
Nasza droga do DK. 
Znamy się z Sylwią od sierpnia 2004 roku, a zaczęliśmy się spotykać jako para od maja 2005. 

Wtedy też napisaliśmy sobie pierwszy raz „Kocham Cię” przez krótką wiadomość tekstową w 

telefonie. Nasz ślub miał miejsce 31 lipca 2010 roku. Spotkaliśmy się po raz pierwszy podczas 

XXVI pieszej pielgrzymki Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę. Przed ślubem nasze życie 

duchowe było związane ze wspólnotami charyzmatycznymi. Po ślubie zamieszkaliśmy w 

Warszawie, gdzie też zainteresowaliśmy się tego typu wspólnotą (charyzmatyczną), jednak 

ze względu na nasze małżeństwo i specyfikę wyzwań z jakimi przyszło nam się mierzyć 

szukaliśmy grupy, w której będziemy mogli znaleźć wsparcie jako nowa rodzina. Przy naszej 

parafii powstała wspólnota małżeństw, w którą my też się zaangażowaliśmy. Trwało to niecały 

rok, jednak nie mogliśmy się odnaleźć w tym środowisku, ja opuściłem Kościół Katolicki na 

mniej więcej rok, Sylwia trochę krócej. Czuliśmy, że te spotkania to takie flaki z olejem, 

rozmawialiśmy i modliliśmy się razem, ale nie miało to wyraźnego celu i miejsca, do którego 

mieliśmy dążyć. Rozmowy te swoją drogą były dla nas odległe, nie mieliśmy dzieci jak reszta 

z tej grupy, szukałem też wtedy pracy i potrzebowałem wsparcia również na tym polu. 

Czuliśmy się wyobcowani ze względu na naszą przeprowadzkę do Warszawy, jako jedyni 

byliśmy spoza stolicy. W styczniu 2014 roku wyprowadziliśmy się z Warszawy do moich 

rodziców na Lubelszczyznę. Wiedzieliśmy wtedy, że Sylwia zaczyna pracę i studia 

doktoranckie w Manchester w Wielkiej Brytanii. W listopadzie urodził się Daniel, a w styczniu 

niewiele ponad 2 lata później Kacper.  

Nasza droga w DK. 
Nie byliśmy we wspólnocie. Brakowało nam tego, ale natłok nowych obowiązków i narodziny 

pierwszego syna skutecznie zaangażowały nasz wolny czas. Zaangażowaliśmy się w śpiew 

w scholii, która była przy wspólnocie charyzmatycznej, ale ze względu na jej charakter nasze 

drogi się rozeszły. Na Domowy Kościół zaczęliśmy chodzić w październiku 2016.  

Moje wrażenie i spostrzeżenia na temat rekolekcji Domowego 

Kościoła ORAR II u Ojców Michalitów London Ontario wrzesień 

2019. 
  

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w rekolekcjach. Jest to dla nas ważne zobowiązanie, 

jesteśmy świadomi, że to pogłębia naszą formację w DK i pomaga żyć w zgodzie z regułami 

panującymi w Domowym Kościele. W naszym poprzednim środowisku niewiele małżeństw 

uczesniczyło w rekolekcjach. Temat był olewany tak szczerze mówiąć. Niestety rodziny mają 

swój bagaż doświadczeń. Myślę, że niewielu spotkaliśmy na swojej drodze ludzi, którzy w 

pełni byli przekonani o przynależności do DK. Moim zdaniem nasze comiesięczne spotkania 

to za mało. Dużo jest osobistych kwestii w zakresie pracy nad sobą, czy wychowania dzieci. 

Kwestii, w których młodzi ludzie, tacy jak ja, szukają pomocy czy inspiracji. Grupa w kręgu ma 

swoje ograniczenia. Sam wiem, że chciałem wsparcia od innych, starszych, bardziej 

doświadczonych ludzi w kwestii wychowania, ale widziałem też sporo wad, i braków 

umiejętności, które chciałbym posiąść. W rezultacie szukałem swojej inspiracji i pomocy gdzie 

indziej, internet jest pełen wszelkiej maści ekspertów. Wiedza niejednokrotnie mało poparta 

nauką, co ważniejsze mało poparta przykładem ludzi, którzy przeszli tę drogę odnosząc 

sukces. Kwestia wychowania i przekazywania wzorców jest dla mnie na tę chwilę istotna, od 

dłuższego czasu jest bardzo ważna. Na rekolekcjach dowiedziałem się, że są materiały na 

ten temat, jest też doświadczenie i wsparcie ludzi, którzy chcą się tym dzielić. Nie było czasu 

na ten temat porozmawiać, ale stało się coś innnego. Poznałem Danusię i Krzysztofa i innych 



wspaniałych rodziców. Wiem, że ich rady będą nie tylko sprawdzone, ale też pójdą w zgodzie 

z nauczaniem Chrystusa i Kościoła Katolickiego. Uważam, że rekolekcje to bardzo dobra 

baza, żeby poznać inspirujących ludzi. Te rekolekcje dały mi poczucie, że DK to sprawdzony 

sposób na życie. Przypomiały mi o tym, żeby się nie wplątywać w innych doradców. Dały mi 

też uświadomić sobie, że DK to nie jest kółko wzajemnej adoracji. Myślę, że warto mieć blisko 

siebie ludzi ze wspólnoty, ale nie wymagać, żeby byli i do tańca, i do różańca. Do różańca jak 

najbardziej, ale poza tym dotarło do mnie, nie ma sensu na siłę szukać w swoim kręgu kumpli 

i znajomych do wspólnego uprawiania sportu czy wycieczek. Myślę, że to moje osobiste 

odczucie, poniekąd się to kłóci z tym co napisałem na początku. Rozumiem to tak, że oprócz 

aspektu formacyjnego i religijnego, który jest najważniejszy, tego, żeby się w nim wspierać i 

dzielić, ja mam się wykazać wyrozumiałością wobec członków wspólnoty i dać przestrzeń. 

Nacisk chcę kłaść na zobowiązania, bo bez nich nasze spotkania w kręgu się rozmywają i 

tracą sens DK. Wiecej wolnośći i zaufania natomiast moim zdaniem trzeba pozostawić w 

innych swerach. Zobowiązania Domowego Kościoła wspierają wzrastanie, traktowanie ich 

poważnie decyduje o powodzeniu.  

Rekolekcje pozwoliły mi poznać doświadczone rodziny, które wiele przeżyły. Czasem trudno 

mi uwierzyć, że jakaś trudna sytuacja czy oczekiwanie może przynieść dobre owoce. Widzę 

wiarę, która jest żywa, nie oderwana od zwykłego życia, trudnych spraw.  
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