieli oazy 

franciszkańskiej w pełnionej przez nich misji. Jest to wymowny znak, w którym dostrzec można 

jak cała wspólnota, od dzieci Bożych przez uczestników ONŻ po animatorów, wyprasza 

szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy od teraz mają stać się szczególnie 

odpowiedzialni za wspólnotę FMO. Animator od momentu otrzymania błogosławieństwa ma 

stać na jej straży, dbać o jej wierność Ewangelii i być wzorem w zachowywaniu dyscypliny. O 

to właśnie poprzez modlitwę do Boga prosi cała wspólnota.  

Błogosławieństwo animatora jest świadectwem osiągnięcia przez niego dojrzałości do 

przyjęcia Krzyża Chrystusowego. Dlatego otrzymanie Krzyża Animatorskiego przez oazowicza 

nie oznacza jednocześnie końca formacji. Udzielone błogosławieństw jest raczej początkiem, 

a nie końcem czegoś. Początkiem owocniejszego stawania się uczniem Chrystusa, stawania się 

smaczniejszą solą dla tej ziemi i jaśniejszym światłem dla tego świata, a zwłaszcza dla FMO. Na 

animatorze z Krzyżem ciąży już od teraz obowiązek takiego animowania uczestników, aby 

odkrywali we wspólnocie przez niego prowadzonej smak Ewangelii i światło pochodzące od 

Chrystusa. To wielkie zobowiązanie ale i zarazem wielki dar. 

Przyjęcie Krzyża wiąże się także z zobowiązaniem na przyszłość wobec FMO. Wspólnota 

dzieci i młodzieży potrzebuje liderów i przewodników. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w 

której ktoś przyjmuje błogosławieństwo animatorskie i znika ze świata FMO. Przyjmując Krzyż 

przyjmuje się zobowiązanie do trwania w tej wspólnocie, szczególnie do pełnienia posługi 

animatora grupowego. 

 

WARUNKI OTRZYMANIA KRZYŻA ANIMATROSKIEGO 

W celu otrzymania Krzyża Animatorskiego należy spełnić następujące wymagania: 

 Ukończenie własnej pełnej formacji Oazy Nowego Życia od I do III stopnia włącznie. 

Formacja pełna obejmuje prace w ciągu roku zwieńczoną rekolekcjami wakacyjnymi. 

Jest to warunek podstawowy i najbardziej konieczny, gdyż tylko ten, kto przeszedł już 

odpowiedni etap formacji i uzyskał na nim odpowiednią dojrzałość, może na tę drogę 

wprowadzać innych. 
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 Praktykowanie dojrzałej wiary wynikającej ze świadomego przeżywania sakramentu 

Chrztu Świętego. Wymóg ten wynika z poprzedniego. Owocem przebycia drogi 

formacyjnej Oazy Nowego Życia powinno być właśnie dojrzałe chrześcijaństwo. Jak się 

je weryfikuje? Nie ma tutaj dokładnej miary. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie 

do poprzedniego i następnych wymagań, kryterium dojrzałej wiary nie jest kryterium 

zewnętrznym, lecz wewnętrznym. Wewnętrznych kryteriów nie da się zmierzyć tak jak 

zewnętrznych. Dlatego w tym przypadku weryfikująca może być jedynie opinia 

dotycząca moralności na temat kandydata jaką posiada cała wspólnota. Stąd po 

ogłoszeniu kandydatów do Krzyża, wspólnota ma prawo zgłosić sprzeciw wobec 

kandydatury, jeżeli są osoby, które uważają, że kandydat nie może być wzorem dla 

innych, szczególnie dla młodszych uczestników. Uwagi dotyczące kandydatów należy 

zgłaszać Moderatorowi Prowincjalnemu, którego zadaniem jest zweryfikowanie 

sytuacji. Natomiast brak sprzeciwu oznacza akceptacje kandydata przez wspólnotę 

FMO. 

 Animator powinien zdobyć głębsze zrozumienie czym jest FMO. Dokonuje się to na 

podstawowym Kursie Oazowym Dla Animatorów. Dlatego udział w tym kursie jest 

obowiązkiem. Udział w innych tematycznych kursach nie spełnia tego kryterium (np. 

KODA-ODB, KAMUZO). Wynika to z tego, że podstawowa KODA poświęcona jest tylko 

i wyłącznie tematyce związanej ze zrozumieniem charyzmatu wspólnoty FMO i roli jaką 

powinien pełnić w niej animator. Natomiast inne kursy zajmują się tą tematyką tylko 

pośrednio, zatem udział w nich nie wystarcza do spełnienia tego kryterium. 

 Przynajmniej dwuletnia praktyka animatorska w FMO. Przez praktykę rozumie się 

przede wszystkim prowadzenie grupy we wspólnocie lokalnej i podczas oazy 

rekolekcyjnej przez dwa lata po ukończeniu III stopnia ONŻ lub inny rodzaj 

zaangażowania we wspólnotę lokalną i prowincjalną w ciągu tych dwóch lat.  

 Konieczna jest zgoda moderatora lokalnego. Moderator wspólnoty lokalnej wyraża 

zgodę na kandydaturę animatora i poprzez to zaświadcza o jego predyspozycjach do 

przyjęcia Krzyża. 

 

OPIS ZGŁOSZENIA KANDYDATA: 

Animator wraz z Moderatorem wspólnoty lokalnej uzupełniają i podpisują kartę 

„Zgłoszenie kandydata do przyjęcia Krzyża Animatorskiego”. Skan dokumentu przesyłamy na 

adres e-mail Duszpasterstwa FMO: fmo@bernardyni.pl. Natomiast oryginał dokumentu 

należy wysłać wraz z kartami uczestników zgłaszanych na rekolekcje wakacyjne. Ostateczny 

termin zgłoszenia kandydata do Krzyża mija wraz z końcem czasu rekrutacji na rekolekcje 

wakacyjne.  

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Moderator Prowincjalny ogłasza kandydatów. 

Następnie po zakończeniu wszystkich turnusów rekolekcyjnych oraz po wysłuchaniu 

ewentualnych głosów od wspólnoty FMO, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu Krzyża 

Animatorskiego zgłoszonym kandydatom.

mailto:fmo@bernardyni.pl
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ZGŁOSZENIE KANDYDATA  

DO PRZYJĘCIA KRZYŻA ANIMATORSKIEGO 

FRANCISZKAŃSKIEJ MŁODZIEŻY OAZOWEJ 
 

Imiona i nazwisko  

Data urodzenia Dzień  Miesiąc  Rok  

Adres zamieszkania  

Wspólnota FMO  

St
o

p
n

ie
 f

o
rm

ac
ji 

O
az

y 
N

o
w

e
go

 Ż
yc

ia
 

 Rok Miejsce Moderator Animator 

I     

II     

III     

KODA    --- 

P
o

sł
u

ga
 

an
im

at
o

ra
 

Rok Wspólnota lokalna Rekolekcje wakacyjne 

   

   

 

 

ZAŚWIADCZENIE MODERATORA 

Zaświadczam, że kandydat angażuje się w życie wspólnoty lokalnej; że daje świadectwo 

wiary chrześcijańskiej; że zgadza się z nauczaniem Kościoła Katolickiego i jest godny przyjęcia 

Krzyża Animatorskiego. 

 

……………………………………………………..                                       .…………………………………………………….. 
                miejscowość, data                                                               podpis Moderatora Wspólnoty Lokalnej 

 

ZAŚWIADCZENIE ANIMATORA 

Pragnę poprzez przyjęcie Krzyża Animatorskiego jeszcze bardziej zaangażować się w 

działalność Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej poprzez pełnienie posługi animatora. 

Zaświadczam, że ukończyłem/am formację podstawową i pragnę dzięki otrzymanemu 

błogosławieństwu owocniej świadczyć wobec innych o Chrystusie. 

 

……………………………………………………..                                                      …………………………………………………….. 
                miejscowość, data                                                                                 podpis animatora 

 

ZATWIERDZENIE KANDYDATURY 

 

……………………………………………………..                                                      …………………………………………………….. 
                miejscowość, data                                                                 podpis Moderatora Prowincjonalnego 

 


