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Malwina i Michał Micherdzńscy są
małżeństwem od 2009 roku. Do Domowe-
go Kościoła należą od mniej więcej półto-
ra roku. - Nie szukaliśmy wspólnoĘ. Ale
pewnęgo dnia mąl prąniósł zaproszenie
na spotkanie i tak to się zaczęIo - mówi
Malwina. Oboje przyjechali do Warszawy
z różnych stron Polski na studia na Woj-
skowej Akademii Technicznej. Gdy osie-
dli w Ząbkach, nie mieli zbyt wielu zna-
jomych w nowej okolicy. - IGąg byl więc
też dla nas szansą poznania nowych ludzi
-mówi Michal.

- Niektóre rzeczy przychodzą lafiliej,
inne z trudem. Co innego, gdy ktoś miał
już np. rwyczaj modlitvry rodzinnej, a co
innego, jeśli trzeba go sobie dopiero wy-
pracować. Ale myślę, że warto o to wal-
czyó, mv|aszcza ze względu na dzieci, że-
by w jakiś naturalny sposób być dta nich
świadkiem wiary - mówi Malwina. Są ro-

Zł.łpłć nwm
- Ramy, które zŃręśla Domowy Ko-

ściół, są dość szerokie. Ta wspólnotajest
najbardziej elasĘczna ze wszystkich, ja-
kie znamy. Pozwala też na poszukiwanie
innych dróg formacji w Kościele - mó-
wi Marcin Ropiak. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że przystępljąc do Domowego
Kościola, pary małżeńskie przyjmują na
siebie pewien zestaw zobowiązań. Skła-
da się na niego: codzienna mod]itwa oso-
bista, czyli Namiot Spotkania, regularne
spotkanie ze słowem BoĘm, codzienna
modlitwa małżeńska, codzienna modli-
twa rodzinna, comiesięczny dialog mał-
żeński, rcguła Ęcia (czyli systematycz-
na praca nad sobą, swoim małżeństwem
i rodziną) oraz prrynajmniej raz w ro-
ku udział w rekolekcjach formacyjnych.
- Domowy Kościół wychowuje do poszu-
kiwania stałego rytmu dnia, miesiąca, ro-
ku - zau,waża Marcin. - To jest bardzo
pożyteczne.

- Zobowiązania są wprowadzane stop-
niowo - mówi Malwina Micherdzńska.
- Spokojnie da się je wpleść w codzienny
plan dnia - zaznacza jej mą7 Michał.

dzicami sześcioletniego Huberta i oczeku-
ją narodzin kolejnego syna.

Szczególnlłrn ęlementem formacji
w Domowym Kościele, pozwalająrym
niejako ,,rozliczyć się" z realizacji zobo-
wiry,afi, są comiesięczne spotkania krę-
gu. Każde spotkanie ma swój schemat,

- Po powitaniu, krótkiej modlitwie przed
jedzeniem - bo zawsze jest kawa i cia-
cho - zaczynamy ,,dzielenie się zyciem".
Opowiadamy, co dzialo się u nas przez
ostatnie tygodnie, i jak w tym wszystkim
widzimy obecność Boga * tłumaczy Mal-
wina. - Nikt nie komentuje, nie przery-
wa, nie ocenia nikogo - podkreśla Mi-
chal. - Następnie cqtamy fragment Pisma
Swiętego ikażdy z obecnych mówi, jak go
rozumie. Nie trzeba silić się na oryginal-
ność - mówi Malwina, - Ale często w §łrn
samym tekście każdy zalważa coś nowe-

Eo, zwraca uwagę na tnne rueczy - doda-
je jej mĘ.Późliej następuje dzielenie się
zobowiązaniami, w czasie którego mał-
żonkowie mówią o sukcesach i porażkach
w pracy nad sobą. - I to działa moĘwują-
co - podkreśla Michał. Spotkanie dopeł-
nia omówienie kolejnego tematu forma-
cyjnego.

ZsłwlrNNy DtALoG
- Od początku wiedzieliśmy, że przy

nas4lch trudnych charakterach i slabo-
ściach nie damy rady o własnych siłach

P ROSTA D ROCA SywaGawrysak

Niedziela Chrztu Pańskiego to. patronalne święto kapłanów
moderatorów Ruchu Światło-zycie. Do jego rodzinnej
ga|ęzi - Domowego Kościoła - należy już ponad 1 7 tysięcy
małzeństw.

- To prosta droga, żeby trwać przy Pa-
nu Bogu - mówią o Domow}rn Kościeie
Monika i Marcin Ropiakowie z ZięIonkt.
Do Ruchu Swiatło-Zycie należą od 2010
roku. - Zainteresowaliśmy się Domowym
Kościołem, bo szukaliśmy wspólnoty dla
małżeństw, Po wielu latach wcześniejszej
formacji wiemy, że trudno w pojedynkę
utrrymać blisk ąrelację zBogiem - podkre-
ślają. Marcin jest radcą prawnym, Moni-
ka pracowała zawodowo przy funduszach
unijnych. Mają troje dzieci: pięcioletnie-
go Ignacego oraz dwuletnie blńnięta Ta-
dzia i Stasia, urodzonych jako wcześniaki.
Dzieci były niedotlenione w ryciu płodo-
wym. - Tadzio ma porażenie mózgowe,
Stasio probiemy z układem pokarmowym,
ze wzrokiem - Ęaśnia Marcin.

- Domowy Kościół trzylna mnie przy
Panu Bogu - mówi Monika. -Iśedy przez
ostatnie dwa lata było tak bardzo trudno,
to było miejsc e, ptzez które czetpałam na-
dziejęi siłę od Boga - wyznaje. -Te zasa-
dy, drogowskazy, zobowiryania są takim
prosĘm przepisem, żeby być z Panem Bo-
giem i całą rodzinę do Niego prowadzić
- zazllacza.
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stworzyć dobrego związku - przyznaje
Joanna Wolf z Zielonk;:,. Z mężem Ada-
mem należą do Domowego Kościola od
dwudziestu \at - przez caly okres swojego
małżeństwa. Obecnię pełnią funkcję pary
rejonowej, która ma pod opieką kilkana-
ście kręgów, - Pod koniec narzeczeństwa
trafiliśmy do parafialnej wspólnoĘ oazo-
wej - wspomina Joanna. A po ślubie do
Domowego Kościoła, pod opiekę - zna-
nego z naszych lamów - ks. Marka Kru-
szewskiego. Dziś państwo Wolfowie mają
trzech nastoletnich synów, którzy teżfor-
mują się w Ruchu Swiatlo-Zycie.

- Dużą wartość w naszych wzajemnych
relacjach ma dialog malżeński - mówi
Malgorzata Jastrzębska z Wolomina, któ-
ra wtaz z mężem nalezy do Domowego
Kościola od piętnastu lat. - Nauczyliśmy
się widzieć, co dobrego robi wspóimałżo-
nek. Domowy Kościól nauczyl nas dzięko-
wać wspólmalżonkowi i za wspólmałżon-
ka - zaznacza.

* Dialog malżeński ma pewne reguły.
Przestawiamy się na wzajemne słuchanie,
zrozumienie. Dzięki temu mamy trochę wię-

bre. Gdywidzimy na naszej drodze innych,
którzy idąw tę samą stronę, stajemy się sil-
niejsi - mówi Malgorzata Jastrzębska.

- Pamiętam, że wspanialym wzorem
byla dla nas pilotująca nasz krąg para -
wspomina Monika Ropiak. - Agata mó-
wiła, jak modlić się z dziećmi, jak prze-
tywać rok liturgiczny,, wprowadzając do
domu różne symbole. Nie Ęlko te znane

- jak wieniec adwentowy - ale na prrykład
w Wielkim Poście prrynosiła do domu
piasek. Ten Ę.łnbol miał przypomlrlać, że
,,sąteruz na pusĘni" - wspomina Moni-
ka. - Agata i Jarek pokazali mi, ile poko-
ju, zrozumienia i miłości może być w ro-
dzinie - zaznacza.

- Domowy Kościół na pewno daje po-
czucie, że nie jesteśmy sami. Ważne jest
też, że dzieci są ewangelizowane, że po-
znają rówieśników z takich samych środo-
wisk, nie mają poczucia, że ich rodzice są
jakimiś ,,kosmitami" przezto, w co wierzą
i sak żryją - mówi Malwina.

- Większa jest też nasza otwartość.
Często ludzie wierzą, chodzą do kościoła,
ale nigdzie więcej nie rozmawiają na ten
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je się w nich okolo 34 700 osób - ponad
17 tysięcy małżeństw. Odpowiedzialność
za DK spoczywa na malżonkach pełnią-
cych funkcję tzw. Diakonii Domowego
Kościoła, która na poszczególnych szcze-
blach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, fi-
lii, kraju) odpowiada za splawy organiza-
cyjne i pracę duchową.

- Formacja obejmuje trzy etapy: ewan-
geltzację, deuterokatechumenat i mista-
gogię - mówią Katarzyna i Pawel Ma-
ciejewsry, od roku pelniący w strukturze
DK funkcję pary krajowej. Państwo Ma-
ciejewscy pochodzą zPoznanla. - Ponad
trzydzieści lat temu, jeszcze jako liceati-
ś.ci, rozpoczęIiśmy naszą drogę w Ruchu
Swiatlo-Zycie. Gdy dwadzieścia lat temu
zawieraliśmy sakramentalny związek maI-
żeński, od razu w sposób naturalny włączy-
liśmy się w formację Domowego Kościola
- wspominają. - Parom odpowiedzialnym
niezbędna jest zawsze pomoc księzy mo-
deratorów, którzy pelnlą rolę doradców
duchowych, gwarantują wierność nauce
Kościoła oraz łącznośó z Kościołem hie-
rarchicznym - zaznaczająMaciejewsry.

- W naszej diecezji niestety cierpimy
na brak kapłanów zaangażowanych w nasz
ruch. A przecież nawęt dla ,,okrzepnięte-
go" kręgu brak obecności księdza jest nie-
bezpieczly. To jest jednak autorytet - mó-
wi Joanna Wolf.

- Rola kaptana jest niezastąpiona.
Małżeństwa oczekują, żebyśmy po pro-
stu z nimi byli - mówi pochodzący z dlece-
zji plockiej ks. Tomasz Opaliński, mode-
rator krajowy DK, od wielu lat nłtązany
z Ruchem Światlo-Zycie. - Z Domowym
Kościołem spotkalem się jako nastola-
tek - gdy na oazę pojechali moi rodzice.
Cieszyłem się, że mojej siostrze udalo się
zarazić ,,oazowym bakcylem" nie Ęlko
mnie. Sam jeździłem na oazy młodziężo-
we, co mialo zresztą niebagatelny wpłry
na decyzję wstąpienia do seminarium. Po
święceniach kapłańskich częściej prowa-
dziłem rekolekcje młodzieżowe, ale od ja-
kichś piętnastu lat,,wsiąkłem" prawie cał-
kowicie w gałąź rodzinną Ruchu - mówi.

- Małżeństwa w Domow}m Kościele czę-
sto budują się nie tylko nauczaniem, ale
teżwiarąi świadectwem kapłanóut, a ja ja-
ko kaplan wiele zyskuję, widząc świadec-
two wiary malżonków * mówi ks. Tomasz.
-Uczę się tego, jak praktycznie przejawia
się milość, gdy widzę dwoje malżonków
modlących się razem na jednym różaficu,
pokornieję, gdy widzę, ile wysiłku muszą
często włoryć, żeby wlechać na rekolek,
cje, buduję się, gdy widzę, jak przetywa-
ją swoją wiarę i dzielą się nią - podkreśla.

Więcej na:
http ://www. d k . o aza. pl l

http ://www.wpraga. oaza. pI/d k
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cej cierpliwości dla siebie nawzajem - mówi
Malwina Micherdzińska. - Pośredni wpłyrv
mająna to pozostałe przyjęte przez nas zo-
bowiązania. Nie może być tak, że w jednym
aspekcie będziesz Ęć zgodnie z regułami,
a w innym nie - zaznacza jej mąż.

- Dialog to moment szukania woli Bo-
żej dla naszego małżeństwa - dodaje Mo-
nika Ropiak.

Slł,ą wspóI_Nory
- Sami jesteśmy dużo słabsi i możemy

ulegać światu i jego ,,katechęzom", zapo-
minając, co tak naprawdę jest dla nas do-

temat. Domowy Kościói pomaga to zmię-
nić - dodaje Michał.

Brz rłpł.łlrlA ANl RUsZ
Domowy Kościół funkcjonuje od 1973

roku. ,Łączy w sobie charyzmaty Ru-
chu Swiatło-Zycie i międzynarodowe-
go ruchu małżeństw katolickich Equipes
Notre-Damę. Wedlug danych zebranych
we wrześniu 2015 roku w Domowym Ko-
ściele istnieje 3901 kręgów (w Ę.tn około
400 kręgów poza granicami Polski - m.in.
na Ukrainie, w Niemczech, Anglii, Kana-
dzie i Stanach Zjednoczonych), Formu-
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