DROGA NASZEJ FORMACJI W DOMOWYM KOŚCIELE

Droga formacji DK, wytyczona została przez założyciela, Sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego i łączy w sobie dwa charyzmaty: charyzmat Ruchu Światło- Życie
i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Do współpracy
w tworzenie drogi formacji dla DK została zaproszona, przez naszego założyciela, siostra Jadwiga
Skudro, która wcześniej miała doświadczenie pracy END . Ojciec Franciszek wyróżnił na tej
drodze formacji trzy etapy: ewangelizacji, katechumenatu a raczej deuterokatechumenatu oraz etap
mistagogii i diakonii we wspólnocie. Przyjrzyjmy się co obecnie składa się na tę drogę.
1. Ewangelizacja
Celem tego etapu jest doprowadzenie do osobistego spotkania z Jezusem i przyjęcia Go przez
wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela.
Formacja na tym etapie, to spotkania w kręgu realizowane wg. podręcznika „Ewangelizacja
i pilotowanie kręgów”.
Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju
rekolekcjach organizowanych przez DK. Na etapie ewangelizacji wskazane są dla rodzin:
15 - dniowa OR I st. lub przynajmniej rekolekcje ewangelizacyjne.
2. Katechumenat (deuterokatechumenat)
Celem na tym etapie jest coraz głębsze zakorzenienie w naszym codziennym życiu
w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Formacja na tym etapie, to spotkania w kręgu wg. Podręcznika „Domowy Kościół I rok pracy”
Celem I roku formacji jest doprowadzenie małżonków do systematycznej realizacji wszystkich
zobowiązań w codziennym życiu”
Kręgi po zrealizowaniu pierwszego roku pracy i przeżyciu I st OR i ORAR I powinny iść
podręcznikiem „Domowy Kościół II rok pracy”część A a w kolejnym roku „Domowy Kościół II
rok pracy”część B. Podręcznik A zawiera materiały formacyjne pracy Domowego Kościoła na
jeden rok. Drugi rok pracy część B ma na celu pogłębienie duchowości małżeńskiej.
Równolegle czasem wchodzenia w powyższe treści jest przeżycie 15 dniowej oazy II stopnia oraz
ORAR II.
Przyjmuje się , że pary, które podjęły posługę animatorską w kręgu, przeżywają w pierwszej
kolejności ORAR II st, który dotyczy właśnie tej posługi nawet wtedy, gdy przeżywają dopiero I
rok pracy.
3. Etap mistagogii i diakonii we wspólnocie
Mistagogia 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. Szczególnym czasem wchodzenia
w te tajemnice jest oaza III stopnia . O małżeństwach , które przeszły omówioną przez nas
drogę mówimy, że przeszły formację podstawową a nie często mylnie nazywaną „pełną”.
Dalszy etap formacji we wspólnocie bywa określany mianem formacji permanentnej. Jest to:
– ciągłe pogłębianie formacji podstawowej,
– udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych DK,
– Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe,
– uczestnictwo w ORD i inne rekolekcje DK.
Dowodem autentycznego przeżycia tej drogi jest – podjęcie służby (diakonii) we wspólnocie
Kościoła. Do pracy w diakoniach przygotowują nas również różnego rodzaju rekolekcje i sesje
specjalistyczne (sesja o pilotowaniu kręgów, ORDR I i II stopnia, rekolekcje dla par diecezjalnych

i rejonowych).
Podczas spotkań miesięcznych na tym etapie podejmuje się realizację tematów według materiałów
proponowanych przez Centralną Diakonię DK np. według tematów proponowanych w Listach DK.
Czasem dany krąg, na zasadzie rozpoznanej potrzeby, idzie podręcznikami „Eucharystia
a małżeństwo”, „Komunikacja w małżeństwie i rodzinie itd.”
Jest wskazane aby w podręczniki przewidziane na poszczególne lata pracy jak również w Listy DK
była zaopatrzona każda para małżeńska.(Z wyjątkiem okresu pilotowania)
Jeszcze parę słów o rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III
stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II
stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych.
Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód
organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także
program formacyjny dla dzieci.
Program oazy I stopnia ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również
zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.
Oaza II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie
okresów liturgicznych w rodzinie.
Oaza III stopnia ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.
ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot
rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.
ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej,
ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.
Tak wygląda nasza praca formacyjna śródroczna i wakacyjna w DK. Akceptacja tej drogi zapewnia
nam właściwe odkrywanie bogactwa charyzmatów RŚŻ. Droga ta wydaje się długa i trudna . Jest
to jednak bardzo uproszczony odbiór. Droga długa , ale ciekawa , dająca możliwość ubogacenia się
niezmierzonymi skarbami. Droga , którą przemierzamy we dwoje jako małżonkowie , często
z naszymi dziećmi. Bez pełnego przeżycia drogi rekolekcyjnej nie jest możliwe ogarnięcie
charyzmatu RŚŻ .
Wiosna to czas podejmowania decyzji o wyjazdach rekolekcyjnych. Znajdźmy chwilę czasu na
modlitwie osobistej i zapytajmy Pana o drogę. Poprośmy o światło w wyborze rekolekcji i odwagę
powiedzenie tak – chcę być aktywnym – ruszam na oazową drogę. Z całą pewnością na tej drodze,
tak jak uczniowie udający się do Emaus, spotkamy Zmartwychwstałego Pana i doświadczymy Jego
miłości. Miłości , która nada naszej drodze właściwy kierunek ku Niebieskiej Jerozolimie.
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