
KONSPEKT SPOTKANIA MIESIĘCZNEGO KRĘGU - WRZESIEŃ 2016 R. 
WPROWADZENIE DO SPOTKAŃ  

„MIŁOSIERDZIE – WYOBRAŹNIA ZAMIENIONA W CZYN” 
 
I. DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 
Cel: zawiązanie i budowanie wspólnoty. 
Podczas symbolicznego posiłku dzielimy się przeżyciami z okresu wakacji, doświadczeniem rekolekcji formacyjnych 
itp. Podzielmy się: czy, od kogo i w jakich sytuacjach doświadczyliśmy miłosierdzia i jakie towarzyszyły nam uczucia 
związane z tym faktem. 
 
II. CZĘŚĆ MODLITEWNA 
Cel: wspólna refleksja nad słowem Bożym – pomoc w realizowaniu ideału wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej 
zgodnie z Ewangelią; wspólna modlitwa – środek głębszego porozumienia, duchowej jedności i uświadomienia 
sobie obecności Chrystusa. 
 
• Dzielenie się słowem Bożym – Łk 10,30-37 oraz wspólna modlitwa kręgu jako odpowiedź na słowo Boże. 
• Różaniec (z dopowiedzeniami) – tajemnica do wyboru przez prowadzących. 
 Modlitwa za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Niech ta modlitwa będzie 

obecna na każdym spotkaniu naszego kręgu, niech stanie się częścią naszej codziennej modlitwy osobistej, 
małżeńskiej czy rodzinnej. 

 
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. 
 
III. CZĘŚĆ FORMACYJNA 
Cel: podtrzymywanie i pogłębianie wiary. Ten cel realizuje się w dwóch etapach: 
 
1. Dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań z okresu wakacji 
Cel: dzielenie się ze wspólnotą swoim postępem w życiu duchowym. 
Dzielenie można ukształtować w oparciu o poniższe pytania: 

 Które zobowiązania zbliżyły mnie/nas do Pana Boga podczas wakacji? Podać przykłady. 
 Które z nich są nam szczególnie pomocne w stawaniu się miłosiernymi i w jaki sposób się to objawia? 

 
2. Omówienie nowego tematu 
Cel: wymiana poglądów na określony i przygotowany wcześniej temat. 
 

W tym miesiącu podejmujemy temat:  
Wprowadzenie do spotkań miesięcznych „Miłosierdzie – wyobraźnia zamieniona w czyn” 

 
Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Franciszka oraz podejmując temat roku pracy naszego Ruchu: 
„Miłosierni jak Ojciec”, zagłębimy się w tematykę związaną z uczynkami miłosierdzia. Pragniemy, aby ten czas był 
dla każdego z nas okazją do wdrożenia słowa Bożego w życie. Niech treści, które będziemy rozważać, rozbudzą w 
każdym z nas pragnienie coraz lepszego stawania się uczniami Chrystusa poprzez nawet te drobne uczynki 
miłosierdzia, które będą owocem naszej formacji.  
 
Z bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus”: 
 
„Z uczuciem wdzięczności za to, co Kościół otrzymał oraz z odpowiedzialnością za zadanie, które na nas czeka, 
przekroczymy Drzwi Święte mając pełne zaufanie, że towarzyszy nam moc Zmartwychwstałego Pana, który 
nieustannie podtrzymuje naszą pielgrzymkę. Duch Święty, który prowadzi kroki wierzących, by 
współpracowali w dziele zbawienia dokonanym przez Chrystusa, niech będzie przewodnikiem i wsparciem 
Ludu Bożego, pomagając mu kontemplować oblicze miłosierdzia” (MV 4). 
 
„Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia 
względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w 



obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce ewangelii, gdzie ubodzy są 
uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy 
mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia…” 
(MV 15). 
 
Podczas kolejnych spotkań miesięcznych będziemy rozważać następujące tematy: 
 
1. IX 2016 – Wprowadzenie w temat roku pracy. List kręgu centralnego na rok 2016/2017. 
 
2. X 2016 – Uczynki miłosierne względem duszy: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać. 
 
3. XI 2016 – Uczynki miłosierne względem duszy: grzeszących upominać, strapionych pocieszać. 
 
4.  XII 2016 – Uczynki miłosierne względem duszy: urazy chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić. 
 
5.  I 2017 – Uczynki miłosierne względem duszy: modlić się za żywych i umarłych. 
 
6.  II 2017 – Uczynki miłosierne względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić. 
 
7. III 2017 – Uczynki miłosierne względem ciała: nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć. 
 
8.  IV 2017 – Uczynki miłosierne względem ciała: chorych nawiedzać, więźniów pocieszać. 
 
9.  V 2017 – Uczynki miłosierne względem ciała: umarłych pogrzebać. 
 
10. VI 2017 – Spotkanie podsumowujące cykl tematów „Miłosierdzie – wyobraźnia zamieniona w 

czyn”. 
 
Przed spotkaniem prosimy przeczytać list kręgu centralnego na rok formacyjny 2016/2017, przemyśleć treści i 
odpowiedzieć na pytania zawarte w tym liście. 
Tekst listu kręgu centralnego znajduje się na stronie www.dk.oaza.pl (zostanie tam umieszczony pod koniec 
sierpnia). 
 
Pytania do dzielenia się: 
• pytania zamieszczone w liście kręgu centralnego na rok formacyjny 2016/2017. 
 
Zakończenie: 
• Ustalenie daty i miejsca następnego spotkania; 
• Krótka modlitwa i udzielenie błogosławieństwa Bożego przez kapłana. 
 
Sugestie do pracy w ciągu miesiąca: 
• Podczas modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej podziękujmy Bogu za Jego miłosierdzie i za miłosierdzie, 

którego doświadczyliśmy od innych ludzi. 
• Realizując zobowiązanie regularnego spotkania ze słowem Bożym można kontynuować czytanie Pisma Świętego 

według przyjętego przez siebie na ten rok schematu; można także wykorzystać następujące teksty mówiące o 
miłosierdziu (starajmy się czytać cały fragment zawierający dany werset, aby zobaczyć całość kontekstu): 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 
I tydzień Wj 33,19 Wj 34,6 Lb 14,19 Pwt 4,31 Pwt 13,9 Pwt 13,18 Joz 11,20 
II tydzień 1 Sm 20,14 2 Sm 9,1 2 Sm 9,3 2 Sm 12,6 2 Sm 24,14 2 Sm 24,25 1 Krl 8,50 
III tydzień 2 Krl 1,13 1 Krn 21,13 2 Krn 30,9 Ne 9,19 Ne 13,22 Ps 6,5 Ps 13,6 
IV tydzień Ps 17,7 Ps 30,9 Ps 40,12 Ps 51,3 Ps 69,17 Ps 77,10 Ps 79,8 

 
• Podczas dialogu małżeńskiego zastanowić się i podzielić, kiedy doświadczamy miłosierdzia. Podziękować Panu 

Bogu i współmałżonkowi za wszystkie przejawy miłosierdzia, którym nas obdarzył. Podjąć regułę życia będącą 
owocem dialogu małżeńskiego. 

• Podjąć wspólnie lekturę tekstów następnego spotkania, aby przygotować się do dzielenia nimi na spotkaniu 
kręgu. 


