KONSPEKTY MIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ KRĘGU

Wprowadzenie w nowy rok formacyjny 2020/2021

W ostatnich miesiącach podczas spotkań kręgu centralnego odbywających się w przestrzeni wirtualnej
rozeznawaliśmy także tematykę miesięcznych spotkań naszych kręgów. Zwróciliśmy uwagę na dwa
elementy: temat pracy rocznej „Dojrzałość w Chrystusie” oraz zbliżającą się setną rocznicę
urodzin założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego (24 marca 2021 r.). Te rzeczywistości
skłaniają nas do tego, by odkrywać, jak widział dojrzałość w różnych jej wymiarach Czcigodny Sługa
Boży oraz jak możemy to odnieść do naszego życia. W związku z tym podstawowym źródłem będą
wypowiedzi ks. F. Blachnickiego, którego nazywano człowiekiem wiary konsekwentnej. To
sformułowanie już pokazuje, że był człowiekiem wymagającym bardzo wiele od siebie, ale też i od nas,
jego duchowych dzieci. Nie bójmy się więc wchodzić w głąb jego nauczania i sięgać po kolejne jego
publikacje. Bo kto ma odkrywać mądrość nauczania Czcigodnego Sługi Bożego, jak nie członkowie
założonej przez Niego wspólnoty.
Ufamy, że rok formacyjny, który rozpoczęliśmy, nie tylko pomoże nam stawać się ludźmi jeszcze bardziej
dojrzałymi, ale także odkryje przed nami słowa naszego Założyciela.
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WRZESIEŃ 2020 – Dojrzałość w wierze.
PAŹDZIERNIK 2020 – Dojrzałość w modlitwie.
LISTOPAD 2020 – Dojrzałość w cierpieniu i umieraniu.
GRUDZIEŃ 2020 – Dojrzałość życia.
STYCZEŃ 2021 – Dojrzałość w miłości.
LUTY 2021 – Dojrzałość w małżeństwie i rodzinie.
MARZEC 2021 – Dojrzałość sumienia.
KWIECIEŃ 2021 – Dojrzałość relacji.
MAJ 2021 – Dojrzałość w służbie.
CZERWIEC 2021 – Podsumowanie pracy rocznej.

Poszczególne konspekty miesięcznych spotkań zostaną przygotowane przez członków kręgu
centralnego.

MIESIĘCZNE SPOTKANIE KRĘGU
Kilka słów o jego poszczególnych częściach – istotna pomoc w przygotowaniu każdego
spotkania
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM
W tej części spotkania przy skromnym posiłku dzielimy się radościami i troskami naszego życia
osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.
CZĘŚĆ MODLITEWNA
Zapalamy świecę i przyzywamy Ducha Świętego przed odczytaniem tekstu z Pisma Świętego. Niech
zaproponowany fragment Pisma Świętego będzie słowem, które pragniemy wprowadzać w nasze
codzienne życie. Dzielimy się słowem Bożym ze wspólnotą – co dziś Pan Bóg mówi do mnie w
swoim słowie. Nie zamieniamy dzielenia się na modlitwę na kanwie słowa – nasza wypowiedź ma być
skierowana do wspólnoty. Dążymy do tego, by słowem podzielili się wszyscy.
Następnie jest czas na krótką modlitwę spontaniczną członków kręgu jako odpowiedź na usłyszane
słowo Boże i dzielenie się życiem.
Ważnym elementem części modlitewnej jest rozważanie tajemnicy różańca – pamiętajmy o tzw.
dopowiedzeniach.
Ufając we wstawiennictwo czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego modlimy się słowami:

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w
niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją
służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą
jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór
Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie,
który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób
przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje
Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski..........., o którą najpokorniej proszę. Amen.
CZĘŚĆ FORMACYJNA
Dzieląc się zobowiązaniami pamiętamy o atmosferze modlitwy i rzetelnego przyjrzenia się, jak
wygląda droga duchowego wzrostu w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.
W ramach omówienia kolejnego tematu formacyjnego staramy się podzielić naszym spojrzeniem na
przygotowaną treść, a na zakończenie podjąć konkretne postanowienia – jak w ciągu miesiąca
zastosujemy omówione treści do naszego życia.
Wszelkie pogrubienia, także w tekstach źródłowych, pochodzą od autorów konspektów.
W tym roku formacyjnym proponujemy przed błogosławieństwem odmawiać modlitwę „Magnificat”
jako uwielbienie Pana Boga za życie i posługę ks. Franciszka Blachnickiego (tekst modlitwy w
tłumaczeniu ks. Wojciecha Danielskiego znajduje się na okładce „Listu”).
KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – WRZESIEŃ 2020
Dojrzałość w wierze
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM
Podzielmy się radościami i troskami, których doświadczyliśmy od poprzedniego spotkania kręgu,
szczególnie przeżyciami z okresu wakacji, doświadczeniem przeżywania rekolekcji domowych itp.
CZĘŚĆ MODLITEWNA
•
zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego.
•
dzielenie się słowem Bożym: Jk 2,14-22.
•
krótka modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem.
•
tajemnica różańca: Nawiedzenie św. Elżbiety.
•
modlitwa za wstawiennictwem ks. F. Blachnickiego.
CZĘŚĆ FORMACYJNA
•
dzielenie się realizacją wszystkich zobowiązań: jak nam udawała się ich realizacja podczas
urlopu, czy innych niż zwykle sytuacji życiowych?
•
omówienie nowego tematu formacyjnego:
Dojrzałość w wierze
„Nasza wiara musi wyrazić się tym , że mamy pokój i umiemy go innym ukazać, innych
uspokoić naszym pokojem” (F. Blachnicki).
„Dojrzałym chrześcijaninem według Biblii jest ten, którego wiara spontanicznie wytwarza owoc
uczynków (zob. Jk 2,14-22). Uczynki są dowodem, że wiara jest autentyczna. Nasze
usprawiedliwienie zaczyna się od wiary, którą Bóg daje człowiekowi darmo, bez jego zasługi, ale
człowiek musi z tą wiarą współdziałać. (…) Od momentu chrztu zaczyna istnieć nowy człowiek, człowiek
według Ducha, człowiek nawrócony, czyli właśnie dojrzały chrześcijanin. Przed chrztem istniał człowiek
według ciała, ulegał zepsuciu na skutek zwodniczych żądz. Ale przecież wszyscy ci chrześcijanie, o
których mówiliśmy przed chwilą, że faktycznie żyją według ciała, a nie według Ducha, że bardzo daleko
jest im do dojrzałości chrześcijańskiej, chrzest otrzymali, a nie widać w ich życiu przemiany. Trzeba
sobie uświadomić, że Kościół nigdy nie nauczał, że chrzest automatycznie dokonuje przemiany
człowieka. Nie mamy tu do czynienia z jakimś magicznym działaniem. Święty Paweł nawet wyraźnie
zakłada, że mimo przyjęcia chrztu świętego we wnętrzu człowieka może nic się nie wydarzyć. «Wy
jednak – mówi święty Paweł – nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was
mieszka» (Rz 8,9a). Zwróćmy uwagę na słowa «jeśli tylko» - to jest warunek, który może się nie spełnić.
Święty Paweł mówi dalej: «Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (zob.
Rz 8,9b). Chrzest daje pewną szansę, pewną możliwość, ale bez wysiłku człowieka może on

pozostać w nim martwy, nie objawiać żadnych skutków” (F. Blachnicki, Sympatycy czy
chrześcijanie, s. 29-33).
„Wiara nie pogłębia się poprzez jakieś studium naukowe, poprzez zdobywanie wiedzy, choć to też jest
jeden z elementów wiary. Dlatego Kościół każe nam czcić tak zwanych doktorów Kościoła, świętych,
którzy nauczali wiary z jakąś szczególną głębią. I korzystamy z tego światła, ale to jest sprawa raczej
wtórna.
A sprawa pierwsza to iść za Jezusem, iść za Jego słowem, czynić Jego słowo słowem życia.
Im bardziej staramy się o to, żeby żyć słowem Bożym, tym więcej mamy światła życia i w ten sposób
Jezus staje się naszą Światłością. Światłością świata” (F. Blachnicki, Zaryzykować wiarę, s. 21-22).
„Dwóch rzeczy oczekuje od nas Pan: wiary i wyznania wiary. Nie wystarczy sama wiara.
Chrystus mówi: «Kto mnie wyzna przed ludźmi, do tego i ja przyznam się przed Ojcem moim. Kto się
mnie zaprze przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed moim Ojcem» (Mt 10,32). A więc wyznanie wiary to
nie sprawa jakaś nieistotna, dowolna – to jest taki obowiązek jak i sama wiara. Dlatego trzeba
uwierzyć i zaświadczyć, dać świadectwo, bo świadectwo to wyznanie wiary – najpierw
ustami, a potem czynami, całym życiem” (F. Blachnicki, Zaryzykować wiarę, s. 27).
Dojrzałość w wierze to między innymi świadome przyjmowanie jej, akceptowanie, dzielenie się nią
poprzez czyny i słowa, tak by nigdy nikt, kto nas słucha, albo patrzy na nas, nie zadawał z przerażeniem
pytania „To jest człowiek wierzący w Chrystusa, zaangażowany w życie Kościoła, formujący się na
drodze DK?”
Dojrzewanie w wierze członków DK dokonuje się zarówno indywidualnie, jak i we wspólnocie
małżeńskiej czy rodzinnej. Możemy sobie pomóc w tym dojrzewaniu poprzez dobry przykład życia wiarą,
pozytywną zachętę do pogłębiania i okazywania wiary, wsparcie w chwilach trudnych (trzeba rozmawiać,
by o nich wiedzieć), towarzyszenie współmałżonkowi w sukcesach i porażkach, również na płaszczyźnie
wiary.
Ale możemy też utrudniać dojrzewanie w wierze męża, żony, dzieci, przez swoje gorliwe praktyki
religijne!… nie poparte dobrymi czynami, albo nawet realizowane w atmosferze małżeńskiego konfliktu,
oddalenia od siebie. Czy kiedyś zastanawialiśmy się, jak nasza pogłębiona pobożność, gdy jest (oby tak
nie było) niezintegrowana z okazywaniem miłości małżeńskiej, może wpływać na wiarę współmałżonka,
gdy widzi nasze praktyki religijne, a jednocześnie doświadcza w małżeństwie istotnych zakłóceń relacji
miłości? Czy wówczas jesteśmy w stanie przyznać, że utrudniamy dojrzewanie w wierze
współmałżonkowi? Podobna sytuacja może mieć miejsce także w relacji do dzieci.
Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się
na spotkaniu kręgu:
•
W jaki sposób pogłębiam wiarę?
•
Jak w pogłębianiu wiary pomaga mi formacja Domowego Kościoła? Które elementy w szczególny
sposób mają wpływ na moją wiarę?
•
Jak wielki wysiłek podejmuję, by dojrzałość mojej wiary przekładała się na uczynki?
Spotkanie kończymy błogosławieństwem kapłana oraz modlitwą „Magnificat” (treść znajduje się na
okładce kwartalnika).
Zastanowię się, co z dzisiejszego spotkania pragnę wprowadzić do mojego/naszego życia.
Jako uzupełnienie warto przeczytać książkę: F. Blachnicki, Wiara i świadectwo - https://wydawnictwooaza.pl/pl/o/wiara-i-swiadectwo--182.html

