
FORMACJA W DOMOWYM KO ŚCIELE - WPROWADZENIE W RELIGIJNO ŚĆ, 
CZY PRZEPOWIADANIE ŻYWEGO KO ŚCIOŁA 

W NASZYCH WSPÓLNOTACH DIECEZJALNYCH. 
 

Formacja Domowego Kościoła ma wprowadzić swoich członków w osobową i żywą relację 
z Jezusem Chrystusem. W każdym okresie swojego życia trzeba żyć zgodnie z wolą Bożą, 
przeżywać jedność z braćmi na podobieństwo Bożej jedności w Duchu Świętym, tworząc 
wspólnotę na wzór Trójcy Świętej. 
Mając taki niedościgniony wzór, rodziny starają się żyć komunią w małżeństwie, rodzinie, kręgu, 
parafii, rejonie, diecezji ogólnie w Kościele. 
Wyrazem tego ma być troska o jedność całości naszego Ruchu na podobieństwo trwania w nim jak 
w winnym krzewie, spełniając Chrystusowe pragnienie, „aby byli jedno”. 
Jedność oparta nie tyle na zewnętrznych jego przejawach, co na wspólnej miłości i wspólnym 
dążeniu, co wyraża myśl z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian „To dążenie niech was ożywia, 
które też było w Chrystusie Jezusie”  
Miłość zobowiązuje do traktowania się z szacunkiem, życzliwością, łagodnością, wykluczając 
wszelką przedmiotowość w tym względzie i chęć podporządkowania. W naszej Diecezji 
przeżywamy jako Ruch wspólnie jego 40 -lecie. Znalazło to swój wyraz poprzez wspólny 
Powakacyjny Dzień Wspólnoty, realizuje we Wspólnej Jubileuszowej Nowennie, która jest 
przygotowaniem przed pielgrzymką do Krościenka, także z racji 25 rocznicy śmierci ks. Franciszka 
Blachnickiego. 
Wyrazem tej idei jedności Ruchu są oczywiście wszystkie Dni Wspólnoty przeżywane z młodzieżą 
ale były także wspólnie z nimi przeżyte rekolekcje kerygmatyczne w marcu ubiegłego roku 
w Dąbrówce a w najbliższych planach na kwiecień tego roku także wspólne ORD w Dąbrówce. 
Wzajemnemu poznaniu i zaprzyjaźnieniu służą coroczne wyjazdy na Kongregację 
Odpowiedzialnych do Częstochowy i na Zesłanie Ducha Świętego do Krościenka. Wyrazem 
bezinteresownej służby rodzinom przez młodzież jest posługa na rekolekcjach DK w diakonii 
muzycznej, wychowawczej. Rodziny zaś służą swoim zaangażowaniem czasowym i materialnym 
w utrzymaniu diecezjalnych ośrodków oazowych, wykonując pomniejsze remonty, generalne 
porządki i wykazując stałą dbałość o ośrodki. 
Przepowiadaniem żywego Kościoła jest nasza formacja realizowana przez „przeżyciowe” 
rekolekcje formacyjne DK z których jest wiele bogatych świadectw, nie tylko słownych ale 
świadczących o głębokich jakościowych przemianach życia.1 
Szczególnym wyrazem tego są owoce w postaci zaangażowania w posługach parafialnych, 
w dziełach charytatywnych, parafialnych poradnictwach rodzinnych, scholach i zespołach 
muzycznych, służbie liturgicznej i innych.  
Wierna realizacja zobowiązań jest bardzo trudnym zadaniem, większość rodzin stara się, by ta 
praktyka na co dzień, nie stała się się tylko wyrazem zewnętrznej religijności, ale okazją do 
ciągłego nieustanne nawrócenie i duchowego wzrostu. 
Podejmowane są starania, by tworzyć diecezjalną wspólnotę DK według Chrystusowej zasady 
„Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą.” Wyrazem tego jest pięknie 

                                                 
1 [Na rekolekcjach] ...Wszystko o nas i dla nas. Każde słowo pochłaniamy i analizujemy. Porównujemy z 
naszym życiem i postępowaniem. To jak puzzle, małe kawałeczki, które pieczołowicie ułożone dadzą całość. Nie da się 
opisać, to trzeba przeżyć.Każdy na swój sposób. 
Jechaliśmy niepewni, wyjeżdżamy umocnieni. W środku radość – ten czas to nie był czas stracony. Zaowocuje – już 
owocuje… 

 Fragment świadectwa Edyta i Andrzej Zalegowie z rekolekcji "Komunia w Małżeństwie", Dąbrówka 9-
11grudnia 2011  

 



przeżywanie świąt, zwłaszcza patronalnego DK, Święta Świętej Rodziny- na wspólnej Eucharystii 
pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego. Podobne przeżycia towarzyszą corocznym 
spotkaniom opłatkowym z biskupem i wszystkimi parami odpowiedzialnymi DK w diecezji. 
Pozytywną tradycją są też wspólne zabawy bezalkoholowe np. bale sylwestrowe i karnawałowe, 
gdzie poprzez tę formę zabawy, promujemy wstrzemięźliwość od alkoholu i innych używek oraz 
szerzymy nową kulturę życia bez zniewoleń i wszystkiego, co poniża godność osoby ludzkiej. 
Przyjętym zwyczajem jest uczestniczenie rodzin DK w obrzędach ślubów i wesel naszych dzieci 
a także pogrzebowych, rodziców i współbraci. Podobnie, trwanie na modlitwie, we wspólnych 
intencjach modlitewnych za członków DK. Praktykowana jest też pomoc w wypadkach choroby, 
trudnej sytuacji losowej, przy wyjeździe na rekolekcje, w tym również materialna ze „Skarbonki 
rekolekcyjnej” . 
W diecezji zwłaszcza młode rodziny podjęły nowe formy ewangelizacji jak chociażby wpisanie się 
ideę Samochodowej Randki Małżeńskiej. 
Integrującą rolę wspólnoty diecezjalnej pełni też diecezjalna strona internetowa 
http://www.radom.oaza.pl/dk/, gdzie zawsze na bieżąco można dowiedzieć się czym żyje nasza 
wspólnota diecezjalna DK i poszczególne rejony. 
Wiemy, ze wiele jeszcze mamy do zrobienia, zwłaszcza na szczeblu diakonii diecezjalnych. Taka 
bowiem tylko postawa jest dowodem na to, że formacja przebiega prawidłowo.  
 
Jesteśmy przekonani, że formacja DK jest formacją uczniów Chrystusa. Pozwala ona małżonkom 
szczęśliwie przebyć drogę do wieczności. Warunkiem tego jest także paralelna, najdłuższa droga  
każdego z nich, bo z jego głowy do serca, owocująca przemianą życia. Jest to droga świętości, 
droga żywego Kościoła.2  
 

Anna i Marek Kwiatkowscy-para diecezjalna radomska 

                                                 
2  [...Jesteśmy od sześciu lat w ruchu Domowego Kościoła. Rekolekcje w Dąbrówce -to nasze pierwsze 
rekolekcje. Przez tyle lat bardzo skutecznie wzbranialiśmy sie od wyjazdów zorganizowanych przez wspólnotę. 
Uważaliśmy, że to nie dla nas. Jadąc do Dąbrówki - jeszcze w samochodzie - przyrzekliśmy sobie, że jeśli nam się nie 
spodoba - po dwóch dniach wracamy do domu. Jak się potem okazało zostaliśmy do końca. 
 Kiedy rekolekcje się juz kończyły, łzy wzruszenia napływały do oczu. Pan Bóg nie szczędził nam łask, ale 
obsypywał nimi obficie. Przez sześć lat w Domowym Kościele wydawało nam się, ze dobrze rozumiemy zasady 
uczestnictwa w tym ruchu i niewiele nowego możemy sie dowiedzieć. Mylili śmy się. Pewne „rzeczy“ należy odczuć 
„od środka“, aby je zrozumieć, sam intelekt - nie wystarcza.] 
 Fragment świadectwa Basi i Pawła Brzeskich ORAR I st. Dąbrówka 9-13 listopad 2011  


