
po komunii przed błogosławieństwem  

K:  Podczas spotkań formacyjnych na etapie pilotowania, przez świadectwo waszej pary pilotującej, 

ukazane zostało wam piękno powołania do świętości w małżeństwie i realizowania go w jedności ze 

współmałżonkiem. Poznaliście również założenia i metody formacji w Domowym Kościele, gałęzi 

rodzinnej Ruchu Światło- Życie. Wyraźcie teraz swoją decyzję pójścia tą drogą. 

 

 poszczególne małżeństwa, kolejno odpowiadają 

My , N i N , pragniemy włączyć się do Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło- Życie 

i formować się według jego zasad. 

 

K: Na znak tej decyzji przyjmijcie zapaloną świecę- symbol Chrystusa , naszego Światła i Życia. 
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