
FORMACJA 
 

Wprowadzenie do miesięcznych spotkań kręgów  

 

Kilka słów o jego poszczególnych częściach – istotna pomoc w przygotowaniu każdego 

spotkania. 
 

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. Przyjętą w tym roku 

metodą pracy jest Ewangeliczna rewizja życia. 

 

Ewangeliczna rewizja życia jest metodą pracy opartą na konfrontacji własnego życia z 

wymaganiami niesionymi przez słowo Boże. Nie jest ona metodą poddawania kontroli 

sumienia czy postanowień, lecz stanowi Nową Wizję (RE – WIZJĘ) mojego życia 



oglądanego nie z perspektywy zmysłów lub rozumu, ale przez spojrzenie na nie wzrokiem 

wiary. Spotkanie formacyjne opiera się na trzech pojęciach. 

1. Widzieć – podczas tej części spotkania omawiamy temat dzieląc się własnymi 

spostrzeżeniami i poglądami; 

2. Osądzić – dokonujemy oceny omawianego tematu sięgając do tekstów Pisma Świętego 

lub dokumentów Kościoła;  

3. Działać – ta część spotkania ma doprowadzić nas do podjęcia konkretnych decyzji w 

odniesieniu do omawianego tematu. 

Metoda Ewangelicznej rewizji życia związana jest z rozmową, dyskusją opartą o konkretne 

teksty, które mają doprowadzić do wniosków pogłębiających chrześcijańskie życie. 

 

Przed błogosławieństwem w ramach nowenny proponujemy odmówienie Aktu 

Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie (tekst znajduje się na okładce „Listu”). 


