
MIESIĘCZNE SPOTKANIE KRĘGU 

Kilka słów o jego poszczególnych częściach – istotna pomoc na każde spotkanie😊 

 

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 modlitwę członków kręgu 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.  

Wszelkie pogrubienia, także w tekstach źródłowych, pochodzą od autorów konspektów. 
Tak, jak zapisano w liście kręgu centralnego oraz we wprowadzeniach do wcześniejszych konspektów 

w tym roku formacyjnym proponujemy przed błogosławieństwem odmówić modlitwę 
zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (tekst znajduje się na okładce „Listu”). 

W kręgu, w którym nie wszystkie osoby są w KWC, odmawianie modlitwy zależy od 

decyzji kręgu – może się zdarzyć, że krąg wspólnie rozezna, że nie będzie odmawiał tej 
modlitwy; może też być tak, że ci, którzy nie utożsamiają się z fragmentem mówiącym o 

abstynencji, nie będą wypowiadali tych sów, ale może wypowiadanie tych słów być także 
wołaniem o otwarcie się na ten dar i pragnieniem, by za jakiś czas te słowa stały się 

moimi.  

  



KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – STYCZEŃ 2020 

Zjednoczenie z ofiarą Chrystusa na krzyżu 
 

DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 
Podzielmy się radościami i troskami, których doświadczyliśmy od poprzedniego spotkania kręgu. W 

szczególny sposób zwróćmy uwagę na okres Bożego Narodzenia i doświadczenie obecności Chrystusa, 

który zbawia. 
 

CZĘŚĆ MODLITEWNA 

• zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego. 

• dzielenie się słowem Bożym: Flp 2,5-11.  

• krótka modlitwa spontaniczna członków kręgu jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się 
życiem. 

• tajemnica różańca z dopowiedzeniami: śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 

• modlitwa za wstawiennictwem czcigodnego Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. 

 
CZĘŚĆ FORMACYJNA 

• dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją wszystkich zobowiązań; zastanówmy się 

także, które zobowiązanie/-a są dla mnie największym krzyżem oraz w jaki sposób staram się 

przyjąć ten krzyż? 

• omówienie nowego tematu formacyjnego: 
Zjednoczenie z ofiarą Chrystusa na krzyżu 

 

 

W świadomości wielu osób słowo „krucjata” kojarzy się z pójściem z krzyżem przeciw człowiekowi. 
Ksiądz Franciszek Blachnicki pokazywał krzyż jako znak zbawienia, a krucjatę jako coś, co nie jest 

wymierzone przeciw komuś, ale dla kogoś i z kimś. Odniesienie w krucjacie do krzyża jest wezwaniem 
do ofiary dla drugiego człowieka. Krzyż i krucjata są pokornym uniżeniem ofiarowanym drugiemu. 

Z tą myślą wczytajmy się w słowa Założyciela. 

„Słowo «krucjata» pochodzi od łacińskiego słowa «crux» – krzyż. Jest w nim wyrażone nasze 
przekonanie, że wyzwolenie może przyjść tylko stamtąd, z mocy Krzyża. Wyzwolenia może 

dokonać tylko Ten, który na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci. Krucjata, a więc ci, 
którzy staną pod krzyżem, pod krzyżem Chrystusa. Pod krzyżem Chrystusa stała Maryja, pod 

krzyżem Chrystusa z Maryją stoi Ojciec Święty Jan Paweł II. Pod krzyżem z Maryją i z Ojcem 

Świętym chcemy stanąć my, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Chcemy się oddać 
Chrystusowi jako narzędzie, aby przez nas objawił moc Krzyża ku wyzwoleniu człowieka. 

To jest fundament, to jest punkt wyjścia naszej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Chodzi o 
Człowieka pisanego wielką literą. O tego człowieka, o którego upomniał się Ojciec Święty Jan 

Paweł II, któremu drogę ratunku ukazał na nowo w swojej encyklice «Redemptor hominis». W tym 
kontekście chcemy podjąć naszą Krucjatę Wyzwolenia Człowieka” (F. Blachnicki, Wolni i wyzwalający, 

Kraków 2010, s. 65). 

„Jeżeli chcę kogoś podnieść, to muszę najpierw się schylić. Muszę tam być, gdzie on jest. 
Muszę stanąć obok niego, na tym samym fundamencie, a potem mogę go podnieść, 

podnosząc się razem z nim. Tylko tak możemy ratować, tak możemy wyzwalać, podając 
rękę słabym braciom. I to jest sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nie trzeba żadnej 

długiej argumentacji, nie trzeba długich wywodów. Oczywiście, to co mówi medycyna, co mówią 

lekarze, co mówią inne nauki o szkodliwości alkoholu, też jest potrzebne i pożyteczne, ale to wszystko 
nie wyzwoli żadnego ruchu odnowy. Nie stworzy armii ludzi odważnych. Tu trzeba spojrzenia na krzyż 

Chrystusa. Krucjata może się rodzić tylko z krzyża, ze spojrzenia na miłość Chrystusa, który 
dla nas tak się «uniżył, że stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa» 

(por. Flp 2,8). Jeżeli ta miłość zawładnie naszym sercem, to da nam moc, abyśmy mogli 
wyzwalać innych. I ta miłość nas wyzwoli, abyśmy mogli wyzwalać innych. I wtedy 

staniemy się naprawdę w ręku Chrystusa nowym wojskiem Gedeona, przyniesiemy ratunek, 

„Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie świętym Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem 
Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, 

może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami 
dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie” (z modlitwy KWC). 



wyzwolenie naszemu nieszczęśliwemu narodowi” (F. Blachnicki, Wolni i wyzwalający, Kraków 2010, s. 

75-76). 

„Odkupienie przynosi nam nie tylko wyzwolenie od ciemności błędu i od lęku, ale przede wszystkim od 

egoizmu, od egocentrycznej miłości, która stanowi najgłębsze źródło wszelkiej niewoli. Z powodu niej 
bowiem nie tylko człowiek dla człowieka staje się przedmiotem manipulacji, ale także nie może w 

wolności urzeczywistniać sam siebie. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

(n. 24) mówi, iż «człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny 
dar z siebie samego». Odkrycie prawdy, że przez bezinteresowny dar z siebie człowiek staje 

się prawdziwie wolny, ukazuje nam drogę do wolności, której nikt nam nie może odebrać 
i która jest zawsze, w każdej sytuacji, dla nas dostępna i otwarta. Jest to droga krzyża 

Chrystusowego. Tajemnica krzyża jest również kluczem do zrozumienia teologii wolności. 
Bez niej nie można skonstruować żadnej prawdziwej teologii wyzwolenia. Chrystus w chwili składania 

na krzyżu dobrowolnej, z miłości ku Ojcu i ku nam płynącej ofiary ze swego życia był zupełnie wolny, 

spełnił szczytowy akt wolności w swoim życiu. I odtąd podobnie każdy człowiek składający 
dobrowolnie w ofierze niższe wartości, a nawet życie, dla wartości wyższych, dla wartości 

najwyższej – bezinteresownej miłości – realizuje równocześnie siebie w akcie wolności, 
której mu nikt odebrać nie może! 

W krzyżu objawiła się ostateczna głębia tajemnicy wolności. Dlatego Krucjatę Wyzwolenia 

podejmujemy pod znakiem Krzyża! Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary z miłości, jest bowiem 
ostatecznie jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Droga do wolności wewnętrznej musi się 

łączyć z coraz głębszym wnikaniem w tajemnicę krzyża” (F. Blachnicki, Podręcznik Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka, Kraków 2017, s. 32-33). 

 
Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie do podzielenia 

się na spotkaniu kręgu: 

• Co dziś jest dla mnie krzyżem? 

• Czego nie potrafię ofiarować/oddać Panu Bogu? 

• Potrafimy tak wiele poświęcić dla dzieci, bliskich – dlaczego tak trudno złożyć w ofierze dar 

abstynencji? 
 

Spotkanie kończymy błogosławieństwem kapłana oraz modlitwą KWC (treść znajduje się na okładce 
kwartalnika). 

 

Zastosowanie: 

Podczas dialogu małżeńskiego podejmijmy rozmowę na temat krzyża w naszym życiu osobistym, 

małżeńskim i rodzinnym. W jaki sposób możemy służyć sobie pomocą w niesieniu tego krzyża? 

 

Jako uzupełnienie warto przeczytać całą książkę ks. Franciszka Blachnickiego „Wolni i wyzwalający” 

(https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/wolni-i-wyzwalajacy--190.html). 

https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/wolni-i-wyzwalajacy--190.html

