Z LISTU KRĘGU CENTRALNEGO DK DO MAŁŻEŃSTW I KAPŁANÓW
ODPOWIEDZIALNYCH ZA DOMOWY KOŚCIÓŁ
„Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga,
zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi
małżeństwami kręgu" (List DK, nr 0), Spotkanie ma charakter formacyjnomodlitewny.
Każde spotkanie składa się z następujących części stałych, z których każda ma
swój jasno określony cel.
Pierwsza część to DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM.
Celem tej części spotkania jest zawiązanie i budowanie wspólnoty. Dlatego
też ta część rozpoczyna spotkanie w kręgu i nie można przenosić jej np. na koniec
spotkania, jak to spotyka się w niektórych kręgach!
Dzielenie się swymi radościami i troskami rodzinnymi, zawodowymi, społecznymi
i kościelnymi pozwala pogłębić więź wspólnoty i podejmować konkretne czyny
wzajemnej pomocy. Wspólny skromny posiłek o charakterze agapy ma być środkiem
zbliżenia i wyrażenia braterskiej wspólnoty „Ludzie nie wymyślili jeszcze nic lepszego
niż wspólny posiłek, aby się zbierać i nawiązywać więź przyjaźni" (Statut END).
Kolejna część spotkania to MODLITWA (dzielenie się Ewangelią lub inne
formy spotkania ze słowem Bożym oraz rozważanie jednej tajemnicy różańca).
To chwila wspólnej refleksji kręgu jako wspólnoty nad słowem Bożym, które ma
stać się pomocą do realizowania ideału wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zgodnie
z Ewangelią.
Odpowiedzią na słowo Boże jest wspólna modlitwa kręgu, która jest środkiem
głębszego porozumienia, duchowej jedności i uświadomienia sobie obecności
Chrystusa. Ta część spotkania kończy się modlitwą w intencjach podanych przez
członków kręgu, podczas rozważania z Maryją i przez Maryję tajemnicy różańca.
Ostatnia część spotkania w kręgu to FORMACJA.
Celem tej części spotkania jest podtrzymywanie i pogłębianie wiary. Ten cel
realizowany jest poprzez dwa etapy:
 DZIELENIE SIĘ W ATMOSFERZE MODLITWY REALIZACJĄ
ZOBOWIĄZAŃ
Celem tej części jest dzielenie się ze wspólnotą swoim postępem w życiu
duchowym. Każda para małżeńska ze szczerością stara się mówić o radościach
i trudnościach związanych z wypełnianiem zobowiązań, które są środkami
rozwoju życia duchowego. Jest to bardzo istotny punkt spotkania, gdyż od
realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw jak i całego
kręgu, dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska.

 OMÓWIENIE NOWEGO TEMATU
Ta część ma na celu wymianę poglądów na określony i przygotowany
wcześniej temat. Służy pogłębieniu wiary i jedności małżeńskiej, a przez to
bardziej świadomemu wypełnianiu swojego powołania chrześcijańskiego
w małżeństwie i rodzinie.
Nie może to przybierać formy czysto teoretycznej i intelektualnej dyskusji
o problemach ale ma być wspólnym szukaniem myśli i woli Bożej jako
rozwiązania problemów wspólnoty rodzinnej.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych
małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Spotkanie może być
przeplatane śpiewem o treści dobranej do jego tematu lub okresu liturgicznego. Pod
koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne kręgu i ruchu
(na podstawie: Zasady DK p. 14 i 16)
W bieżącym roku formacyjnym w całym Ruchu Światło-Życie pochylamy się nad
tematem „Czynić uczniów". Podejmijmy to wezwanie wsłuchując się w słowa ks.
Franciszka Blachnickiego:
„Być uczniem oznacza naśladować swego Nauczyciela. (...) Uczeń staje się
uczniem we wspólnocie Pana, wspólnota zaś jest stale przy Panu, zgromadzona wokół
Niego, wsłuchana w Jego Słowo i zapatrzona w Jego czyny. Uczniowie ze wspólnoty
łatwiej mogą się rozejść, by głosić to, co usłyszeli i zobaczyli, bo zawsze wiedzą,
dokąd mogą wrócić. Mogą wrócić nie tylko po to, żeby "utrzymać i -wzmocnić siły
życiowe, lecz także po to, by przypomnieć sobie, co mają mówić i jak mają głosić; by
zapytać się, kim powinni być, gdy zapomną kim są"
(por. ks. F. Blachnicki, Idąc czyńcie uczniami, Kraków 2008)
Polecamy wszystkie rodziny Domowego Kościoła oraz kapłanów opiece
Niepokalanej Matki Kościoła i wstawiennictwu Sługi Bożego, ks. Franciszka
Blachnickiego.
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