
5. Comiesięczny dialog małżeński
6. Reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem
i rodziną)
7. Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych
Dzięki  wprowadzaniu  tych  zobowiązań  w  życie  następuje  zbliżenie
małżonków do Boga i siebie nawzajem.

Jak wyglądają rekolekcje DK?
To wspaniały czas, gdy można doświadczyć wspólnoty i Boga. Niestety,
trudno  o  tym  opowiedzieć  –  trzeba  tego  osobiście  doświadczyć.
Na rekolekcjach  jest  czas  na  modlitwę,  rozmowę  z  ludźmi,  bycie
ze współmałżonkiem.  Nie  są  to  wczasy,  ale  można  też  wypocząć.
Rekolekcje mogą być dłuższe (do 17 dni) lub krótsze (4-5 dni) – każde
służą innemu wzrostowi uczestników.

Zapraszamy do Domowego Kościoła.
Szczęść Boże!
Ewa i Grzegorz 
para rejonowa w Opolu (para-rejonowa@dk.opole.pl)

Domowy Kościół
w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest Domowy Kościół?
Jest  to  wspólnota  małżeństw sakramentalnych,
które chcą wspólnie trwać przy Bogu. Domowy
Kościół  jest  gałęzią  Ruchu  Światło-Życie
(popularnie  zwanego  Oazą).  DK  działa
w oparciu  o  zasady  zatwierdzone  przez
Konferencję Episkopatu Polski.
Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych:
http://www.oaza.pl/ - strona Ruchu Światło-Życie
http://www.dk.oaza.pl/ - strona Domowego Kościoła

Dlaczego warto przystąpić do DK?
Ponieważ  jest  to  piękna  i  sprawdzona  droga.
Od wielu  lat  jesteśmy  w Domowym  Kościele
i zauważyliśmy,  że  jeśli  staramy  się  kroczyć
drogą DK to wówczas:
-  łatwiej  jest  nam  być  w  przestrzeni  wiary
w małżeństwie i rodzinie,
-  doświadczamy  wspólnoty  ludzi,  którzy  żyją
w tym samym Duchu,
- doświadczamy wiele dobra, które otrzymujemy
i możemy dać,
-  mamy  możliwość  spotkania  się  z  Panem
Bogiem,
-  mamy  czas  na  rozeznanie  czego  On  chce  i  łatwiej  jest  nam  to
realizować,
- łatwiej nam budować jedność małżeńską,
- tworzymy przestrzeń do wzrostu wiary dla naszych dzieci.
Jest to zwyczajna droga każdego katolika w Kościele, ale dopracowana
i sprawdzona pod kątem duchowości małżeńskiej.
Wiele małżeństw może się w tym odnaleźć.

Symbol Ruchu Światło-Życie,
czyli „foska”. Greckie słowa
Światło-Życie (czyt. fos-zoe)

tworzą krzyż.

Migawki z rekolekcji Domowego Kościoła

Symbol Domowego Kościoła



Co zrobić, aby dołączyć?
Wystarczy  skontaktować  się  z  małżeństwem  odpowiedzialnym
za Domowy Kościół w rejonie (tzw. parą rejonową). Najlepiej zrobić to
e-mailem  podając  imiona,  nazwisko,  parafię  i  deklarując  chęć
spróbowania drogi DK. Można też poprosić o wyjaśnienie lub rozmowę.
Strona DK w rejonie Opole to: http://www.dk.opole.pl/
Email do pary rejonowej: para-rejonowa@dk.opole.pl

Co czeka małżeństwo, które chce spróbować?
Po zgłoszeniu do pary rejonowej trzeba nieco poczekać – musi zebrać
się  kilka chętnych małżeństw, aby utworzyć nową grupę (tzw. krąg).
Następnie  wyznaczana  jest  doświadczona  para  z  DK  (tzw.  para
pilotująca), która będzie prowadzić etap ewangelizacji i pilotowania. 

Jak przebiega etap ewangelizacji i pilotowania?
Małżeństwa  spotykają  się  raz  w  miesiącu  w  miejscu  wyznaczonym
przez parę pilotującą w terminie, który jest uzgadniany ze wszystkimi.
Takie spotkanie trwa od 2 do max. 3 godzin i odbywa się w asyście
księdza, który dba o duchowość. Na początku następuje ewangelizacja –
kilka spotkań, które mają doprowadzić do świadomego wybrania Jezusa
na  swojego  Pana.  Później  odbywa  się  pilotowanie  –  spotkania
wprowadzające  na  drogę  DK.  Etap  ewangelizacji  i  pilotowania  trwa
około 1,5 roku. Przez cały ten czas małżeństwa nie są jeszcze członkami
DK. Po pilotażu, jeśli decydują, że chcą dalej kroczyć poznaną drogą,
zostają członkami i rozpoczynają formację.

Co to jest formacja podstawowa?
Na początku przynależności do DK małżeństwa formują się w oparciu
o specjalnie dobrane materiały (na spotkaniach kręgu) i rekolekcje (trzy
długie i dwa krótkie). W ten sposób poznają i doświadczają pełni drogi
DK.  To  trwa  około  czterech  lat.  Później  przechodzi  się  do  formacji
ciągłej, gdzie dobór treści i rekolekcji wynika z potrzeb małżeństw.

A jeśli po pewnym czasie uznamy, że to nie dla nas...?
Zawsze  można  zrezygnować.  To  nie  sekta!  Każde  małżeństwo
ma przecież prawo wybrać inną drogę. Najważniejsze jest, aby kroczyć
do Jezusa i umacniać małżeństwo oraz rodzinę.

Inne wspólnoty rodzinne naszej diecezji można znaleźć na stronie www.diecezja.opole.pl
w zakładce „Dla rodzin”.

Jak wygląda formacja w DK?
Członkowie  Domowego  Kościoła  formują  się  bazując  na  dwóch
filarach.  Po pierwsze,  uczestniczą  w  comiesięcznych  (od  września
do czerwca)  spotkaniach  kręgu i  starają  się  żyć  w oparciu  o  podjęte
zobowiązania. Po drugie, na ile to możliwe, biorą udział w rekolekcjach
DK.

Jak wygląda spotkanie w kręgu?
Krąg składa się z 4-7 małżeństw, które spotykają
się  w asyście  księdza.  Zwykle spotkania  mają
miejsce  w  mieszkaniach  kolejnych  małżeństw
i trwają  do  3  godzin.  Spotkanie  składa  się
z trzech  części.  Na początku  jest  dzielenie  się
życiem,  gdzie  przy  symbolicznym  posiłku
następuje  dzielenie  się  wydarzeniami,
radościami  i  troskami.  Kolejna  część,
modlitewna,  zawiera  spotkanie  ze  Słowem
Bożym  i  modlitwę  dziesiątką  różańca.  Część
trzecia  to  formacja.  Na początku  małżeństwa
dzielą się postępami i trudnościami w realizacji
zobowiązań. Później omawia się przygotowany
temat formacyjny.

Co z dziećmi podczas kręgu?
Na ile to możliwe, spotkanie kręgu powinno odbywać się bez dzieci.
Oczywiście,  bardzo  małe  pociechy  muszą  pozostać  przy  rodzicach.
Pozostałe zostawia się pod opieką rodziny, przyjaciół lub organizuje się
dla nich opiekę w ramach DK – tzw. diakonię wychowawczą.

Jakie zobowiązania podejmuje członek DK?
1. Codzienna modlitwa osobista (tzw. Namiot Spotkania)
2. Regularne spotkanie ze Słowem Bożym
3. Codzienna modlitwa małżeńska
4. Codzienna modlitwa rodzinna

Ikona Świętej Rodziny


