
FORMACJA
PODSTAWOWA 

I PERMANENTNA
W DOMOWYM 

KOŚCIELE



• łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie 
i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich 
Equipes Notre-Dame (END), 
tworząc właściwą dla siebie drogę.

„Zasady Domowego Kościoła”, punkt 2



NASZA DROGA

W Domowym Kościele otrzymujemy propozycję 
wejścia na duchową drogę, która:

• ma swój konkretny punkt wyjścia 

(nasza obecna sytuacja życiowa)

• ma punkty pośrednie 

(kolejne etapy formacji)



• ma swój cel

(świętość małżeńska 

i skuteczny katechumenat rodzinny, 

a w ostatecznej perspektywie 

– zbawienie, życie wieczne dla mnie 

i współmałżonka oraz naszej rodziny)

NASZA DROGA



• ks. Franciszek Blachnicki na podstawie Obrzędów 
chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych wyróżnił 
trzy etapy na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej, 
nadając im konkretną postać w systemie formacyjnym 
Ruchu

• odpowiadają im kryteria dojrzałości, określające, 
co powinniśmy przeżyć, zrozumieć, doświadczyć, przyjąć 
i zastosować w naszym życiu na danym etapie formacji



Być dojrzałym w sensie chrześcijańskim znaczy w każdej 
sytuacji życiowej, w każdym momencie, w każdym 
okresie swojego życia żyć zgodnie z wolą Bożą.

ks. Franciszek Blachnicki



ETAPY CELE ETAPÓW

EWANGELIZACJA
Osobiste spotkanie z Jezusem 

i przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela

DEUTERO-
KATECHUMENAT

Ukazanie drogi DK poprzez pilotaż.
Powtórny katechumenat, aby 
wypełniać zadanie, do którego 

zostaliśmy powołani 

DIAKONIA
Dojrzałe chrześcijaństwo 

wyrażające się w postawie służby 
bliźniemu



Ewangelizacja

doprowadzenie do decyzji 
(lub jej odnowienia) 
przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela

• ewangelizacja indywidualna
• rekolekcje ewangelizacyjne
• spotkania w kręgu na etapie ewangelizacji



• Oaza Rodzin I stopnia – cztery pierwsze dni



EWANGELIZACJA 
– KRYTERIUM DOJRZAŁOŚCI

(…) trzeba przeżywać swoje chrześcijaństwo jako 
osobistą relację do Chrystusa w Duchu Świętym.
Jeżeli ktoś nie zdobędzie tego osobistego stosunku 
do Chrystusa (…), to trudno mówić o dojrzałym 
chrześcijaninie. To jest próg, który trzeba przejść, 
żeby wejść w perspektywę dojrzałego życia 
chrześcijańskiego.

ks. Franciszek Blachnicki



Deuterokatechumenat

wtórny katechumenat – świadome, pełne życie 
rzeczywistością sakramentu chrztu

• pilotowanie
• I rok pracy – wprowadzanie w życie zobowiązań
• II rok pracy A i B – pogłębienie 

duchowości małżeńskiej 
w oparciu o fundamenty wiary – Drogowskazy 
Nowego Człowieka



• ORAR I stopnia

• Oaza Rodzin II stopnia

• ORAR II stopnia

• Oaza Rodzin III stopnia

• Oaza Rodzin I stopnia – dni 5-15



DEUTEROKATECHUMENAT 
– KRYTERIUM DOJRZAŁOŚCI

Modlitwa osobista związana z praktyką Namiotu Spotkania to jest 
istotna cecha dojrzałości chrześcijańskiej. (…) Relacja do Chrystusa jako 
Osoby dokonuje się przez Słowo Boże. (…) Jeśli potrafię żyć Słowem 
Bożym, jeżeli jest ono dla mnie normą działania i źródłem konfrontacji 
życia, dopiero wtedy jest to dojrzałe chrześcijaństwo (…). Następnym 
elementem określającym dojrzałe życie chrześcijańskie jest liturgia –
miejsce mojego osobowego spotkania z Bogiem (…). Relacje osobowe 
z Bogiem muszą być transponowane na płaszczyznę relacji 
międzyludzkich. Jeżeli potrafię spotykać się z innymi i przeżywać 
jedność dlatego, że jesteśmy w Chrystusie jedno, że jesteśmy przez Niego 
wezwani i że wszyscy żyjemy Jego Słowem – to tylko taka wspólnota jest 
wspólnotą chrześcijańską.

ks. Franciszek Blachnicki



Formacja podstawowa

• tematy formacyjne według podręczników
I i II roku pracy

• oazy rekolekcyjne I, II i III stopnia 
• ORAR I i II stopnia

„Zasady Domowego Kościoła”
punkt 19



• mistagogia (z gr. wchodzenie w tajemnicę) jest czasem 
pogłębiania i urzeczywistnianiem tego, co odkryliśmy 
i doświadczyliśmy w procesie formacji, odnośnie 
własnego powołania i wspólnoty, w której żyjemy: 
małżeństwa, rodziny, kręgu, Ruchu, całego Kościoła

• postawa diakonijna jest owocem formacji w DK 
i dowodem na to, że przebiega ona prawidłowo; kto 
chce iść za Chrystusem-Sługą, winien Go naśladować

MISTAGOGIA I DIAKONIA



Formacja permanentna (ciągła):

 ciągłe pogłębianie formacji podstawowej

 realizacja na spotkaniach miesięcznych 
tematów według materiałów proponowanych 
przez Centralną Diakonię DK
lub według własnego wyboru



 udział w rekolekcjach tematycznych  
oraz sesjach DK
(sesja o pilotowaniu kręgów, 
ORDR I i II stopnia) 

 Triduum Paschalne przeżywane w formie 
rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe



 uczestnictwo w ORD

 udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch 
Światło-Życie i innych

OAZA 
REKOLEKCYJNA 
ANIMATORÓW 

MODLITWY

OAZA 
REKOLEKCYJNA 

DIAKONII 
LITURGICZNEJ

OAZA 
REKOLEKCYJNA 

DIAKONII 
ŻYCIA

OAZA 
REKOLEKCYJNA 
ANIMATORÓW 

EWANGELIZACJI

OAZA 
REKOLEKCYJNA  

DIAKONII
JEDNOŚCI

OAZA 
REKOLEKCYJNA  

DIAKONII
WYZWOLENIA

OAZA 
REKOLEKCYJNA 
DIAKONII OAZ 

REKOLEKCYJNYCH

……………………….
.



MISTAGOGIA 
– KRYTERIUM DOJRZAŁOŚCI

Istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest 
poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. 
A więc to, co się wiąże z pojęciami „diakonia” i „misja”. 
Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi 
występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko 
sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. 

Jest to postawa diakonijna.

Ks. Franciszek Blachnicki



KONSEKWENCJA WYBORU DROGI

• na drodze formacyjnej Domowego Kościoła nie 
wystarczy udział w jakichkolwiek rekolekcjach, byleby 
tylko uczynić zadość zobowiązaniu

• bądźmy konsekwentni: wstępując do wspólnoty 
zdecydowaliśmy się na drogę, która – w przemyślany, 
logiczny, nieprzypadkowy sposób 
– prowadzi od punktu 
do punktu w stronę 
określonego celu



• Na ile jest w nas przekonanie, 
że formacja w DK to określona DROGA? 

• Czy nie ulegamy pokusie traktowania drogi 
formacyjnej DK w sposób wybiórczy?

• W jaki sposób troszczymy się o to, by małżeństwa 
z diecezji przeżywały poszczególne stopnie oaz po 
kolei? 

• Czy troszczymy się, aby małżeństwa po wstąpieniu 
do wspólnoty nie jeździły przez wiele lat z rzędu 
na rekolekcje tematyczne kosztem oaz i ORAR-ów?



OWOCE MOJEJ FORMACJI
• W czym stałem/am się lepszym mężem, 

lepszą żoną?
• Na ile przemieniłem/am się na lepsze jako 

ojciec, matka?
• Na ile dojrzałem do służby?
• Czy jestem członkiem Domowego Kościoła 

czy jego sympatykiem?



ZADANIA WSPÓLNE 
DLA WSZYSTKICH PAR 
ODPOWIEDZIALNYCH

„Zasady Domowego Kościoła”

punkt 23 i 30



Odpowiedzialność za DK spoczywa na Diakonii Domowego 
Kościoła (DDK), która na poszczególnych szczeblach struktury 
(kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz 
zachowania charyzmatu i jedności DK oraz odpowiada za 
formację. 

Małżeństwa są odpowiedzialne za sprawy organizacyjne 
i pracę duchową.



Parom odpowiedzialnym niezbędna jest jednak zawsze 
pomoc księży moderatorów, którzy pełnią ważną rolę 
doradców duchowych. Księża moderatorzy DK 
gwarantują wierność nauce Kościoła oraz łączność 
z Kościołem hierarchicznym. 



• inspiracja i koordynacja prac DK

• odpowiedzialność za program formacyjny DK i formację 
powierzonych im małżeństw

• odpowiedzialność za jedność DK i jego organizację



• udział w spotkaniach DK i całego Ruchu Światło-Życie

• służenie pomocą i doświadczeniem innym parom 
odpowiedzialnym



• organizacja dni skupienia, dni wspólnoty 
i innych potrzebnych spotkań

• przeprowadzanie indywidualnych rozmów 
z powierzonymi im małżeństwami

• pośredniczenie w obustronnym przekazywaniu 
informacji



• troska o materiały formacyjne

• powierzanie innym małżeństwom różnych posług

• troska o swoich następców



SPOTKANIE 
W GRUPIE

List kręgu centralnego 
z maja 2007 r.



1. Dzielenie się życiem
DK w diecezjach

2. Modlitwa:
- spotkanie ze słowem Bożym
- rozważenie tajemnicy różańca



3. Formacja:
- dzielenie się realizacją zadań 
wynikających z pełnionej posługi
- omówienie tematu –
„Przebieg kręgu diecezjalnego”


