
MIESIĘCZNE SPOTKANIE KRĘGU 

Kilka słów o jego poszczególnych częściach – istotna pomoc w przygotowaniu każdego 

spotkania   

 

DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 
W tej części spotkania przy skromnym posiłku dzielimy się radościami i troskami naszego życia 

osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. 
 

CZĘŚĆ MODLITEWNA 

Zapalamy świecę i przyzywamy Ducha Świętego przed odczytaniem tekstu z Pisma Świętego. Niech 
zaproponowany fragment Pisma Świętego będzie słowem, które pragniemy wprowadzać w nasze 

codzienne życie. Dzielimy się słowem Bożym ze wspólnotą – co dziś Pan Bóg mówi do mnie w 
swoim słowie. Nie zamieniamy dzielenia się na modlitwę na kanwie słowa – nasza wypowiedź ma być 

skierowana do wspólnoty. Dążymy do tego, by słowem podzielili się wszyscy. 
Następnie jest czas na krótką modlitwę spontaniczną członków kręgu jako odpowiedź na usłyszane 

słowo Boże i dzielenie się życiem.  

Ważnym elementem części modlitewnej jest rozważanie tajemnicy różańca – pamiętajmy o tzw. 
dopowiedzeniach. 

Ufając we wstawiennictwo czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego modlimy się słowami: 
Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w 
niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją 
służbę. 
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą 
jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór 
Niepokalanej, Matki Kościoła. 
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, 
który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób 
przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.  
Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje 
Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski..........., o którą najpokorniej proszę. Amen. 
 
CZĘŚĆ FORMACYJNA 

Dzieląc się zobowiązaniami pamiętamy o atmosferze modlitwy i rzetelnego przyjrzenia się, jak 

wygląda droga duchowego wzrostu w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. 
W ramach omówienia kolejnego tematu formacyjnego staramy się podzielić naszym spojrzeniem na 

przygotowaną treść, a na zakończenie podjąć konkretne postanowienia – jak w ciągu miesiąca 
zastosujemy omówione treści do naszego życia.  

W tym roku formacyjnym będziemy w konspektach odnosić się do treści adhortacji apostolskiej „Amoris 

Laetitia”. Zachęcamy do wnikliwej lektury dokumentu zarówno tych, którzy już go kiedyś przeczytali, jak 
również tych, którzy jeszcze się nie mieli okazji się z nim zapoznać. Wszelkie pogrubienia, także w 

tekstach źródłowych, pochodzą od autorów konspektów, czyli od małżeństw z kręgu centralnego. 
Małżeństwa prowadzące spotkania zapraszamy, jeśli jest taka potrzeba, do ewentualnego 

sformułowania własnego pytania do podzielenia się na spotkaniu kręgu. Przed błogosławieństwem 
proponujemy odmówienie modlitwy za rodziny przygotowanej na X Światowe Spotkanie Rodzin w 

Rzymie w czerwcu 2022 roku (tekst modlitwy na okładce kwartalnika). 

 
 

 
KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – PAŹDZIERNIK 2021 

Dobra nowina o rodzinie 

 
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 

Podzielmy się radościami i troskami, których doświadczyliśmy od poprzedniego spotkania kręgu, ze 
szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych (np.: mąż – żona; rodzice – dzieci; relacje pomiędzy 

rodzeństwem). 
 

CZĘŚĆ MODLITEWNA 



• zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego. 

• dzielenie się słowem Bożym: Ps 128. 

• krótka modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem. 

• tajemnica różańca: Nawiedzenie św. Elżbiety. 

• modlitwa za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. 

 

CZĘŚĆ FORMACYJNA 

• dzielenie się realizacją wszystkich zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem modlitwy 
rodzinnej, jej formy, zaangażowania poszczególnych członków, radości i trudności w jej realizacji. 

• omówienie nowego tematu formacyjnego: 

 
Dobra nowina o rodzinie 

 

„Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, 

pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, »pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród 

ludzi młodych i motywuje Kościół«. Odpowiadające na to pragnienie »chrześcijańskie przepowiadanie 

dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina«” (AL 1). 

 
Ojciec Święty Franciszek w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” daje nam – 

małżonkom formującym się w Domowym Kościele – kolejną sposobność do refleksji nad swoim 

małżeństwem i rodziną. To dobra podstawa do zastanowienia się, w jaki sposób możemy w świecie, 
który nas otacza ukazywać rodzinę w wizji zgodnej z Bożym zamysłem i mogącej być dla wielu 

odpowiedzią na wewnętrzne pragnienia – prawdziwą dobrą nowiną. 

Jak zauważa Papież: „Ryzykując zbytnie uproszczenie możemy powiedzieć, że żyjemy w kulturze, która 

wywiera na ludzi młodych presję, by nie zakładali rodzin ze względu na brak perspektyw na przyszłość. 
A ta sama kultura proponuje innym tak wiele opcji, że również oni są odwiedzeni od założenia rodziny” 

(AL 40). Nie da się jednak ukryć, że z badań na temat priorytetów młodych ludzi oraz z rozmów z nimi 

wynika coś bardzo obiecującego: rodzina jest dla nich nadal największą wartością, do której dążą, którą 

chcieliby stworzyć.  

Życie rodzinne, z całym swoim bogactwem, jest przestrzenią do ukazywania sobie i innym Boga 
przepojonego miłością, delikatnie wkraczającego w ludzkie życie, jednoznacznie pragnącego zbawiać 

tych, których stworzył. Różne sytuacje będące treścią życia rodzinnego i sposób ich przeżywania od 

samego początku były miejscem, w którym objawiała się Boża miłość i ludzka wolność. „Biblia pełna 
jest rodzin, pokoleń, historii miłosnych i kryzysów rodzinnych, począwszy od pierwszej strony, gdy 

wkracza na scenę rodzina Adama i Ewy z jej brzemieniem przemocy, ale także z siłą życia, która trwa 
nadal (por. Rdz 4), aż do ostatniej strony, gdzie pojawiają się zaślubiny Oblubienicy i Baranka (por. Ap 

21,2.9). Opisane przez Jezusa dwa domy, zbudowane na skale i na piasku (por. Mt 7,24-27), ukazują 

wiele sytuacji rodzinnych stworzonych w wolności ich mieszkańców” (AL 8). 

Trójjedyny Bóg, w osobie Jezusa Chrystusa, zamieszkał pośród nas w rodzinie Maryi i Józefa w 

Nazarecie. Przeszedł ziemską drogę, pokazując, że w rodzinie jest miejsce dla każdego człowieka, od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest miejscem wzajemnej bliskości, zaufania, dzielenia się i 

budowania trwałych i silnych relacji. To w niej następuje przekaz wiary oraz poznawanie otaczającego 
świata. Dziś potrzeba świadectw dojrzałych małżonków i całych rodzin, aby ukazywać innym piękno 

życia rodzinnego wynikającego z Ewangelii – życia miłością i przebaczeniem. Papież Franciszek 

powiedział: „w rodzinie trzeba używać trzech słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa 
klucze. Kiedy w rodzinie nie jesteśmy natrętni i «prosimy» o pozwolenie, kiedy w rodzinie nie jesteśmy 

egoistami i uczymy się mówić «dziękuję» i kiedy w rodzinie ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś 
złego, i umie «przeprosić», to w takiej rodzinie jest pokój i radość. Nie skąpmy używania tych słów, 

bądźmy hojni powtarzając je codziennie, bo uciążliwe są pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, 

między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi. Natomiast właściwe słowa 

wypowiedziane w odpowiednim czasie, chronią i pokrzepiają miłość dzień po dniu” (AL 133). 

Jednym z częściej używanych przez Papieża Franciszka słów jest „czułość”. Czyż to słowo nie kojarzy 
się z relacjami rodzinnymi? Dalej, w wielu innych miejscach Ojciec Święty wspomina o „współczującej 

bliskości”, np.: „Orędzie Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest wyraźnym, jasnym odzwierciedleniem 
nauczania i postawy Pana Jezusa, który proponując wymagający ideał, jednocześnie nigdy nie stracił 



współczującej bliskości wobec osób słabych, jak Samarytanka czy kobieta cudzołożna” (AL 38). 

Pozwólmy sobie zatem w naszych rodzinach na więcej czułości i współczującej bliskości wobec siebie. 
Niech będą naszym znakiem rozpoznawczym w świecie, który zamiast współczucia oferuje obojętność, 

a w miejsce czułości znieczulicę. 
 

„Siła rodziny tkwi zasadniczo w tym, że rodzina jest zdolna kochać i uczyć miłości. Niezależnie od tego 

jak dana rodzina może być poraniona, zawsze może się ona rozwijać wychodząc od miłości” (AL 53). 
Bez względu na to kim jesteśmy, jak długo się formujemy, przed nami piękna perspektywa rozwoju 

duchowości małżeńskiej, na którą Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę (por. Zasady DK, 12). W 
ten sposób nasze małżeństwo i rodzina mogą stawać się coraz bardziej dobrą nowiną o Bogu, który jest 

Miłością. 
 

Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się 

na spotkaniu kręgu: 

• Widząc sposób życia pierwszych chrześcijan, pytano „dlaczego oni tak żyją?” Czy nasze życie jest 
przesłaniem Dobrej Nowiny o rodzinie i czytelnym znakiem Ewangelii? W czym się to przejawia? 

• W jakich sytuacjach mam problem z używaniem słów: „proszę, dziękuję, przepraszam” w życiu 

osobistym, małżeńskim i rodzinnym? W jaki sposób zamierzam to zmienić? 

• W jaki sposób w naszej rodzinie objawia się czułość i współczująca bliskość?  
 

Spotkanie kończymy błogosławieństwem kapłana oraz modlitwą w intencji rodzin (treść znajduje się na 

okładce kwartalnika). 
 

Zastanowię się, co z dzisiejszego spotkania pragnę wprowadzić do mojego/naszego życia. 
 

Jako rozszerzenie tematu warto przeczytać szczególnie I i II rozdział adhortacji „Amoris Laetitia” 
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 
 
 

 
KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – LISTOPAD 2021 

Rodzina drogą Kościoła 

 
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 

Podzielmy się radościami i troskami, których doświadczyliśmy od poprzedniego spotkania kręgu. 
 

CZĘŚĆ MODLITEWNA 

• zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego. 

• dzielenie się słowem Bożym: Ef 5,21-32. 

• krótka modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem. 

• tajemnica różańca: Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. 

• modlitwa za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. 
 

CZĘŚĆ FORMACYJNA 

• dzielenie się realizacją wszystkich zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem modlitwy 

małżeńskiej i rodzinnej. 

• omówienie nowego tematu formacyjnego: 
 

Rodzina drogą Kościoła 
 

„Św. Jan Paweł II poświęcił szczególną uwagę rodzinie poprzez swoje katechezy o ludzkiej miłości, 

List do rodzin Gratissimam sane, a zwłaszcza przez adhortację apostolską Familiaris consortio. W 
dokumentach tych papież nazwał rodzinę «drogą Kościoła»; przedstawił kompleksową wizję 

powołania mężczyzny i kobiety do miłości; zaproponował podstawowe wytyczne duszpasterstwa 
rodziny oraz obecności rodziny w społeczeństwie. W szczególności, pisząc o miłości małżeńskiej (por. 



Familiaris consortio, 13), opisał w jaki sposób małżonkowie, w ich wzajemnej miłości otrzymują dar 

Ducha Chrystusa i żyją swoim powołaniem do świętości” (AL 69). 

 
Historia zbawienia to także historia konkretnych małżeństw i rodzin, w których Bóg chce objawić Siebie 

i swoją miłość. Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” przywołuje wiele obrazów 
rodziny znajdujących się w Piśmie Świętym: począwszy od Adama i Ewy, poprzez Świętą Rodzinę, 

kończąc na Apokalipsie i zaślubinach Oblubienicy i Baranka. Próbując odnaleźć w tych obrazach elementy 
własnej historii możemy zauważyć, że nie są to tylko opisy z dawnych lat, ale też czytelne znaki Bożej 

obecności wśród ludzi. 

Jednym z wielu takich biblijnych opisów przedstawionych w Piśmie Świętym jest obraz relacji męża i 
żony w odniesieniu do relacji Chrystusa i Kościoła zapisany przez św. Pawła w Liście do Efezjan – tekście, 

który rozważaliśmy dzisiaj podczas dzielenia się słowem Bożym. Tak jak Chrystus i Kościół tworzą 
jedność, tak mąż tworzy jedność z żoną. Porządek w małżeństwie powinien odzwierciedlać porządek 

pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Tak jak Chrystus i Kościół kochają i służą sobie nawzajem, tak 

powinni nawzajem służyć sobie mąż i żona. 

Nauczanie Kościoła o rodzinie od samego początku prowadzi do zaakcentowania ważnych cech 

świadczących o tym, że Bóg miał i ma konkretną wizję i plan dotyczący rodziny. Wśród nich, już w 
nauczaniu Chrystusa pojawia się wątek nierozerwalności małżeństwa mężczyzny i kobiety jako 

pierwotnego planu Bożego. Dalej, przez sakrament małżeństwa Chrystus ponownie wchodzi w 
rzeczywistość małżeńską i rodzinną, uświęcając ją i przemieniając. W Domowym Kościele w szczególny 

sposób akcentujemy to wydarzenie poprzez każdorazowe odnowienie przysięgi małżeńskiej, dokonujące 

się między innymi podczas rekolekcji formacyjnych (por. Zasady DK, 12). Następnie, w małżeństwie i 
rodzinie ujawnia się obraz Najświętszej Trójcy i relacji pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem i Duchem 

Świętym – „W rodzinie, którą można niejako nazwać «Kościołem domowym» (Lumen Gentium 11), 
dojrzewa pierwsze eklezjalne doświadczenie komunii między osobami, w której odzwierciedla się, dzięki 

łasce, tajemnica Trójcy Świętej” (AL 86). 

W ostatnim pięćdziesięcioleciu kolejni papieże w swoich dokumentach precyzowali niektóre aspekty 
katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie. Każdy z tych dokumentów przyczynił się do budowania 

świadomości na temat chrześcijańskiej wizji rodziny, a także wywarł duży wpływ na rozumienie wśród 
małżonków sakramentalnych własnego powołania do świętości w małżeństwie. Do najważniejszych 

dokumentów zaliczyć należy encyklikę Humanæ Vitæ św. Pawła VI, adhortację apostolską Familiaris 
consortio św. Jana Pawła II oraz z ostatnich lat adhortację Amoris Lætita papieża Franciszka. W tym 
właśnie dokumencie Ojciec Święty przypomniał, że „Kościół jest rodziną rodzin, stale wzbogacającą życie 

wszystkich Kościołów domowych. W związku z tym, na mocy sakramentu małżeństwa, każda rodzina 
staje się dobrem dla Kościoła, ze wszystkimi tego skutkami” (AL 87). W tym kontekście warto na chwilę 

zatrzymać się, żeby dotarła do nas świadomość wagi tych słów – nie jesteśmy zawieszeni w próżni, 
każda z naszych rodzin to dobro dla Kościoła. I nie tylko dla Kościoła powszechnego i lokalnego. 

Jesteśmy również szczególnym dobrem dla Domowego Kościoła. Parafrazując nieco temat formacyjny 

spotkania, w odniesieniu do punktu 2 Zasad DK możemy więc sobie powiedzieć, że rodzina jest także 
drogą Domowego Kościoła. Trwając na tej drodze, objawiajmy w naszych małżeństwach, rodzinach, 

kręgach „nieskończoną miłość Ojca, która objawiła się w Chrystusie, który oddał się za nas aż do końca 

i żyje pośród nas” (por. AL 59). 

 

Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się 
na spotkaniu kręgu: 

• Jak dobrze znamy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny? W jaki sposób próbujemy 

przekładać katolicką wizję małżeństwa i rodziny na własne życie? 

• Życie rodzinne zgodne z nauczaniem Kościoła może być w naszym społeczeństwie źródłem różnych 
trudności. Jak sobie z tym radzimy? Jeśli to możliwe, przedstawmy krótko sytuację, w której 

mogliśmy dać świadectwo życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnego z nauczaniem Kościoła.  

• Jak rozumiemy stwierdzenie papieża Franciszka, iż „Kościół jest dobrem dla rodziny, rodzina jest 
dobrem dla Kościoła” (AL 87) w dzisiejszych czasach, w których mówi się zarówno o kryzysie 

rodziny, jak i kryzysie Kościoła? 

 



Spotkanie kończymy błogosławieństwem kapłana oraz modlitwą w intencji rodzin (treść znajduje się na 

okładce kwartalnika). 
 

Zastanowię się, co z dzisiejszego spotkania pragnę wprowadzić do mojego/naszego życia. 
 

Jako rozszerzenie tematu warto przeczytać III rozdział adhortacji „Amoris Laetitia” 
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 
 
 

 
KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – GRUDZIEŃ 2021 r. 

Małżeństwo ikoną miłości 

 
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 

Podzielmy się radościami i troskami, których doświadczyliśmy od poprzedniego spotkania kręgu, 
szczególnie dotyczącego rodziny jako drogi Kościoła. 

 

CZĘŚĆ MODLITEWNA 

• zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego. 

• dzielenie się słowem Bożym: 1Kor 13,1-13. 

• krótka modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem. 

• tajemnica różańca: Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

• modlitwa za wstawiennictwem ks. F. Blachnickiego. 
 

CZĘŚĆ FORMACYJNA 

• dzielenie się realizacją wszystkich zobowiązań: które z zobowiązań pomaga mi najlepiej 
odkrywać moje małżeństwo jako drogę Kościoła? 

• omówienie nowego tematu formacyjnego: 

 
Małżeństwo ikoną miłości 

 

„Małżeństwo to cenny znak, bo «kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg 
niejako odzwierciedla się w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości. 

Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Również Bóg jest bowiem komunią: trzy Osoby – 

Ojciec, Syn i Duch Święty – żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. I to jest właśnie 
tajemnica małżeństwa: Bóg tworzy z dwojga małżonków jedną egzystencję». Pociąga to za sobą 

bardzo konkretne i codzienne konsekwencje, ponieważ małżonkowie «na mocy sakramentu otrzymują 
autentyczną misję, aby mogli uwidaczniać, począwszy od rzeczy prostych, zwyczajnych, miłość, jaką 

Chrystus kocha swój Kościół, dając wciąż życie za niego»” (AL 121). 

 
„Kilka lat temu jeden z kapłanów zdecydował się napisać ikonę Świętej Rodziny, która miała 

peregrynować wśród rodzin Domowego Kościoła w jednej z diecezji. Opowiadał nam ów kapłan, że ten 
czas był dla niego jakby rekolekcjami. Przeżywał z jednej strony wiele przeszkód, zniechęceń i 

problemów w posłudze kapłańskiej, których wcześniej nie doświadczał. Widzieliśmy, jak wkłada w ten 

wysiłek wiele modlitwy, cierpienia. Z drugiej strony odczuwał wielką radość z tego, iż z jego pracy, a 
właściwie z obecności Świętej Rodziny, będzie czerpać wiele małżeństw i rodzin. Widział najpierw 

surową, później zaimpregnowaną deskę, aby następnie nakładając poszczególne farby, dostrzegać 
wyłaniające się postacie, piękno kolorów i w efekcie po nałożeniu złoceń, zobaczyć ikonę w całym jej 

pięknie”. 

Jakże piękną ikonę musi pisać Pan Bóg z małżeństwa, bo przecież wkłada w nią całego Siebie, całą 

swoją miłość. Każdy z nas na początku swojego życia przez chrzest święty staje się taką oheblowaną 

deską, aby następnie poprzez swoje chrześcijańskie życie stawać się gotowym, aby Bóg nakładał na nas 
farbę swojej łaski w sakramencie małżeństwa. Jaka powinna być nasza odpowiedź na to Boże działanie 

na Bożą miłość? 

Przeczytajmy punkt 94 cytowanej powyżej adhortacji papieża Franciszka: 



„…miłość to nie tylko uczucie, ale należy ją rozumieć w tym sensie, jaki słowo «miłość» ma w języku 

hebrajskim, to znaczy «czynienie dobra». Jak powiedział św. Ignacy Loyola: «Miłość winno się zakładać 
więcej na czynach niż na słowach». W ten sposób może ona ukazać całą swoją płodność, i pozwala nam 

doświadczyć radości z dawania, szlachetności i wspaniałości dania siebie w darze obficie, bez miary, bez 

żądania zapłaty, tylko dla przyjemności dawania i służenia” (AL 94). 

Być ikoną nie oznacza zajęcia wygodnego i wyeksponowanego miejsca. Nie oznacza też, że wszyscy 

mają mi się przyglądać i podziwiać moje oblicze. To nie postawa celebryty, który za wszelką cenę chce 
zwrócić na siebie uwagę, chociaż tak naprawdę nie ma nic do zaoferowania. Nie możemy zadowolić się 

licznie przeżytymi rekolekcjami, wieloma pełnionymi posługami, a co gorsze stawaniem z boku, aby 
mnie nikt do niczego nie zaangażował. Być ikoną oznacza dla nas, małżonków Domowego Kościoła, 

gotowość i pragnienie przyjmowania Bożej miłości i dzielenia się nią z innymi. Kiedyś ktoś powiedział, 
że nie muszę mówić drugiej osobie o Bogu, jeśli mnie o Niego nie pyta, ale powinienem tak żyć, aby on 

widząc mnie (nasze małżeństwo), jak żyję, zapytał o Niego. 

O takiej postawie mówi nam kolejny tekst adhortacji. 
„Wszystko to odbywa się na drodze nieustannego rozwoju. Ta szczególna forma miłości, jaką jest 

małżeństwo, jest powołana do nieustannego dojrzewania, bo do niej musimy zawsze stosować to, co 
św. Tomasz z Akwinu mówi o miłości: «Miłość, ze względu na swój charakter, nie ma nic takiego, co 

ograniczałoby jej rozwój, ponieważ jest ona udziałem w nieskończonej miłości, którą jest Duch Święty. 

[...] Ze strony podmiotu nie można określić kresu wzrastania w miłości, bowiem za każdym razem, kiedy 
wzrasta miłość, tym bardziej wzrasta także zdolność do jeszcze większego jej rozwoju». Św. Paweł 

stanowczo zachęcał: «A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla 
wszystkich» (1Tes 3,12); i dodaje: co do «braterskiej miłości, [...] zachęcam was jedynie, bracia, abyście 

coraz bardziej się doskonalili» (1Tes 4,9.11). Więcej i więcej. Miłości małżeńskiej nie strzeże się przede 
wszystkim mówiąc o nierozerwalności jako obowiązku lub powtarzając jakąś doktrynę, ale umacniając 

ją dzięki stałemu rozwojowi pod wpływem łaski. Miłość, która się nie rozwija, jest narażona na ryzyko, 

a możemy się rozwijać odpowiadając na Bożą łaskę poprzez większą liczbę aktów miłości, częstsze akty 
miłości, bardziej intensywne, bardziej hojne, bardziej delikatne, radośniejsze. Mąż i żona «doświadczają 

sensu swej jedności i coraz pełniej ją osiągają». Dar Bożej miłości wylany na małżonków jest 
równocześnie wezwaniem do stałego rozwoju tego daru łaski” (AL 134). 

 

Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się 
na spotkaniu kręgu: 

• Co dla naszego małżeństwa oznacza, że jesteśmy ikoną miłości Boga do nas? 

• Jak w naszym małżeństwie, rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie przekładamy słowo miłość w 

czyny? 

• Jak droga formacji w Domowym Kościele pomaga mi w ciągłym wzrastaniu i dojrzewaniu, aby nie 
zmarnować daru Bożej miłości? Co w tej kwestii zostało zaniedbane i co trzeba poprawić? 

 
Spotkanie kończymy błogosławieństwem kapłana oraz modlitwą w intencji rodzin (treść znajduje się na 

okładce kwartalnika). 

 
Zastanowię się, co z dzisiejszego spotkania pragnę wprowadzić do mojego/naszego życia. 

 
Jako rozszerzenie tematu warto przeczytać IV rozdział adhortacji „Amoris Laetitia” 
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 


