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1. Inspiracje i geneza pastoralno-katechetycznej refleksji nad
rodziną ks. Franciszka Blachnickiego

Punktem wyjcia w refleksji nad potrzeb¹ odnowienia katechumenatu
rodzinnego sta³o siê dla ks. Franciszka Blachnickiego dowiadczenie, jakie
naby³ podczas rekolekcji, które prowadzi³ dla dzieci i m³odzie¿y. Zauwa¿y³, ¿e
w wielu rodzinach, mimo ich chrzecijañskiej deklaracji, zapomina siê o podstawowym obowi¹zku chrzecijañskiej formacji swoich dzieci1. Twierdzi³ przy
tym, ¿e praktyka chrztu niemowl¹t jest uzasadniona tylko wtedy, gdy rodzice,
wiadomi swej odpowiedzialnoci przed Bogiem, staj¹ siê dla swojego dziecka
rzeczywistym rodowiskiem ewangelizacyjnym i katechumenalnym. Przestrzega³ przed redukowaniem chrztu wiêtego do samego obrzêdu sakramentalnego,
rozumianego jako akt jednorazowy. Podkrela³, ¿e chrzest jako obrzêd sakraAdres/Addresse/Anschrift: ks. dr Wojs³aw Czupryñski, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, czuwoj@wp.pl.
1 F. Blachnicki, Sympatycy czy chrzecijanie? Katechumenat na dzisiejsz¹ godzinê, Krocienko
2002, s. 90.
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mentalny jest tylko jednym z elementów ca³ego procesu stawania siê chrzecijaninem. Proces ten ks. F. Blachnicki wyra¿a³ w trzech has³ach: s³owo, wiara,
sakrament. Wydarzenie zbawcze, jakim jest misterium mierci i zmartwychwstania Jezusa, i w którym cz³owiek uczestniczy przez sakrament chrztu, musi
byæ przepowiadane. Dopiero wtedy, gdy ochrzczony przyjmuje dzie³o zbawcze
w sposób wolny i wiadomy, mo¿e na to orêdzie odpowiedzieæ aktem wiary.
Dlatego obowi¹zkiem chrzecijañskich rodziców jest nie tylko troska o to, aby
dziecko otrzyma³o chrzest, ale tak¿e, aby  w miarê dochodzenia do u¿ywania
rozumu  stawa³o siê adresatem przepowiadania i w swoim najbli¿szym otoczeniu dowiadcza³o ¿ywej wiary2. Ks. Blachnicki przekonywa³ o tym, mówi¹c, ¿e czêsto zapomina siê o tym, ¿e chrzest, ewangelizacja i wiara w sensie
osobowej decyzji dopiero razem tworz¹ pewn¹ ca³oæ. Chrzest bez przepowiadania wiary i bez wiary osobistej jest czym niedope³nionym, czym, co w³aciwie nie ma znaczenia ani wielkiego sensu3.
Twórca Ruchu wiat³o-¯ycie odnotowywa³ tak¿e niepokoj¹c¹ tendencjê narastaj¹cego w wiadomoci wielu rodziców przekonania, ¿e wychowaniem religijnym ich dzieci powinni zajmowaæ siê kompetentni przedstawiciele
Kocio³a urzêdowego4. Dlatego wyranie kwestionowa³ ideê szkolnego nauczania religii, wskazuj¹c, ¿e nie tylko nie spe³nia ono wymagañ rzeczywistego
katechumenatu, ale rodzi kolejne problemy. W wyniku bowiem wprowadzenia
religii jako przedmiotu do szkó³, chrzecijañscy rodzice zatracili wiadomoæ
swojej odpowiedzialnoci i pierwszoplanowej roli w dziele religijnego wychowania dzieci5. Coraz powszechniejsze staje siê tak¿e przekonanie, ¿e katechetyczne wysi³ki Kocio³a nale¿y koncentrowaæ na dzieciach i m³odzie¿y6. Dostrzegaj¹c nieskutecznoæ katechezy w jej szkolnej formule i nawi¹zuj¹c do
najlepszej tradycji kocielnego katechumenatu, postulowa³, aby punkt ciê¿koci w misji katechetycznej Kocio³a przenieæ na rodzinê i formowanie dojrza³ych religijnie rodziców7. Jako teolog zajmuj¹cy siê katechetyk¹ przypomina³,
2
3
4
5

Idem, Ewangelizacja i katechumenat w rodzinie, w: LDK, t. 2, s. 71.
Idem, Sympatycy czy chrzecijanie?, s. 80.
Idem, Ewangelizacja i katechumenat , s. 71.
Pomimo krytycznej oceny katechumenatu szkolnego ks. Blachnicki widzia³ celowoæ jego
zachowania: Jest on na pewno cennym dorobkiem naszej epoki i nale¿y go nie tylko utrzymywaæ, ale
stale doskonaliæ wed³ug wskazañ odnowy katechetycznej. Nie trzeba go jednak widzieæ w izolacji, jako
jednej i w³aciwej formy katechumenatu naszych czasów. Nale¿y go traktowaæ jako cenny i po¿yteczny
katechumenat pomocniczy w stosunku do katechumenatu rodzinnego. F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna. Pisma katechetyczne ks. Franciszka Blachnickiego, t. 2, Warszawa 2006, s. 260.
6 Idem, Sympatycy czy chrzecijanie?, s. 6870.
7 F. Blachnicki, podkrelaj¹c walory katechumenatu rodzinnego, twierdzi³: Przez wiele wieków
by³a to ogólnie przyjêta forma katechumenatu w Kociele. Mo¿e nas zdziwiæ fakt, ¿e przez blisko tysi¹c
lat nie by³o w Kociele ¿adnej nauki religii ani ¿adnej katechizacji. Mimo to Koció³ rozwija³ siê i to
nawet dynamicznie, by³ misyjny, ekspansywny, zmienia³ ¿ycie ludzi. [...] Wszystko dlatego, ¿e dzia³a³
katechumenat domowy, rodzinny. Ibidem, s. 6667.
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¿e rodzina stanowi pierwsze i najwa¿niejsze miejsce religijnego wychowania.
Pisa³ o tym dobitnie: To, co siê dokonuje w rodzinie jest czym nie do zast¹pienia, a wszelkie próby dokonania tego poza rodzin¹ s¹ w wiêkszoci przypadków syzyfow¹ prac¹. Dlatego dzisiaj nale¿a³oby postawiæ na katechumenat
rodzinny. [...] Przysz³oæ Kocio³a zale¿y od odnowy rodziny, rodziny jako rodowiska wiary, jako katechumenatu8. Odwo³uj¹c siê do wyników badañ nauk
psychologicznych, podkrela³, ¿e wiara dziecka rozwija siê przede wszystkim
w oparciu o wiadectwo ¿ycia religijnego jego rodziców, którzy dla dziecka s¹
nie tyle nauczycielami, ale wiadkami9.
Podobne idee wybrzmiewaj¹ tak¿e dzi. Uwarunkowania obecnego czasu,
naznaczonego kryzysem wiary, ideowym pluralizmem, permisywizmem moralnym i dynamicznie postêpuj¹cym procesem sekularyzmu, stanowi¹ wyzwanie,
aby szukaæ bardziej skutecznych form pracy duszpasterskiej i wychowawczej.
Niezrozumia³y wydaje siê fakt, ¿e szkolne nauczanie religii dzieci i m³odzie¿y,
nacechowane wielorakimi s³abociami i nieskutecznoci¹, stanowi dla wspó³czesnego Kocio³a podstawowy obszar urzeczywistniania chrzecijañskiej formacji10. W tym kontekcie jak¿e symptomatyczne s¹ s³owa Benedykta XVI. Na
pytanie P. Seewalda: Jak to mo¿liwe, ¿e w wielu krajach Zachodu wszystkie
dzieci przez wiele lat uczêszczaj¹ na lekcje religii, a w efekcie wiedz¹ mo¿e co
o buddyzmie, ale nie znaj¹ nawet podstawowych cech charakteryzuj¹cych katolicyzm?, papie¿ odpowiedzia³ w wywiadzie udzielonym w 2011 r.: To jest pytanie, które te¿ sobie stawiam. W Niemczech ka¿de dziecko od dziewi¹tego do
trzynastego roku ¿ycia uczy siê religii. Jest niepojête, dlaczego tak ma³o z ich
nauki pozostaje. Biskupi musz¹ rzeczywicie powa¿nie siê zastanowiæ i znaleæ
odpowied na pytanie, jak mo¿na daæ katechezie nowe serce, nowe oblicze11.
Kluczowe dla podjêtej tu analizy, a jednoczenie stanowi¹ce niejako fundament dla koncepcji katechumenatu rodzinnego, s¹ treci zawarte w podrêczniku Katechetyka fundamentalna. Czytamy w nim: Zarówno dowiadczenie,
jak i psychologia religii wykazuj¹, ¿e wiara dziecka, normalnie bior¹c, nie
mo¿e siê rozwin¹æ bez oparcia o wiarê i ¿ycie religijne najbli¿szego, codziennego otoczenia. Dziecko, zw³aszcza ma³e, dochodzi do zaktualizowania swoich postaw religijnych przez partycypacjê w postawach religijnych doros³ych,
zw³aszcza tych, z którymi jest blisko zwi¹zane przez mi³oæ i codzienne kon8
9

Ibidem, s. 8586.
Idem, Katechumenat na dzisiejsz¹ godzinê, w: Katechumenat. Wspólnoty formacyjne
we wspólnocie lokalnej, Biblioteczka animatora, z. 2, Krocienko 2002, s. 26.
10 K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej, Warszawa
2010, s. 220221.
11 Benedykt XVI, wiat³oæ wiata. Papie¿ Koció³ i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie
z Peterem Seewaldem, Kraków 2011, s. 150.
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takty. [...] Dziecko formuje atmosfera, któr¹ ono na co dzieñ oddycha, potrzebuje ono wokó³ siebie nie tyle nauczycieli, co wiadków, których wewnêtrzna
postawa, przyjêty system wartoci bêdzie kszta³towa³ postawê religijno-moraln¹ dziecka. Dlatego te¿ wysi³ek wk³adany przez urzêdowych katechetów
Kocio³a w kszta³towanie postaw chrzecijañskich, ogólnie bior¹c, bêdzie siê
koñczy³ fiaskiem, je¿eli nie bêdzie on wspierany przez wp³yw religijnego rodowiska domowego. Wp³yw rodowiska oka¿e siê bowiem zawsze silniejszy
ni¿ wp³yw najlepszej nawet katechezy12.
W pracy licencjackiej, a nastêpnie w podrêczniku katechetyki fundamentalnej ks. F. Blachnicki szczegó³owo omówi³ zagadnienie tzw. pedagogiki mesologicznej (rodowiskowej), w myl której wychowanie ujmuje siê jako funkcjê spo³eczn¹, w której g³ównym oddzia³uj¹cym podmiotem jest grupa,
a zasadniczymi czynnikami pogl¹dy, atmosfera, zwyczaje i postawy w niej
dominuj¹ce. Odwo³uj¹c siê do wyników naukowej refleksji w obszarze psychologii, zauwa¿a³, ¿e podstawowym mechanizmem opisywanego wp³ywu
wychowawczego jest naladownictwo, bêd¹ce pewn¹ spontaniczn¹ tendencj¹
istniej¹c¹ w psychice dziecka oraz konformizm rozumiany jako psychiczny
trend do zbli¿enia swojej postawy do form ogólnie obowi¹zuj¹cych w danej
grupie. W tak pedagogicznie ujêtej perspektywie wychowanie religijne w rodzinie oraz rodzinny katechumenat nabieraj¹ szczególnego znaczenia13.
2. Założenia i cele Domowego Kościoła
W celu lepszego zrozumienia koncepcji ks. F. Blachnickiego na temat
katechumenatu rodzinnego zasadne wydaje siê choæby ogólne przedstawienie
za³o¿eñ i celów rodzinnej ga³êzi Ruchu wiat³o-¯ycie, jednej z wielu udanych
duszpasterskich inicjatyw twórcy ruchu oazowego. To w³anie ruch Domowego Kocio³a sta³ siê pomylnie zrealizowanym projektem urzeczywistnienia tej
idei. Pojawi³ siê on wraz z rozwojem ruchu oazowego, gdy ks. F. Blachnicki
coraz bardziej dostrzega³ potrzebê, aby równolegle z rekolekcjami dla dzieci
i m³odzie¿y organizowaæ rekolekcje oazowe dla rodzin. Dodatkowym motywem w realizacji tych zamierzeñ okaza³y siê dowiadczenia francuskiego ruchu Equipes Notre Dame, z którym ks. F. Blachnicki zapozna³ siê podczas
swojej podró¿y zagranicznej w roku 197214. Podbudowê teologiczn¹ oraz inspiracje dla realizacji swoich za³o¿eñ wspólnoty rodzinne Ruchu wiat³o-¯y12
13

F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna , s. 256257.
Idem, Metoda prze¿yciowo-wychowawcza dzieciêcych rekolekcji zamkniêtych (studium pedagogiczno-pastoralne), (mps), Lublin 1963, s. 294300.
14 Idem, ¯ycie swoje odda³em za Koció³, Kraków 2005, s. 191.
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cie czerpi¹ z trzech róde³: nauki o rodzinie II Soboru Watykañskiego, ruchu
Equipes Notre Dame oraz z dowiadczeñ polskiego ruchu oazowego.
G³ównym celem rodzinnej ga³êzi Ruchu wiat³o-¯ycie sta³o siê urzeczywistnianie soborowej wizji rodziny chrzecijañskiej. Sk³adaj¹ siê na ni¹ takie
elementy, jak dowartociowanie mi³oci ma³¿eñskiej, która swoje ród³o ma
w mi³oci Bo¿ej15, urzeczywistnianie Kocio³a domowego (eklezjoli)16, tworzenie katechumenatu rodzinnego, poprzez s³owo i wiadectwo chrzecijañskiego ¿ycia w rodzinie17 oraz odkrywanie rodziny jako ¿ywej cz¹stki wspólnoty lokalnej  parafii, która czuje siê za ni¹ odpowiedzialna18.
Realizacja soborowej wizji ¿ycia rodzinnego teoretycznie mog³aby byæ
podjêta indywidualnie przez poszczególne pary ma³¿eñskie bez koniecznoci
tworzenia konkretnych wspólnot ma³¿eñskich. Ks. F. Blachnicki zdecydowa³
siê na zbudowanie ruchu ma³¿eñskiego. Swoj¹ koncepcjê za³o¿yciel Ruchu
wiat³o-¯ycie argumentowa³, odwo³uj¹c siê do Karty Equipes Notre Dame:
poniewa¿ [ma³¿eñstwa  F.B.] znaj¹ swoj¹ s³aboæ i ograniczonoæ swoich si³,
mimo ich dobrej woli, poniewa¿ codziennie dowiadczaj¹, jak trudno jest ¿yæ
po chrzecijañsku w wiecie pogañskim, poniewa¿ wierz¹ w potêgê bratniej
pomocy  zdecydowa³y siê utworzyæ wspólnoty19. Podobn¹ myl o potrzebie
apostolatu rodzin wród rodzin, jak to okrela³ ks. F. Blachnicki, odnajdujemy
w encyklice Paw³a VI Humanae vitae20. Wskazywa³ tak¿e na inne elementy
wspólne dla Domowego Kocio³a i Ekip Notre-Dame, którymi s¹: zasadnicza
orientacja na dwa przykazania mi³oci Boga i bliniego, odkrywanie ¿yciowych drogowskazów w wietle Pisma wiêtego, wspólna modlitwa w ma³¿eñstwie, wzajemna pomoc ma³¿eñstw w ramach wspólnoty rodzin oraz zaanga¿owanie ewangelizacyjne wobec spo³eczeñstwa21. Tak¿e w metodzie pracy krêgi
Domowego Kocio³a wykorzysta³y dowiadczenia francuskiego ruchu: comiesiêczne spotkania formacyjne oraz tzw. dni wspólnoty, czyli ogólne spotkania
wszystkich wspólnot organizowane kilka razy w roku22.
15
16
17
18
19

KDK 48.
DA 11,30.
KK 11,35.
KK 26.
Cyt. za F. Blachnickim, z jego opracowania Wspólnoty rodzinne Ruchu wiat³o-¯ycie. Zob.
LDK, t. 1, s. 25.
20 Papie¿ Pawe³ VI napisa³: Wród owoców, które dojrzewaj¹, gdy prawo Bo¿e jest gorliwie
przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, ¿e sami ma³¿onkowie czêsto pragn¹ podzieliæ siê z innymi
wynikami swoich dowiadczeñ. Dziêki temu w szerokich ramach powo³ania wieckich znajdzie siê
nowa i niezwykle donios³a forma apostolatu, w której równi us³uguj¹ równym. Wtedy bowiem sami
ma³¿onkowie podejmuj¹ zadanie apostolskie wzglêdem innych ma³¿onków, pe³ni¹c rolê ich przewodników. Wród tylu form chrzecijañskiego apostolatu ta wydaje siê obecnie najpotrzebniejsza (HV 26).
21 Idem, Godziny Taboru, CarlsbergLublin 1989, s. 71.
22 Idem, Inspiracje Ruchu Equipes Notre Dame, w: LDK, t.1, s. 2122.
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Z dowiadczeñ polskiego ruchu oazowego krêgi Domowego Kocio³a
przejê³y ideê odbywania letnich, piêtnastodniowych rekolekcji. Jednak tym, co
szczególnie wyró¿nia wspólnoty ga³êzi rodzinnej Ruchu wiat³o-¯ycie wród
innych duszpasterskich propozycji dla ma³¿eñstw i rodzin, jest troska o przywrócenie katechumenatowi rodzinnemu nale¿ytego miejsca w katechetycznej
formacji Kocio³a. Warunkiem sprawnie funkcjonuj¹cego katechumenatu w rodzinie jest doprowadzenie do chrzecijañskiej dojrza³oci rodziców, którzy tê
sam¹ misjê bêd¹ nastêpnie realizowali wzglêdem w³asnych dzieci. Ks. F. Blachnicki uzasadnia³ to faktem, ¿e ma³¿onkowie, którzy nale¿¹ do krêgów rodzinnych Ruchu wiat³o-¯ycie i realizuj¹ ca³y program formacyjny na etapie
ewangelizacji i deuterokatechumenatu, maj¹ tym samym fundament, aby stawaæ siê wspólnot¹ i domowym Kocio³em. Je¿eli za rodzina ma staæ siê dla
rodz¹cych siê w niej i rozwijaj¹cych dzieci katechumenatem, rodzice musz¹
najpierw sami prze¿yæ wszystkie etapy ewangelizacji i katechumenatu23.
Zasadniczy proces formacyjny realizowany jest w przestrzeni poszczególnych par ma³¿eñskich. Program pracy wyznaczaj¹ wspomniane zobowi¹zania ma³¿eñskie. S¹ one skonkretyzowaniem zasad ¿ycia chrzecijañskiego
w odniesieniu do ma³¿onków. W czasie pierwszych kilkunastu comiesiêcznych
spotkañ ma³¿onkowie zaznajamiaj¹ siê z poszczególnymi zobowi¹zaniami, jakimi s¹ codzienna modlitwa osobista, modlitwa ma³¿eñska, modlitwa rodzinna,
comiesiêczny dialog ma³¿eñski, regu³a ¿ycia, uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych, comiesiêczne spotkania formacyjne krêgu. Celem zobowi¹zañ, jak
wskazywa³ ks. F. Blachnicki, jest pog³êbienie ¿ycia wewnêtrznego, pog³êbienie mi³oci ma³¿eñskiej oraz budowanie w poszczególnych rodzinach atmosfery autentycznie chrzecijañskiej24.
W ramach rekolekcji i spotkañ uczestnicy Domowego Kocio³a wprowadzani s¹ w modlitwê, poznaj¹c zasadnicze jej formy25, co wydaje siê mieæ
szczególne znaczenie. Zwi¹zany jest bowiem z ni¹, celem rozwoju mi³oci
ma³¿eñskiej, tzw. obowi¹zek zasiadania, czyli dialog ma³¿eñski prowadzony w³anie w atmosferze modlitwy. Ma on doprowadziæ do wspólnego poszukiwania przez ma³¿onków woli Bo¿ej wzglêdem ich ma³¿eñstwa i rodziny.
Ks. F. Blachnicki by³ przekonany o wielkim znaczeniu tego zamierzenia, poniewa¿  jak pisa³  praktyka wykaza³a, ¿e dziêki temu æwiczeniu wiele
ma³¿eñstw zosta³o uratowanych nie tylko od rozbicia, ale od ¿ycia »obok
siebie«26.
23 Idem, Program ewangelizacyjno-katechumenalny Ruchu wiat³o-¯ycie i jego realizacja
w rodzinach, w: LDK, t. 2, s. 101102.
24 Idem, Wspólnoty rodzinne Ruchu wiat³o-¯ycie, w: LDK, t. 1, s. 27.
25 Modlitwa ma³¿onków, [Materia³y Domowego Kocio³a], Kraków 1999.
26 F. Blachnicki, Wspólnoty rodzinne , s. 28.

Katecheza rodzinna według ks. Franciszka Błachnickiego...

171

Studia Warmińskie 49 (2012)

Innym istotnym elementem formacji Domowego Kocio³a s¹ comiesiêczne spotkania krêgu. Pe³ni¹ one funkcjê czynnika dynamizuj¹cego i systematyzuj¹cego pracê ma³¿eñstw. Ka¿de spotkanie trwa oko³o trzech godzin i przebiega wed³ug ustalonego porz¹dku. Rozpoczyna siê skromnym posi³kiem,
któremu towarzyszy tzw. dzielenie siê ¿yciem. Ma³¿eñstwa informuj¹ siê wzajemnie o tym, co w minionym miesi¹cu by³o dla nich wa¿nym dowiadczeniem
czy odkryciem. Nie chodzi jednak o zwyk³e sprawozdanie i prost¹ informacjê.
Dzieleniu towarzyszy refleksja, która jest prób¹ spojrzenia i oceny swoich
¿yciowych dowiadczeñ w perspektywie wiary27. W czasie ka¿dego spotkania
jest tak¿e miejsce na rozwa¿anie s³owa Bo¿ego, dzielenie siê zobowi¹zaniami
oraz studium nad wybranym zagadnieniem z zakresu Pisma wiêtego, sakramentów, Kocio³a, modlitwy, etyki ¿ycia ma³¿eñskiego28.
Formacja w krêgach Domowego Kocio³a podzielona jest na dwa etapy:
formacjê podstawow¹ i formacjê permanentn¹. W pierwszym etapie program
pracy wytyczaj¹ tematy duchowoci ma³¿eñskiej zawarte w podrêcznikach:
Domowy Koció³. I rok pracy oraz Domowy Koció³. II rok pracy. Formacja
permanentna mo¿e trwaæ do najpóniejszych lat ¿ycia. Dobór treci formacyjnych w du¿ej mierze pozostawiony jest inwencji par ma³¿eñskich. Wybór tematu mo¿e byæ podyktowany aktualnie prze¿ywanymi problemami29.
Krêgi Domowego Kocio³a korzystaj¹ w swej pracy formacyjnej z pos³ugi
kap³ana, który dla wspólnoty ma³¿eñstw pe³ni funkcjê kierownika duchowego
i wspiera parê animatorsk¹. Ksi¹dz wype³nia swoj¹ rolê dyskretnie, troszcz¹c
siê o aktywne zaanga¿owanie ma³¿onków, wyjania ewentualne w¹tpliwoci
i koryguje niew³aciwe interpretacje. Jego obecnoæ na spotkaniach jest znakiem jednoci krêgu z lokalnym Kocio³em, jego duszpasterzami30.
Wyj¹tkow¹ okazjê dla intensywnego odkrywania wartoci ma³¿eñstwa
sakramentalnego stanowi¹ piêtnastodniowe rekolekcje. Celem Oazy Rodzin
jest przede wszystkim przygotowanie uczestników rekolekcji do ewangelizacji
w³asnych rodzin i do przyjêcia przez nie funkcji rodzinnego katechumenatu.
Program tych rekolekcji obejmuje szerok¹ problematykê ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego. Na treæ katechez Oazy I stopnia, prowadzonych w ramach tzw.
Szko³y apostolskiej, sk³adaj¹ siê takie zagadnienia, jak: duchowoæ ma³¿eñska
(s³owo Bo¿e, modlitwa, sakramenty, ma³a wspólnota), ma³¿eñstwo w planach
Bo¿ych (p³odnoæ), katechumenat rodzinny (wychowanie do mi³oci, czystoci,
27
28
29
30

Spotkanie Krêgu, [Materia³y Domowego Kocio³a], Kraków 2002, s. 89.
Ibidem, s. 1921.
Ibidem.
Zob. Domowy Koció³. Informacje [Materia³y Ruchu wiat³o-¯ycie], Kraków 1987, s. 27;
J. Mikulski, Rola kap³ana w Domowym Kociele  ga³êzi rodzinnej Ruchu wiat³o-¯ycie, Kraków 2007,
s. 18.
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ascezy, modlitwa w ma³¿eñstwie i rodzinie, liturgia, powo³anie rodziców do
ewangelizacji dzieci)31.
Celem II stopnia rekolekcji dla ma³¿eñstw jest wprowadzenie w biblijne
podstawy inicjacji chrzecijañskiej oraz przygotowanie do w pe³ni wiadomego udzia³u w liturgii, tak¿e liturgii domowej. Codzienna Eucharystia, Jutrznia,
spotkanie krêgu, konferencja wieczorna s¹ dla uczestników rekolekcji sposobami pog³êbienia i przyjêcia przekazywanych treci tak, aby w dalszym ¿yciu
sta³y siê one trwa³ym punktem odniesienia32. Na program rekolekcji II stopnia
sk³adaj¹ siê zatem tematy dotycz¹ce teologii niedzieli, wi¹t, uroczystoci, poszczególnych okresów liturgicznych, a tak¿e zagadnienia dotycz¹ce duchowoci
ma³¿eñskiej i rodzinnego katechumenatu. Natomiast III stopieñ Oazy Rodzin,
analogicznie do rekolekcji Oaza Nowego ¯ycia, jest odkrywaniem Kocio³a jako
wspólnoty s³u¿b i charyzmatów. Specyfik¹ rekolekcji rodzinnych tego stopnia
jest odkrywanie i urzeczywistnianie tej wspólnoty w rodzinie33.
W rekolekcjach Oazy Rodzin, oprócz ma³¿onków, bior¹ udzia³ tak¿e dzieci. Zwykle przed po³udniem maj¹ one swój w³asny program formacyjny, natomiast popo³udnia spêdzaj¹ razem z rodzicami. W tym czasie, zwanym wypraw¹ otwartych oczu, prze¿ycia, wspólne dowiadczenia, które s¹ udzia³em
dzieci i rodziców, staj¹ siê treci¹ ich rozmów, wzajemnego zbudowania, czyli
realizowania w praktyce katechumenatu rodzinnego34.
Oprócz piêtnastodniowych rekolekcji ks. F. Blachnicki wprowadzi³ do
systemu formacyjnego Domowego Kocio³a czterodniowe Oazy Rekolekcyjne
Animatorów Rodzin. Zmierzaj¹ one do ukazania ca³ociowej wizji Ruchu oraz
miejsca i roli wspólnot rodzinnych w jego ogólnej strukturze. Natomiast sama
oaza rekolekcyjna dzieli siê na dwa stopnie, z dwoma odrêbnymi celami. Podczas I stopnia ukazuje siê drogi pod¹¿ania ku wiêtoci w ma³¿eñstwie
i rodzinie, zgodnie z podstawowymi zasadami Ruchu: wiat³o-¯ycie, Nowy
Cz³owiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Uczestnicy tych rekolekcji maj¹
zatem mo¿liwoæ jeszcze pe³niejszego zrozumienia istoty, celu, duchowoci
i metody ruchu Domowego Kocio³a, by potwierdziæ chêæ dalszej formacji
w krêgach rodzin. Natomiast II stopieñ jest wejciem na drogê wiadectwa
i diakonii. Jest podjêciem odpowiedzialnoci za dzie³o ewangelizacji i diakonii,
zgodnie z posiadanymi charyzmatami, w odniesieniu do swojej rodziny, krêgu
i wobec innych rodzin, by odkrywa³y, jak stawaæ siê domowym Kocio³em35.
31

F. Blachnicki, Oaza Nowego ¯ycia I stopnia dla rodzin. Czêæ C. Szko³a Apostolska, Krocienko 1980, s. 3120.
32 Oaza Nowego ¯ycia I stopnia dla rodzin. Podrêcznik. Czêæ A  ogólna, Kraków 1984, s. 2425.
33 E. Kozyra, Wypowied w dyskusji panelowej podczas XXVII Kongregacji Odpowiedzialnych
Ruchu wiat³o-¯ycie, Oaza 55 (2002), s. 16.
34 Ibidem.
35 Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia, Kraków 1996, s. 3-4.
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Ks. F. Blachnicki, z w³aciwym dla siebie zmys³em organizacyjnym,
stworzy³ sprawn¹ strukturê, która zapewni³a dobry przekaz informacji i jednoæ z Central¹ Ruchu. Poszczególne krêgi zosta³y zgrupowane w rejonach.
Na czele ka¿dego rejonu stoj¹ wybrane pary ma³¿eñskie (para rejonowa).
Z kolei za wszystkie rejony w diecezji odpowiedzialna jest para diecezjalna.
Wraz z rozwojem Ruchu w Polsce wy³oni³o siê kilka g³ównych orodków,
zwanych filiami, do których zosta³y przyporz¹dkowane przyleg³e diecezje. Za
krêgi Domowego Kocio³a, dzia³aj¹ce w obrêbie poszczególnych filii, odpowiadaj¹ pary centralne. One to, wraz z Moderatorem Generalnym Domowego Kocio³a i przedstawicielami Centralnej Diakonii Wspólnot Rodzinnych,
tworz¹ Kr¹g Centralny36.
Nale¿y podkreliæ, ¿e istotnym elementem formacji ma³¿eñskiej i rodzinnej w ramach krêgów tego rodzaju Kocio³a, podobnie jak ca³ego Ruchu wiat³o-¯ycie, jest ich powi¹zanie ze struktur¹ parafialn¹. Jak zauwa¿a Marek Marczewski, formacja dzieci, m³odzie¿y, ma³¿eñstw i doros³ych w ramach Ruchu
wiat³o-¯ycie ma charakter eklezjocentryczny, tzn. jest katechez¹ w Kociele,
katechez¹ o Kociele i prowadz¹c¹ do Kocio³a37. Ca³a praca formacyjna
wspólnot rodzinnych mia³a wed³ug ks. F. Blachnickiego zmierzaæ do coraz
wiêkszego i bardziej wiadomego zaanga¿owania na rzecz lokalnej wspólnoty
Kocio³a. Da³ temu wyraz w stwierdzeniu, ¿e w [...] naszej duchowoci nie
chodzi nam tylko o nas samych. Tylu ludziom, ¿yj¹cym wokó³ nas mo¿emy
pomóc przez to, co sami odkrywamy i staramy siê wprowadziæ w ¿ycie. Musimy odkrywaæ wszelkiego rodzaju sposoby oddzia³ywania na drugich. [...] Ka¿dy kr¹g winien wiadczyæ o prawdziwe braterskiej mi³oci, ale nie tylko
w ramach danego krêgu, ale o mi³oci tryskaj¹cej, promieniuj¹cej na wszystkich. Takie wiadectwo powinna te¿ dawaæ ka¿da poszczególna rodzina38.
Rozwijanie duchowoci ma³¿eñskiej przez modlitwê, studium Pisma
wiêtego, pielêgnowanie mi³oci ma³¿eñskiej, budowanie katechumenatu rodzinnego w sposób naturalny budzi³o potrzebê odpowiedzialnoci za Koció³
lokalny i anga¿owanie siê w jego ewangelizacyjn¹ i duszpastersk¹ misjê.
Ks. F. Blachnicki podkrela³, ¿e ewangelizacja ad extra jest potwierdzeniem
chrzecijañskiej dojrza³oci, a zarazem zabezpieczeniem trwa³oci podjêtej
36 Domowy Koció³. Informacje, Kraków 1987, s. 2526; zob. F. Blachnicki, Struktura ruchu
Domowy Koció³ w ramach Ruchu wiat³o-¯ycie, w: LDK, t. 2, s. 351357.
37 M. Marczewski dostrzega, ¿e eklezjologiczny wymiar formacji oazowej Ruchu wiat³o-¯ycie
i jej rodzinnej ga³êzi jest w jakiej mierze realizacj¹ wezwania Jana Paw³a II, które zawar³ w Licie
apostolskim Novo millenio ineunte, aby Koció³ coraz bardziej stawa³ siê domem i szko³¹ komunii (NMI 43).
Zob. M. Marczewski, Katecheza rodzinna czy katechumenat domowy/rodzinny, w: J. Stala (red.), Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej, Kielce 2005, s. 166.
38 F. Blachnicki, Struktura ruchu Domowy Koció³ w ramach ruchu wiat³o-¯ycie , s. 357.
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decyzji. Ten bowiem tylko mo¿e zachowaæ wiarê dla siebie, kto potrafi dawaæ
j¹ innym39. Skuteczn¹ i wypróbowan¹ formu³¹ ewangelizacyjn¹ s¹ przeprowadzane w parafii rekolekcje ewangelizacyjne i niedziele ewangelizacyjne40,
a tak¿e dzia³alnoæ w ramach duszpasterstwa rodzin. Zachêcaj¹c do tej dzia³alnoci, przestrzega³ jednak ma³¿onków, aby przez zbyt mocne zaanga¿owanie
siê w te dzie³a, nie zaniedbali najwa¿niejszego obowi¹zku, jakim jest troska
o swoje ma³¿eñstwo i rodzinê41.
3. Propozycje katechezy rodzinnej zawarte
w Listach do wspólnot rodzinnych

W kolejnych numerach biuletynu Domowy Koció³. Listy do wspólnot
rodzinnych ks. F. Blachnicki ukaza³ ca³y proces chrzecijañskiej formacji
w rodzinie, na który sk³adaj¹ siê etapy ewangelizacji i katechumenatu. Podkrela³, ¿e doprowadzenie dziecka do przyjêcia czterech prawd ewangelizacyjnych42 jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy rodzice wczeniej sami przyjm¹ te prawdy, uznaj¹c Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela. Na fundamencie
w pe³ni urzeczywistnionego procesu ewangelizacji rozpoczyna siê w rodzinie
 domowym Kociele  w³aciwy etap wdra¿ania dzieci w ¿ycie chrzecijañskie,
czyli wdra¿anie do ¿ycia s³owem Bo¿ym, do modlitwy, do ¿ycia sakramentalnego, dawania wiadectwa wiary i do diakonii. W tej te¿ optyce ks. F. Blachnicki widzia³ ruch oazowy. Stwierdza³, ¿e Ruch wiat³o-¯ycie, który jest
ruchem ewangelizacyjnym i formacyjnym, pragnie s³u¿yæ pomoc¹ rodzicom
39
40

Idem, Ruch wiat³o-¯ycie i wspólnoty rodzinne Ruchu a ewangelizacja, w: LDK, t. 1, s. 40.
Rekolekcje ewangelizacyjne i niedziele ewangelizacyjne stwarzaj¹ bardzo dobr¹ okazjê do
dawania wiadectwa o charyzmacie Domowego Kocio³a wobec ca³ej parafii. S¹ one organizowane przy
wspó³pracy diakonii Domowego Kocio³a oraz kap³anów danej parafii. Kap³an g³osi orêdzie ewangelizacyjne, a ma³¿onkowie z Domowego Kocio³a dziel¹ siê wiadectwem swojego ¿ycia. Bardzo dobr¹
okazj¹ do ewangelizowania w parafii s¹ równie¿ parafialne rekolekcje adwentowe i wielkopostne, podczas których diakonia Domowego Kocio³a w porozumieniu z ksiêdzem rekolekcjonist¹ przygotowuje
liturgiê nabo¿eñstw rekolekcyjnych, a ma³¿onkowie daj¹ wiadectwa. [...] Ewangelizacja podejmowana
w parafii jest dla krêgów ju¿ istniej¹cych szans¹, aby umocni³y siê na drodze formacji i znalaz³y
p³aszczyznê oddzia³ywania na zewn¹trz. Dla krêgów, które powstaj¹ w parafii, ewangelizacja jest drog¹,
na której ma³¿onkowie mog¹ odnaleæ w³aciw¹ motywacjê trwania we wspólnocie Domowego Kocio³a (J. Mikulski, Rola kap³ana w Domowym Kociele , s. 2224).
41 Domowy Koció³ , s. 2125.
42 Cztery podstawowe prawdy ewangelizacyjne, wyra¿one w nastêpuj¹cej formule: 1) Bóg mi³uje ciebie i przygotowa³ dla twojego ¿ycia wspania³y plan; 2) cz³owiek jest grzeszny i oddzielony od
Boga, dlatego nie mo¿e dowiadczyæ Bo¿ej mi³oci i poznaæ Bo¿ego planu wobec swego ¿ycia; 3) Jezus
Chrystus jest jedynym lekarstwem na ludzki grzech. Tylko przez Niego mo¿esz dowiadczyæ Bo¿ej
mi³oci oraz poznaæ przygotowany dla Ciebie Bo¿y plan; 4) kiedy osobicie przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, dowiadczysz Bo¿ej mi³oci i bêdziesz zdolny ¿yæ zgodnie z planem
Jego mi³oci.
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i rodzinom chrzecijañskim w wype³nianiu tych wszystkich zadañ w zakresie
ewangelizacji i katechumenatu rodzinnego43.
Dla wiêkszego uwiarygodnienia powy¿szych zadañ ewangelizacyjnych
warto dokonaæ ogólnego przegl¹du problematyki odnosz¹cej siê wprost do rodzinnego katechumenatu, podejmowanej w pierwszych dwudziestu omiu
Listach, za treæ których ks. F. Blachnicki by³ odpowiedzialny. Znajdujemy w nich zagadnienia zwi¹zane z realizacj¹ podstawowych zadañ katechumenatu rodzinnego, czyli kszta³towanie ¿ycia wed³ug wymagañ s³owa Bo¿ego,
wprowadzanie w ¿ycie modlitwy, pog³êbianie ¿ycia liturgiczno-sakramentalnego w rodzinie, wdra¿anie do diakonii i odpowiedzialnoci za Koció³ prze¿ywany we wspólnocie lokalnej  parafii. Ks. F. Blachnicki zachêca³ do podtrzymywania, obecnej w niektórych rodzinach, praktyki dzielenia siê refleksj¹ na
temat treci niedzielnej Ewangelii i kazania. Owocem takiej refleksji winno
byæ odkrycie wa¿nego dla rodziny przes³ania, które na najbli¿szy tydzieñ
sta³oby siê s³owem ¿ycia, czyli chrzecijañskim programem pod¹¿ania ku
wiêtoci44.
W Listach do wspólnot rodzinnych ks. F. Blachnicki uwra¿liwia³ na potrzebê kultywowania religijnych tradycji. S¹ one dla rodziny wa¿nym nonikiem chrzecijañskiej to¿samoci i tym samym tworz¹ katechumenalne rodowisko. Podstawowym za³o¿eniem rodzinnego katechumenatu jest w³¹czanie
¿ycia rodziny w rytm ¿ycia Kocio³a, znajduj¹cy swój wyraz w rytmie roku
liturgicznego45. Uwiadamia³, ¿e rodzina chrzecijañska jest katechumenatem
przez sam¹ swoj¹ egzystencjê, przez atmosferê i styl ¿ycia w niej panuj¹cy, o ile
jest to styl ¿ycia wspólnoty ewangelicznej, w³anie domowego Kocio³a46.
Odnajdujemy zatem w Listach pewien rodzaj katechezy mistagogicznej, ukazuj¹cej teologiê poszczególnych wi¹t i uroczystoci liturgicznych, a tak¿e
wiele konkretnych wskazañ i propozycji dotycz¹cych kultywowania zwyczajów religijnych i g³êbszego prze¿ywania tajemnicy odkupienia celebrowanej
w obchodach roku liturgicznego47. Ciekaw¹ ilustracj¹ takiej troski za³o¿yciela
ruchu oazowego s¹ propozycje zwi¹zane z obchodzeniem Triduum Paschalnego. Zachêca³ on ma³¿eñstwa i rodziny, aby domowe przygotowania do wi¹t
zakoñczy³y siê przed Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, by w kolejne dni w pe³nym
skupieniu prze¿ywaæ tajemnice odkupienia celebrowane w liturgii Triduum
43
44
45
46
47

F. Blachnicki, Ewangelizacja i katechumenat w rodzinie , s. 73.
Idem, S³owo ¿ycia w rodzinie, w: LDK, t. 1, s. 5960.
Idem, Triduum Paschalne w domowym Kociele, w: LDK, t. 1, s. 167.
Idem, Rodzina a katechumenat, w: LDK, t. 1, s. 58.
Idem, Adwent i Bo¿e Narodzenie w rodzinie, w: LDK, t. 1, s. 6062; wieca w rodzinie,
w: LDK, t. 1, s. 9698; Popió³ i palma, czyli Wielki Post w rodzinie, w: LDK, t. 1, s. 127129; Rodzina
w okresie Piêædziesi¹tnicy radoci, w: LDK, t. 1, s. 171172.
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Paschalnego. Sugerowa³, aby Wielki Czwartek, zgodnie z najdawniejsz¹ tradycj¹, by³ prze¿ywany w ka¿dej wspólnocie rodzinnej jako dzieñ pojednania.
Proponowa³, aby w ten dzieñ, po powrocie z Mszy Wieczerzy Pañskiej, urz¹dziæ uroczyst¹ rodzinn¹ kolacjê  agapê i dziêkowaæ za dar jednoci i mi³oci
w rodzinie48. W okresie paschalnym zachêca³ do czêstej, przynajmniej coniedzielnej wspólnej Komunii wiêtej ca³ej rodziny. Dla podkrelenia szczególnie
radosnego charakteru okresu wielkanocnego sugerowa³, aby stó³ niedzielny by³
wi¹tecznie przyozdobiony i ubogacony wielkanocnymi symbolami wiecy-pascha³u lub Baranka wielkanocnego. Proponowa³, by w okresie od Wniebowst¹pienia do Piêædziesi¹tnicy ka¿da rodzina zwi¹zana z Ruchem wiat³o-¯ycie w³¹czy³a siê w modlitwê nowenn¹ do Ducha wiêtego, ofiaruj¹c j¹
w intencji wakacyjnych oaz ¿ywego Kocio³a49.
Ks. F. Blachnicki, obserwuj¹c przemiany spo³eczno-cywilizacyjne, dostrzega³ tak¿e niepokoj¹ce przeobra¿enia zachodz¹ce w rodzinie. Szczególnym
ich symptomem by³ ca³kowicie zlaicyzowany sposób prze¿ywania w rodzinach
uroczystoci Pierwszej Komunii wiêtej. Zwraca³ uwagê na ra¿¹ce dysproporcje pomiêdzy prze¿yciem duchowym, jakiego dowiadczaj¹ dzieci, a zewnêtrzn¹ stron¹ uroczystoci. Wed³ug niego, skutecznym sposobem powstrzymania
tego procesu jest w³anie realizacja katechumenatu w rodzinie. Dlatego te¿
zaleca³, aby problem Pierwszej Komunii wiêtej, rozwa¿yæ i rozwi¹zaæ w rodzinie, w ramach koncepcji rodzinnego katechumenatu. Przypomina³, ¿e podstawowym celem katechumenatu jest otwieranie siê i wchodzenie w chrzecijañsk¹ inicjacjê, do której nale¿y tak¿e Eucharystia. Przekonywa³ te¿, ¿e
punkt ciê¿koci tej pracy przygotowawczej nie mo¿e spoczywaæ na jednorazowym prze¿yciu »najpiêkniejszego dnia w ¿yciu«. Dziecko musi odnaleæ
siebie i swoje ¿ycie, i prze¿yæ je w najogólniejszych zarysach w relacji do Ojca
przez Syna w Duchu wiêtym w braterskiej wspólnocie Kocio³a. [...] Tzw.
pierwsza Komunia wiêta [...] nie mo¿e w wiadomoci dziecka ukazywaæ siê
jako osi¹gniêcie jakiego upragnionego szczytu, po którym trzeba znów zejæ
na niziny dnia powszedniego, ale jako rozpoczêcie nowego, dalszego etapu
¿ycia dziecka Bo¿ego, które odt¹d bardziej wiadomie bêdzie prze¿ywa³o swoj¹ drogê do Ojca we wspólnocie rodziny Bo¿ej. [...] W rodzinnym katechumenacie musi wiêc stopniowo zmieniaæ siê koncepcja przygotowania do »uroczystej pierwszej Komunii wiêtej« na rzecz koncepcji inicjacji do ¿ycia we
wspólnocie rodziny Bo¿ej przez dopuszczenie do pe³nego uczestnictwa w zgromadzeniu eucharystycznym50.
48
49
50

Idem, Triduum Paschalne w domowym Kociele, w: LDK, t. 1, s. 167171.
Idem, Rodzina w okresie Piêædziesi¹tnicy radoci, w: LDK, t. 1, s. 172.
Idem, Pierwsza Komunia wiêta w rodzinie, w: LDK, t. 1, s. 207208.
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Wypracowana przez ks. F. Blachnickiego koncepcja katechumenatu rodzinnego zosta³a zauwa¿ona i doceniona przez polskich biskupów, którzy
w 1975 r. powo³ali go na cz³onka Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Rodzin51.
Przyk³adem mo¿e byæ tu nauczanie Jana Paw³a II, w którym dostrzec
mo¿na potwierdzenie s³usznoci postulatu budowania katechumenatu rodzinnego. W adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae papie¿ zawar³ myl, ¿e
g³ównym podmiotem katechezy i wychowania chrzecijañskiego jest wierz¹ca
rodzina, a katecheza rodzinna powinna staæ siê podstawow¹ form¹ katechetycznego przepowiadania, bo wyprzedza [ona  W.Cz.] ka¿d¹ inn¹ formê katechezy,
towarzyszy jej i poszerza j¹52 . Z kolei w adhortacji Familiaris consortio czytamy: Nale¿y przeto raz jeszcze podkreliæ piln¹ potrzebê duszpasterskiej obecnoci Kocio³a dla podtrzymania rodziny. Trzeba podj¹æ ka¿dy wysi³ek, a¿eby
zorganizowaæ i rozwin¹æ duszpasterstwo rodzin, troszcz¹c siê o tê pierwszoplanow¹ dziedzinê w przekonaniu, ¿e przysz³oæ ewangelizacji zale¿y w wielkiej mierze od »Kocio³a domowego«53.
4. Formacja Domowego Kościoła jako antidotum
na współczesny kryzys rodziny

Wspólnoty rodzinne Ruchu wiat³o-¯ycie s¹ dla Kocio³a szczególnie
wa¿nym odcinkiem duszpasterskiej pos³ugi jako forma wsparcia katechumenatu rodzinnego, najbardziej podstawowego i najwa¿niejszego rodowiska chrzecijañskiej formacji. S¹ tak¿e miejscem dynamicznej wspó³pracy duszpasterzy
ze wieckimi i swoistym laboratorium, w którym dokonuje siê proces akomodacji i adaptacji niezmiennego w zasadniczych punktach depozytu wiary do
zmieniaj¹cych siê warunków spo³eczno-cywilizacyjnych, tak by mo¿na by³o
skuteczniej prowadziæ dzie³o ewangelizacji we wspó³czesnym wiecie.
Wydaje siê, ¿e bardzo wa¿nym wyzwaniem dla wspó³czesnego Kocio³a
jest przygotowanie do ma³¿eñstwa. Badania przeprowadzone przez Zdzis³awa
Stepulaka wród m³odzie¿y maturalnej diecezji siedleckiej wskazuj¹, ¿e sakrament ma³¿eñstwa jest ci¹gle spo³ecznie wa¿nym i uznanym potwierdzeniem
mi³oci dwojga ludzi. W opinii ankietowanych sakrament ma³¿eñstwa jest
wa¿ny, istotny, niezbêdny, zwi¹zany z odpowiedzialnoci¹. Stwierdziæ jednak
51 A. Wodarczyk, Prorok ¿ywego s³owa Prorok ¯ywego Kocio³a. Ks. Franciszek Blachnicki
(19211987)  ¿ycie i dzia³alnoæ, Katowice 2008, s. 382.
52 CT 68.
53 FC 65.
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nale¿y, ¿e w wynikach ankiety praktycznie w ogóle nie ma odwo³ania do
motywów wiary, jakimi kierowa³yby siê osoby wzajemnie udzielaj¹ce sobie
tego sakramentu54. Ta obserwacja pozwala sformu³owaæ postulat szukania
jeszcze skuteczniejszej katechezy przedma³¿eñskiej. Wydaje siê, ¿e nieocenion¹ rolê w tym wzglêdzie mogliby odegraæ chrzecijañscy ma³¿onkowie zwi¹zani z Ruchem wiat³o-¯ycie, którzy przekazywane w ramach katechezy
przedma³¿eñskiej treci mogliby potwierdziæ w³asnym wiadectwem55.
W kontekcie katechumenatu rodzinnego od wielu lat zg³asza siê potrzebê sprawowania Mszy wiêtej rodzinnej, rozumianej jako wspólne uczestnictwo w liturgii ma³¿onków z dzieæmi. Jak zauwa¿a Bogdan Biela, usytuowanie
parafialnej liturgii Eucharystii w orbicie ¿ycia rodziny sprawia, ¿e ka¿dy z jej
cz³onków prze¿ywa Mszê na sobie w³aciwy sposób i na swoim poziomie,
dziel¹c siê jednoczenie duchowym dowiadczeniem (w odró¿nieniu od zdarzaj¹cych siê sytuacji w czasie Mszy wiêtej z udzia³em dzieci, gdy dochodzi
do takiej infantylizacji przekazu, ¿e nic nie mo¿e on daæ obecnym doros³ym)56. Podobny postulat mo¿na odnieæ do ca³ego ¿ycia sakramentalnego, by
by³o ono w mo¿liwie najwy¿szym stopniu wspólnym dowiadczaniem Bo¿ej
³aski. Istot¹ katechumenatu rodzinnego nie jest bowiem tylko przekazywanie
teoretycznej wiedzy, prawd wiary, zasad chrzecijañskiego postêpowania, ale
nade wszystko wspólne prze¿ywanie i dowiadczanie spotkania z Bogiem. Bowiem, jak stwierdza B. Biela, w³anie tworzenie rodzinnej przestrzeni sacrum
stanowi realizacjê pos³annictwa kap³añskiego Kocio³a domowego57.
Wspólnoty rodzinne Domowego Kocio³a wydaj¹ siê byæ tak¿e wa¿n¹
propozycj¹ odpowiedzi na rosn¹cy kryzys wiêzi rodzinnych i miêdzyludzkich
oraz postêpuj¹c¹ atomizacjê i anonimowoæ dotykaj¹c¹ zw³aszcza wiêksze
aglomeracje miejskie58. Zwraca siê uwagê na piln¹ potrzebê budowania, szcze54 Z. Stepulak, Postawy m³odzie¿y wobec mi³oci, ma³¿eñstwa i rodziny. Badania empiryczne
maturzystów diecezji siedleckiej, Teologia Praktyczna 8 (2007), s. 125147.
55 Przyk³adem takiego zaanga¿owania mo¿e byæ istniej¹cy od 2008 r. w Olsztynie Orodek
Formacji Ma³¿eñskiej. Orodek wspó³tworz¹ kap³ani, psychologowie, pedagodzy i ma³¿onkowie zwi¹zani z Ruchem Domowego Kocio³a. Zasadniczym celem jego dzia³alnoci jest wspieranie ma³¿eñstw
i rodzin w pokonywaniu kryzysów oraz przygotowanie narzeczonych do ma³¿eñstwa. Zob. www.personahumana.pl (5 XI 2011).
56 B. Biela, Ku duszpasterstwu Kocio³a Domowego, Oaza 98 (2009), s. 8.
57 Ibidem.
58 Dobr¹ ilustracjê powy¿szych twierdzeñ stanowi cytowana przez ks. F. Blachnickiego wypowied ma³¿onków Izabeli i Jerzego Bartmiñskich: Z laickiego punktu widzenia najwa¿niejszy sens
istnienia wspólnot rodzinnych uj¹³ lapidarnie jeden z jego entuzjastów, mówi¹c o koniecznoci tworzenia rodowiska, w którym ludzie bliscy sobie duchowo, pomagaliby sobie w tym, aby byæ i pozostaæ
chrzecijanami w sytuacji szerz¹cego siê religijnego indyferentyzmu, w sytuacji, kiedy g³osi siê, ¿e
religia jest spraw¹ prywatn¹, kiedy rzeczywicie obserwuje siê zanik motywacji religijnej w indywidualnym i spo³ecznym dzia³aniu ludzi, kiedy nast¹pi³ zanik wiêzi spo³ecznej miêdzy ludmi wierz¹cymi,
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gólnie w du¿ych parafiach miejskich, podstawowych wspólnot kocielnych,
stanowi¹cych autentyczne komórki ¿ycia parafialnego. Tak¹ rolê mog³yby pe³niæ wspólnoty Domowego Kocio³a, które bêd¹c rodowiskiem domowego
katechumenatu, mog¹ byæ nie tylko drog¹ do odnowy ma³¿eñstwa i rodziny,
ale tak¿e wspólnoty parafialnej jako rodziny rodzin59.
W wietle powy¿szych analiz rysuje siê ogólny postulat dowartociowania katechumenatu rodzinnego w ogólnej katechetycznej misji Kocio³a. Wyraziæ siê to powinno w konkretnych dzia³aniach, które wymienia w cytowanym
artykule B. Biela. Chodzi o zaakcentowanie wszystkich dzia³añ duszpasterskich i katechetycznych adresowanych do rodziny, takich jak: katechezy, prelekcje, warsztaty dla rodzin, wspólne rodzinne wyjazdy, które wszystkim
cz³onkom rodziny stworz¹ okazjê przebywania razem i odczuwania swojej
obecnoci. Wa¿nym elementem realizacji tych zamierzeñ jest cis³a wspó³praca
kap³anów i rodzin z wzajemnym poszanowaniem swoich ról w dziele budowania Kocio³a. Wydaje siê, ¿e tak¿e w tym wzglêdzie dzie³o Ruchu wiat³o-¯ycie, a zw³aszcza jego rodzinnej ga³êzi, jest nie do przecenienia.

FAMILY CATECHESIS ACCORDING TO REV. FRANCISZEK BLACHNICKI
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE HOME CHURCH
(SUMMARY)

The great legacy of the thought and works of Rev. F. Blachnicki is, in its deepest sense,
a call for new forms of pastoral care based on the most significant experiences of the first centuries
of Christianity, rediscovered and shown to the Church as a gift of the last council. Accepting the
recommendations of the conciliar and post-conciliar teaching of the Church, especially contained
in the document Rites of Christian Initiation of Adults, he called for raising the status of the family
catechumenate. It is reminded in many Church documents that the Christian family is a privileged
place for catechesis and parents are the first teachers and educators in faith. Therefore, the family
catechumenate seems to have a special character, which according to Rev. F. Blachnickis statements, cannot be replaced in any way. Restoration of the leading role of the family in the work of
awakening and development of faith involves the need to rediscover the fundamental truth that the
Christian community is in itself a living catechesis. In such a community perspective, the relational
np. w parafiach wielkomiejskich, gdy wielu chrzecijan sta³o siê bezwiednie niemal post-chrzecijanami.
Wydaje siê nam, ¿e powinno siê dzia³aæ w kierunku rekonstrukcji tych wiêzi miêdzyludzkich typu
religijnego. Terenem, gdzie ta rekonstrukcja ma szansê siê dokonaæ i rzeczywicie siê dokonuje jest
w³anie naturalna ma³a wspólnota, ma³¿eñstwo, rodzina i grupa zaprzyjanionych rodzin. [...] Drugim
celem tych wspólnot, mo¿e nawet wa¿niejszym, jest szukanie takich form religijnoci, które odpowiada³yby kulturze czasów, w których my konkretnie ¿yjemy, ale przede wszystkim kulturze naszych dzieci,
w której one bêd¹ ¿yæ nied³ugo. Zob. F. Blachnicki, Godziny Taboru , s. 73.
59 B. Biela, Znaki i wymagania czasu dla Ruchu wiat³o-¯ycie, Oaza 77 (2006), s. 3.
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dimension of faith becomes superior to the content and method because of its personalistic character and the significant importance of Christian witness. This task is the more urgent as the Church
is faced today with ignorance and a passive attitude among parents towards their obligation
regarding the religious formation of their children. This situation could even be described as
a great challenge to the Church, which it should take up, the more so because we are dealing with
a serious crisis in the modern family.

DIE FAMILIENKATECHESE VON FRANZ BLACHNICKI
UND IHRE UMSETZUNG IN DER HAUSKIRCHE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das große Erbe von F. Blachnicki ist ein Aufruf für neue Formen der Seelsorge auf Grundlage
der wichtigsten Erfahrungen aus den ersten Jahrhunderten des Christentums neu entdeckt und
dargestellt auf dem letzten Vatikanischen Konzil. Nach der konziliaren und nachkonziliaren Lehre
der Kirche, vor allem in den Dokumenten Riten der christlichen Initiation der Erwachsenen,
wurde die Familie als der Ort des Katechumenats bestimmt. Zahlreiche kirchliche Dokumente
weisen darauf hin, dass die christliche Familie der bevorzugte Ort für die Katechese ist und die
Eltern die ersten Lehrer und Erzieher im Glauben sind. Daher scheint das Familienkatechumenat
einen besonderen, nicht austauschbaren Charakter zu haben. Die Rückbesinnung auf die führende
Rolle der Familie bei der Aufgabe, Glauben zu erwecken und zu entwickeln, beinhaltet die Wiederentdeckung der grundlegende Wahrheit, dass die christliche Gemeinschaft in sich selbst eine
lebendige Katechese ist. In dieser Gemeinschaft ist die relationale Dimension des Glaubens wichtiger als Inhalte und Methoden. Diese Aufgabe ist umso dringlicher, da wir heute Ignoranz und eine
passive Haltung der Eltern gegenüber ihrer Pflicht zur religiösen Bildung ihrer Kinder erleben.
Man könnte diesen Zustand sogar als eine große Herausforderung für die Kirche definieren,
insbesonere deshalb, da wir es mit einer schweren Krise der modernen Familie zu tun haben.

