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ługa Boży Franciszek był jednym z 

najbardziej i najdłużej szykanowanych 

duchownych w PRL. Obiektem 

zainteresowania UB stał się już w latach 

pięćdziesiątych, gdy odważnie upominał się o 

prawa wygnanych z Katowic biskupów i 

rozpoczął pracę z ministrantami i młodzieżą.  

W 1957 r. stworzył Krucjatę Wstrzemięźli-

wości, która zajęła się walką z plagą pijaństwa. 

Kiedy w sierpniu 1960 r. władze zlikwidowały 

centralę Krucjaty, Sługa Boży Franciszek 

opracował memoriał, w którym opisał 

wszystkie szykany. W marcu 1961 r. został 

aresztowany. Siedział w tym samym więzieniu, 

co za okupacji niemieckiej. 

W duchu odnowy posoborowej, Ksiądz 

Blachnicki przystąpił do tworzenia ruchu 

oazowego, nazwanego później Ruchem Światło-

Życie. Początkowo pracował z grupą zaledwie 

kilkunastu osób. W 1973 r. powstał Domowy 

Kościół jako gałąź małżeńsko-rodzinna Ruchu 

Światło-Życie. Rozwój ruchu wspierał bardzo 

mocno w swej diecezji ówczesny kardynał Karol 

Wojtyła. U progu lat dziewięćdziesiątych we 

wspólnotach Ruchu Światło-Życie uczestniczyło 

już około 100 tys. młodzieży i dorosłych. 

Obecnie trwa proces beatyfikacyjny księdza 

Franciszka Blachnickiego. 

 

Małżonkowie, jeżeli chcecie: 

 

 Pogłębiać wiarę i wiedzę religijną 

 Rozwiązywać z Bożą pomocą 

problemy w swoich małżeństwach  

i rodzinach 

 Budować silniejsze więzi 

małżeńskie 

 Wymieniać się doświadczeniami  

w wychowywaniu dzieci 

 Skorzystać z rekolekcji rodzinnych 

w różnych diecezjach  
 

Zapraszamy do wspólnoty małżeństw 

Domowego Kościoła 

(bez względu na wiek i staż małżeński) 
 

Budujmy nasz dom na skale!  

 
 

SPOTKANIE INFORMACYJNE: 
 

Niedziela, 6 III 2016  

godz.19:00 (po Mszy św. o 18:00)  

sali Nowego Domu Parafialnego 
 

informacje dodatkowe 

tel .  606-117-456 
 

 

www.warszawa.oaza.pl/dk/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMOWY 
KOŚCIÓŁ 

 

 
 

Parafia Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi  

w Klarysewie 

S 



Czym jest Domowy Kościół? 
 

Domowy Kościół powstał w Polsce, w 1973 r., 

z inicjatywy Sługi Bożego ks. prof. Franciszka 

Blachnickiego, jako gałąź rodzinna Ruchu 

Światło-Życie.  

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów 

odnowy, które pojawiły się w Kościele po 

II Soborze Watykańskim. Najbardziej znana i 

widoczna jest jego gałąź młodzieżowa, zwana 

Oazą. Istnieje jednak także gałąź rodzinna, jaką 

jest Domowy Kościół (DK).  
DK powstał z połączenia idei ruchu „Światło-

Życie” oraz międzynarodowego ruchu 

małżeństw katolickich Equipes Notre Dame 

(END) – Wspólnot Najświętszej Marii Panny. 

DK ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie 

i innych, pomaga we wzajemnym zrozumieniu. 

Pozwala uzmysłowić sobie, czym naprawdę jest 

miłość małżeńska, jak można i trzeba ją 

przeżywać, jak pokonywać codzienne trudności 

i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć 

świętość. 

W dzisiejszych czasach, pojedynczemu 

małżeństwu trudno wytrwać w życiu zgodnym z 

zasadami chrześcijańskimi. Dlatego małżeństwa 

pragnące żyć według nich łączą się w małe 

grupy nazywane kręgami (w skład kręgu 

wchodzi 4-7 małżeństw), które spotykają się 

raz w miesiącu (spotkanie trwa około 3 

godzin), by dzielić się ze sobą doświadczeniami 

wiary, pomagać sobie wzajemnie we 

wszystkich problemach małżeńskich i 

rodzinnych oraz wspólnie się modlić, wierząc, 

że Bóg może sprawić, że nasze małżeństwa i 

rodziny będą szczęśliwsze. 

 

Domowy Kościół dziś 
 

Domowy Kościół istnieje w każdej polskiej 

diecezji. Liczy blisko 3 400 kręgów, które 

skupiają ponad 30 000 osób.  

Poza granicami Polski istnieje ok. 300 kręgów, 

skupiających ok. 2500 osób. Na mapie DK 

pod względem ilości kręgów wyróżniają się 

takie kraje, jak Ukraina, Słowacja, Niemcy, 

Kanada i Stany Zjednoczone. Pojedyncze kręgi 

istnieją w Czechach, Austrii, Wielkiej Brytanii, 

Francji, Luksemburgu, Norwegii, Szwecji, 

Kazachstanie, Rosji i Białorusi. 

W Archidiecezji Warszawskiej istnieje ok. 160 

kręgów małżeńskich DK i stale powstają nowe.  

 

Cele Domowego Kościoła 
 

Domowy Kościół (DK) ma pomóc małżonkom 

w głębszym zjednoczeniu między nimi i ich 

obojga z Bogiem. To wspólne dążenie 

małżonków do życia w pełni chrześcijańskiego 

nosi miano duchowości małżeńskiej, która 

stanowi o specyfice tego ruchu – adresowanego 

specjalnie do małżeństw sakramentalnych. 

DK stawia sobie za cel urzeczywistnienie 

soborowej wizji rodziny, zgodnie z którą każda 

rodzina chrześcijańska powinna być małym 

domowym Kościołem. Według nauki Soboru 

powstaje on dzięki Łasce Bożej i odpowiedzi na 

nią ludzi wierzących poprzez zawierzenie Bogu, 

życie sakramentalne i modlitwę. 

Podstawowymi metodami pogłębiania wiary i 

więzi małżeńskich i rodzinnych, realizowanymi 

przez Domowy Kościół, są modlitwa osobista, 

małżeńska i rodzinna oraz regularne 

rozważanie Słowa Bożego. Ważną pomocą w 

budowaniu jedności jest również dialog 

małżeński, czyli rozmowa małżonków o 

wszystkich sprawach rodziny ze świadomością 

obecności Boga w ich życiu, praca nad sobą 

(zwana regułą życia), a także możliwość 

uczestnictwa w rekolekcjach weekendowych 

lub wakacyjnych.  

Małżeństwa, które tworzą krąg Domowego 

Kościoła, są dla siebie wsparciem i pomocą w 

różnych sytuacjach życiowych.  

W DK rodzice starają się przy pomocy słowa i 

przykładu być dla swych dzieci pierwszymi 

nauczycielami wiary. 

Rodziny DK służą także wspólnocie 

parafialnej, włączając się w życie parafii i 

czując się za nią współodpowiedzialnymi.  

Nad prawidłowym realizowaniem celów DK 

czuwa kapłan. 
 

 
 

łowa, które wypowiedział Ojciec Święty 

Jan Paweł II do członków Ruchu Światło-

Życie na Błoniach Krakowskich w 2003 

roku (w czasie ostatniej pielgrzymki do 

ojczyzny): 

„Dziękuję Bogu za ten Ruch, który przyniósł tyle 

błogosławionych owoców w sercach młodzieży w 

minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne 

środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. 

Jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych 

myślach.” 

S 


