FORMACJA

WSTĘP DO KONSPEKTÓW
Dziesięć lat temu, gdy przygotowywaliśmy się do 40-lecia istnienia Domowego
Kościoła, zastanawialiśmy się, jak wygląda jakość naszego życia: Na ile formacja w
Domowym Kościele wpływa na postawy życiowe? W jaki sposób słowo Boże jest Światłem
kształtującym Życie? Czym dla nas jest duchowość małżeńska? – pięknym ideałem czy
praktyką codzienności? (List DK, 126). Jakże aktualne stają się te pytania także i dziś, gdy
przygotowujemy się do wyjątkowego jubileuszu 50 lat od pierwszej oazy w roku 1973 i jak
bardzo wpisują się one w przeżywanie obecnego tematu roku. „Tymczasem istotne jest
właśnie to, że nie chodzi nam o «światło i życie», ale o «światło, które jest życiem». Tych
dwóch rzeczywistości określonych pojęciami «światło» i «życie» nie możemy stawiać obok
siebie, lecz musimy podkreślać ich nierozerwalność. Chodzi bowiem o to, aby nigdy nie było
światło, które nie jest życiem, i nie było życia, które nie jest całkowicie zwrócone i poddane
światłu” (ks. F Blachnicki, ORD Ruchu Światło-Życie. Katechezy, s. 19). Od czasu przeżycia
Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie jako Krąg Centralny
DK zastanawialiśmy się, w jaki sposób temat roku „Życie w Świetle” wpisać w pracę
formacji rocznej Domowego Kościoła. Wsłuchując się w głos odpowiedzialnych w diecezjach
oraz mając świadomość zbliżającego się jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła szukaliśmy
odpowiedzi na rodzące się pytanie: Co jeszcze możemy zrobić, aby prawdziwie „światło było
życiem i życiem poddanym światłu”? Wśród wielu pomysłów rodzących się towarzyszyła
nam refleksja nad tym, jak korzystamy z darów, które otrzymaliśmy i jak dobrze wykorzystać
ten szczególny czas łaski roku jubileuszowego, by uświęcać naszym życiem dany nam okres,
aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie dary, aby prawdziwie nasze życie było realizacją
jedności światła i życia. Szukając odpowiedzi powróciliśmy do istoty naszej drogi
formacyjnej – duchowości małżeńskiej. „Każda para małżeńska jest powołana do odkrywania
głębin tej miłości. I nie tylko: jest powołana do dorastania w postawie takiej – darze aż do
pełni. Żadne zobowiązanie, żaden krąg, ani żadne rekolekcje nie miałyby sensu, gdyby
zabrakło wysiłku i wzrostu w tym jednym: w nieustannym wychowywaniu siebie do postawy
miłości – daru” (ks. Marian Kaszowski, Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych, 63).
O duchowości małżeńskiej można mówić wiele i wielu mówi. Uznaliśmy jednak, że potrzeba
nam na nowo spojrzeć na to, co zostawił nam Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki – duchowość wspólnoty rodzinnej. Dlatego też tematy miesięcznych spotkań
wynikają z tekstu zostawionego nam przez Ojca, zamieszczonego w podręczniku do Oazy
Nowego Życia I stopnia dla rodzin (Kraków 2006, s. 1-14).
Tematyka spotkań na poszczególne miesiące pracy śródrocznej wygląda następująco:
1. Wrzesień 2022 – List kręgu centralnego na rok formacyjny 2022/2023
2. Październik 2022 – Duchowość personalistyczna – posiadać siebie w dawaniu siebie,
jako fundament wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
3. Listopad 2022 – Szacunek wobec tajemnicy płodności i życia
4. Grudzień 2022 – Miłość agape podstawową zasadą wspólnoty małżeńskiej i
rodzinnej
5. Styczeń 2023 – Pismo Święte światłem i życiem wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
6. Luty 2023 – Modlitwa źródłem odnowy i pogłębienia wspólnoty małżeńskiej i
rodzinnej
7. Marzec 2023 – Liturgia źródłem i szczytem życia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej

8. Kwiecień 2023 – „Życie według Ducha” jako styl życia wspólnoty małżeńskiej i
rodzinnej
9. Maj 2023 – Nowa Kultura w małżeństwie i rodzinie
10. Czerwiec 2023 – Postawa otwartości i bezinteresownej służby w Kościele i w świecie
Poszczególne konspekty miesięcznych spotkań zostaną przygotowane przez małżeństwa z
kręgu centralnego.
Przygotowując się do przeżywania roku jubileuszowego dostrzegliśmy, że nasze
przygotowanie przede wszystkim powinno mieć wymiar duchowy. Proponujemy, aby każde
małżeństwo podjęło nowennę modlitewną, podczas której będziemy odmawiać Akt
konstytutywny Ruchu Światło-Życie, akt oddania całego Ruchu Niepokalanej Matce
Kościoła. Nie przez przypadek wybraliśmy właśnie taką formę. 11 czerwca 2023 r. będziemy
przeżywać 50 lat od chwili, gdy kard. Karol Wojtyła wypowiedział te słowa oddając Ruch
Niepokalanej, a ks. F. Blachnicki nazwał ten akt aktem konstytutywnym, gdyż wierzył, że
oddanie się z Maryją Chrystusowi jest źródłem żywotności Kościoła i Ruchu (www.oaza.pl).
Zapraszamy każdego z Was do włączenia się w nowennę przez kolejne dziewięć miesięcy,
aby towarzyszyło nam wezwanie św. Pawła, do którego nawiązał Jan Paweł II podczas
czwartej pielgrzymki do Polski: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” (por. 1Tes 5,18-19).
Kilka słów o poszczególnych częściach spotkania kręgu
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM
W tej części 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 tekst 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.
Dopiero potem jest czas na modlitwę jako odpowiedź na usłyszane słowo Boże i dzielenie się
życiem.
Ważnym elementem części modlitewnej jest rozważanie tajemnicy różańca – pamiętajmy o
tzw. dopowiedzeniach. Przykładowo:
– Jezus, który za nas umarł na krzyżu.
– Jezus, który Ciebie, Maryjo, wziął do nieba.
– Jezus, na którego Matkę zostałaś wybrana przez Boga.
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. W tym roku formacyjnym
proponujemy przed błogosławieństwem w ramach nowenny odmawiać Akt Konstytutywny
(tekst znajduje się na okładce „Listu”).
SPOTKANIE W OPARCIU O LIST KRĘGU CENTRALNEGO – WRZESIEŃ 2022
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM
Podzielmy się przeżyciami z okresu wakacji, doświadczeniem przeżywania rekolekcji
formacyjnych itp.
CZĘŚĆ MODLITEWNA
• zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego.
• dzielenie się słowem Bożym: 1 Tes 5,12-22.
• krótka modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem.
• tajemnica różańca: głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.
• modlitwa za wstawiennictwem ks. F. Blachnickiego.
CZĘŚĆ FORMACYJNA
• dzielenie się realizacją zobowiązań z okresu wakacji: poprzez które zobowiązania
zbliżyliśmy się do Chrystusa, współmałżonka, rodziny? Z realizacją których zobowiązań
mieliśmy trudność podczas wakacji i dlaczego?
• omówienie nowego tematu formacyjnego: po przeczytaniu listu kręgu centralnego na
rok formacyjny 2022/2023 „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” i przemyśleniu zawartych
w nim treści podzielenie się następującymi kwestiami:
– Jaki wpływ wywarła na mnie, na nasze małżeństwo droga formacji, którą już
przeżyłem, przeżyliśmy do tej pory?
– Na ile przeżyta formacja sprawia, że dziś swoje życie poddaję Światłu?
– Jakie zadania dostrzegam dla mnie, naszego małżeństwa, kręgu, wspólnoty na kolejne
lata w DK?
– Za co w szczególny sposób w tym roku jubileuszowym chcę dziękować Bogu?
Tekst listu kręgu centralnego zostanie pod koniec sierpnia umieszczony na
www.dk.oaza.pl

