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Powstanie Domowego Kościoła 

 

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, który z kolei ma swoje źródło w nurcie 

odnowy Soboru Watykańskiego II, dlatego - jak wierzymy - powstał z inspiracji Ducha Świętego.  

Założyciel Ruchu, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), odczytując znaki czasu, 

rozpoczął na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła od organizowania rekolekcji oazowych dla 

ministrantów (1954), a w latach następnych wypracował cały system formacyjno-ewangelizacyjny, 

obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych, a także rodziny (1973). 

 

Tak ukształtowany Ruch Żywego Kościoła został zawierzony Niepokalanej, Matce Kościoła 11 

czerwca 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem przez kardynała Karola Wojtyłę. Akt ten Ruch uznaje 

za swój akt konstytutywny, a Krościenko jest siedzibą Ruchu. W roku 1976 Ruch Żywego Kościoła 

przyjął nazwę "Ruch Światło-Życie". 

 

Wspólnoty rodzin, w ramach Ruchu Światło-Życie, ubogacone od początku o duchowość 

międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame, przyjęły nazwę Domowy 

Kościół (1978). 

 

 

Duchowość małżeńska 

 

Ks. Franciszek Blachnicki, mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem 

widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. 

Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z 

zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię 

mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. "W sakramencie małżeństwa to Bóg 

czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w 

nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych." Domowy Kościół Ruchu 

Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, 

uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. 

 

Małżeństwa Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie realizują duchowość małżeńską zaczerpniętą z 

charyzmatu Equipes Notre Dame, której celem jest wzajemne uświęcanie się małżonków, tworzenie 

jedności małżeńskiej i realizowanie katechumenatu rodzinnego. W naszej formacji kładziemy nacisk 

na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Będąc bliżej siebie zbliżamy się do Boga, a będąc w 

głębokiej relacji ze Zbawicielem pogłębiamy naszą miłość małżeńską. Pogłębianie tych relacji 

wpływa również na nasze dzieci, pomagając nam wychowywać je w duchu chrześcijańskim. 

 

Możemy spotkać się z pytaniem, czy Domowy Kościół jest ruchem rodzinnym? Zapewne jesteśmy 

ruchem rodzinnym, który jednak w  swej istocie jest ukierunkowany na formację małżonków i 

realizowanie przez nich katechumenatu rodzinnego. Stąd obecność tematyki związanej z 

wychowaniem dzieci, odkrywaniem ojcostwa w rodzinie, budowaniem prawidłowych relacji 

rodzinnych itp., tak ważnych dla życia rodziny. Zawsze jednak patrzymy na te sprawy w kontekście 

formacji małżonków, w  kontekście relacji między mężem i żoną - osób wspólnie wspierających się w 

drodze do świętości. 

 

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, 

posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości, ze świadomością, że wszyscy 

jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez 

względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na 

rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy 

wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania 

w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości. Należy tutaj zaznaczyć, że im 

wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego 

Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w 
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klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się 

Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, lekturę Słowa Bożego, lub też swoiste kręgi biblijne w 

rodzinie. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin 

życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga - są ogromnym zapleczem siły i 

równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. 

Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, 

wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą 

"odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane 

bliskością drugiego." 

 

 

Formacja 

 

Podstawowym celem naszej formacji jest dążenie do świętości, nie tylko w wymiarze osobistym, ale 

również do świętości naszych małżeństw, naszych rodzin. Formacja odbywa się w rodzinie, w czasie 

comiesięcznych spotkań kręgu rodzin oraz przez uczestnictwo w rekolekcjach. Duchowość małżeńska 

w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych 

nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to: 

 

 Codzienna modlitwa osobista – osobista relacja z Bogiem jest konieczna abyśmy żyli w 

prawdzie o nas samych. 

  

 Regularne spotkanie ze słowem Bożym – Bóg kieruje do nas swoje Słowo, które jest dla nas 

drogowskazem i daje możliwość refleksji nad naszym codziennym życiem. 

 

 Codzienna modlitwa małżeńska – nasze codzienne stawanie przed Panem i zawierzanie się Jemu 

na nowo: oto my, Panie Boże, oto nasze radości, nasze prace, oto nasze trudy i słabości, oto my, 

Panie, razem przed Tobą – tak jak w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa. 

 

 Codzienna modlitwa rodzinna - Bóg obdarzył nas darem rodzicielstwa, powierzył naszym 

rękom i naszej miłości nowego człowieka, byśmy go przygotowali do życia, do służby dla innych, 

do miłości - z tym darem, naszymi dziećmi, stajemy więc przed Stwórcą w modlitwie rodzinnej. 

 

 Comiesięczny dialog małżeński - podejmowany w duchu szczerości i zaufania, poprzedzony 

modlitwą, staje się środkiem budowania jedności, gdyż pomaga poznawać się wzajemnie i 

wspólnie rozwiązywać problemy życia małżeńskiego i rodzinnego. 

 

 Reguła życia (systematyczna praca nad sobą) - Pan Bóg pragnie naszego dobra już tutaj na 

ziemi, ale nigdy nie wkroczy w nasze życie wbrew woli człowieka, dlatego też systematyczna 

praca nad sobą, dzięki „otwarciu” naszego życia przed Panem, przemienia nas samych, nasze 

małżeństwa i rodziny.  

 

 Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu - spotykamy się w grupach 

od 4 do 7 małżeństw, w duchu Bożej miłości i jej chcemy się tam uczyć - wspólnie czytamy 

Słowo Boże, modlimy się, dzielimy się naszym życiem, tym codziennym jak i tym duchowym. 

 

 Uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych - to czas potrzebny byśmy nabrali równowagi 

życiowej, byśmy się nie zagubili w wartościach, w hierarchii spraw i zadań, byśmy się nie 

„zamknęli” w budowaniu życia według naszych, tylko ludzkich planów. 

 

Powyższe elementy formacyjne nie są celem samym w sobie, ale środkiem w dążeniu do Chrystusa. 

Ich realizowanie odbywa się w rodzinie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, 

podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw 

w kręgu. 
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Kontakt 

 

W naszej parafii opiekę duszpasterską nad kręgami Domowego Kościoła sprawuje ksiądz Łukasz 

Jusiński. Zachęcamy do kontaktu  z Nim tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszej 

wspólnoty. 


