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Istotne wprowadzenie, bez którego trudno pójść dalej😊 

Podczas spotkania kręgu centralnego na przełomie kwietnia i maja rozeznaliśmy, że tegoroczny list 

kręgu centralnego oraz miesięczne spotkania kręgu zostaną oparte na wskazaniach papieża Franciszka 
zawartych w najnowszej adhortacji apostolskiej o powołaniu do świętości w świecie współczesnym 
„Gaudete et exsultate”. Wielu świadków życia ks. Franciszka Blachnickiego podkreśla, że Założyciel 
starał się każdy dokument Kościoła od razu wprowadzić w życie, przełożyć na codzienność. I my 
także, kroczący jego śladami, pragniemy w tym roku formacyjnym w szczególny sposób spojrzeć na 
treści zapisane w adhortacji, by dostrzec i podjąć je w naszym życiu. Stąd list kręgu centralnego 
będzie odkrywaniem w naszej codzienności treści zawartych szczególnie w czwartym 

rozdziale adhortacji („Pewne cechy świętości w świecie współczesnym”), a konspekty 
zostaną oparte o treści rozdziału trzeciego („W świetle Mistrza”), by przekładać na 
konkretne postawy błogosławieństwa Jezusa. Ufamy, że indywidualna, małżeńska i 
wspólnotowa lektura słów papieża pomoże nam kroczyć do świętości, która jest najpiękniejszym 
obliczem Kościoła (por. GE 9). 

Papież napisał, że błogosławieństwa są jakby dowodem tożsamości chrześcijanina. Ojciec 
Święty wzywa każdego z nas, abyśmy czynili to, co mówi Jezus, głosząc błogosławieństwa, bo „w nich 
naszkicowane jest oblicze Mistrza, do którego ukazywania w życiu codziennym jesteśmy powołani” 
(GE 63). „Słowo «szczęśliwy» lub «błogosławiony» staje się synonimem słowa «święty», ponieważ 
wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, 
dając siebie w darze” (GE 64). Jedno z naszych zobowiązań: regularne spotkanie ze słowem Bożym 
oraz formuła zawarta w znaku „światło-życie” każdego dnia powinny nam przypominać o tej prawdzie 
i pomagać nam wcielać ją w życie. Jest to ważny krok na drodze do świętości. 
Papież Franciszek pokazuje, że „błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim ani 
powierzchownym. Wręcz przeciwnie, możemy nimi żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty 
przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa i pychy” (GE 
65). Droga błogosławieństw to droga wymagająca, tak jak wymagająca jest droga naszej formacji. 
Chrystus nie proponuje nam letniości czy wygody, ale stawia konkretne wymagania. Podobnie nasz 
Założyciel – na drodze formacji stawia nam konkretne wymagania – między innymi: nasze 
zobowiązania, by zbliżać się do Boga, współmałżonka i dzieci, ale i nasze posługi we wspólnocie, 
diakonii, parafii, diecezji. Od nas zależy, jaką drogę wybieramy. 
Jeśli pragniecie osobiście i jako małżonkowie wejść na drogę wymagań z miłością, 
zapraszamy do wspólnej wędrówki do świętości drogą ośmiu błogosławieństw. 

Tematyka spotkań na najbliższe miesiące wygląda następująco: 

1. WRZESIEŃ 2018 – List kręgu centralnego na rok formacyjny 2018/2019: „Świętość w 
codzienności”. 

2. PAŹDZIERNIK 2018 – Świętość to bycie ubogim w sercu. 
3. LISTOPAD 2018 – Świętość to reagowanie z pokorną łagodnością. 
4. GRUDZIEŃ 2018 – Świętość to umiejętność płakania z innymi. 
5. STYCZEŃ 2019 – Świętość to głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości. 
6. LUTY 2019 – Świętość to miłosierne postrzeganie i działanie. 
7. MARZEC 2019 – Świętość to zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami 

miłość. 
8. KWIECIEŃ 2019 – Świętość to rozsiewanie pokoju wokół nas. 
9. MAJ 2019 – Świętość to akceptowanie codziennie drogi Ewangelii, pomimo że przynosi nam 

ona problemy. 
10. CZERWIEC 2019 – Podsumowanie pracy rocznej. Świętość – TAK – to jest droga dla mnie. 

 
Poszczególne konspekty zostaną przygotowane przez małżeństwa z kręgu centralnego pod kierunkiem 
moderatora krajowego ks. Tomasz Opalińskiego. 
 

Słów kilka o przebiegu każdego miesięcznego spotkania kręgu😊 

DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 
W ramach dzielenia się radościami i troskami naszego życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego 
proponujemy zwrócić uwagę na zastosowanie w ciągu miesiąca od spotkania do spotkania postaw 
wynikających z treści błogosławieństwa omawianego na poprzednim spotkaniu kręgu. 



 
CZĘŚĆ MODLITEWNA 
Pamiętajmy o zapaleniu świecy i modlitwie do Ducha Świętego przed odczytaniem tekstu z Pisma 
Świętego. Dzielimy się ze wspólnotą, co dziś Pan Bóg mówi do mnie w swoim słowie. Nie 
zamieniajmy dzielenia się na modlitwę na kanwie słowa – nasza wypowiedź ma być skierowana do 
wspólnoty. Dopiero potem jest czas na modlitwę jako odpowiedź na usłyszane słowo Boże i dzielenie 
się życiem. Niech zaproponowany tekst Pisma Świętego będzie słowem, które pragniemy wprowadzać 
w nasze codzienne życie. 
Ufając we wstawiennictwo czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego módlmy się na 
każdym spotkaniu kręgu, ale także przy innych okazjach słowami modlitwy za jego wstawiennictwem. 
 
CZĘŚĆ FORMACYJNA 
Dzieląc się zobowiązaniami pamiętajmy o atmosferze modlitwy i rzetelnego przyjrzenia się, jak 
wygląda droga duchowego wzrostu w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. 
W ramach zapoznawania się z treścią kolejnych błogosławieństw starajmy się na zakończenie 
spotkania podjąć konkretne postanowienia – jak w ciągu miesiąca zastosujemy to błogosławieństwo 
do naszego życia (najlepiej zapisać konkretne postanowienie w ramce). Na następnym spotkaniu, w 
ramach części formacyjnej, podzielmy się, jak udało się to zrealizować. 
 

SPOTKANIE WRZEŚNIOWE W OPARCIU O LIST KRĘGU CENTRALNEGO 
 
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 
Podzielmy się przeżyciami z okresu wakacji, doświadczeniem przeżywania rekolekcji formacyjnych itp. 
 
CZĘŚĆ MODLITEWNA 

• dzielenie się słowem Bożym (do wyboru): 1Tes 4,3-12; Hbr 12,1-10; 1P 1,13-25. 
• tajemnica różańca: zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Maryja jako wzór na drodze do 

świętości; jako Ta, która przez swoje „TAK” stała się bezinteresownym darem dla innych. 
 
CZĘŚĆ FORMACYJNA 
• dzielenie się realizacją zobowiązań z okresu wakacji; wskazać, poprzez które 

zobowiązania zbliżyliśmy się do Chrystusa, współmałżonka, rodziny; z realizacją których 
zobowiązań mieliśmy trudność podczas wakacji i dlaczego? 

• omówienie nowego tematu formacyjnego – przeczytać list kręgu centralnego na rok 
formacyjny 2018/2019: „Świętość w codzienności”; przemyśleć treści w nim zawarte i podzielić 
się tymi, które do mnie/do nas najbardziej przemówiły i które chcę realizować. Podjąć się 
realizacji konkretnych działań (zapisać je) (tekst listu kręgu centralnego zostanie pod koniec 
sierpnia umieszczony na www.dk.oaza.pl). 

 
Zastosowanie: 

W miarę możliwości zachęcamy do przeczytania IV rozdziału adhortacji 
(http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html). 

Do czego zainspirowała mnie/nas treść listu kręgu centralnego? 

http://www.dk.oaza.pl/
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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