
 

„Być dojrzałym w sensie chrześcijańskim, znaczy w każdej sytuacji 

życiowej, w każdym momencie, w każdym okresie swojego życia 

żyć zgodnie z wolą Bożą.” 

ks. Franciszek Blachnicki 

 

Drogie Rodziny Domowego Kościoła! 

24 marca 2021 mija sto lat od dnia narodzin ks. Franciszka Blachnickiego, który jest 

ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i dla związanych 

z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej - Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła  

i męskiej - Wspólnoty Chrystusa Sługi.  

Ks. Franciszek Blachnicki należał do wyjątkowych postaci polskiego Kościoła. Dał się 

poznać jako charyzmatyk i wizjoner najpełniej odczytujący idee Soboru Watykańskiego II. Był 

prekursor nowej ewangelizacji, głosił ideę wolności i wyzwolenia człowieka w każdych 

warunkach i w każdym czasie. Doświadczył represji ze strony systemów totalitarnych: 

hitleryzmu i politycznego systemu PRL-u. 

Rocznica urodzin naszego założyciela jest okazją do ponownego popatrzenia na jego 

duchowy dorobek oraz zagłębienia się w myśl Bożą obecną w jego nauczaniu dotyczącym 

małżeństwa i rodziny. Jest to również okazja do świętowania tych urodzin w całym Ruchu 

Światło-Życie.  

Oto kilka propozycji, które można wykorzystać w domu, w wolnym czasie: 

1. Cykl audycji z okazji 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego - 12 spojrzeń, 

audycje są do odsłuchania co miesiąc na stronie: 

 

http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/12-spojrzen-cykl-

audycji-z-okazji-100-lecia-urodzin-ks-franciszka-

blachnickiego/ 

2. Konferencje o życiu i dziełach księdza Franciszka Blachnickiego,  

których autorem jest ks. Andrzeja Muszala, bioetyk  

i ceniony kierownik duchowy: 

http://pustelnia.pl/macheront/polecamy/youtube/ 
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3. Lektura książki o naszym założycielu, autor: Dorota Seweryn, 

tytuł: „Nasze korzenie” 

„Nasze korzenie” to wspomnienia o ks. Franciszku 

Blachnickim jednej z pierwszych jego współpracownic i zarazem 

założycielek wspólnoty życia konsekrowanego. Barwna opowieść, 

zwłaszcza o początkach duszpasterskiej posługi Twórcy oazy, 

ukazująca jego głęboką wiarę, bezgraniczną ufność wobec 

Niepokalanej i całkowite powierzenie Jej siebie i wszystkich 

podejmowanych inicjatyw. To świadectwo życia słowem Boga na 

co dzień i konsekwentnego realizowania woli Bożej pomimo wielu 

przeciwności. 

4. „100 adopcji na 100-lecie” 

Diakonia Misyjna Ruchu Światło–Życie chce uczcić przypadającą w tym roku 100. 

rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego i ufundować utrzymanie i naukę dla 100 

najmłodszych Kenijczyków. To dzieci z ubogich rodzin oraz sieroty z rejonu Tigania, 

Laare i Homa Bay oraz dwie szkoły w rejonie Meru. 

Od 9 miesięcy w Afryce przebywa krakowska misjonarka Ewa Korbut. W szkole-

sierocińcu Shalom Home, gdzie pracuje, co roku uczy się ok. 600 dzieci: zarówno 

maluchy w wieku przedszkolnym, jak i młodzież licealna. Potrzebują wszystkiego: od 

butów i mundurków, przez jedzenie, szkolne przybory, aż po 

opłacenie czesnego. Dla opiekunów kenijskich sierot, ubogich 

rodziców, maluchów z różnymi niepełnosprawnościami są to 

rzeczy nieosiągalne. Można je zapewnić za 120 zł miesięcznie.  

Aby zgłosić się do programu, wystarczy napisać pod adres: 

adopcja@oaza.pl. W odpowiedzi uzyskamy deklarację do 

wypełnienia, a także informacje o naszym podopiecznym oraz szczegóły płatności i 

kontaktu. Pieniądze można wysyłać miesięcznie, kwartalnie lub za rok z góry. „Adopcję 

na odległość” może podjąć jedna osoba czy rodzina, ale także wspólnota oazowa, parafia, 

krąg Domowego Kościoła i wesprzeć edukację konkretnego dziecka z sierocińców, szkół i 

ośrodków, z którymi współpracuje Diakonia Misyjna. 

5. „Randka małżeńska”. Przed nami 100-lecie urodzin Księdza Franciszka 

Blachnickiego. A skoro urodziny, to przydałby się 

prezent. Naszemu Założycielowi zależało na 

małżeństwach. Nie wszyscy mają umiejętność / śmiałość 

/ możliwość / pomysł / chęć pracy, czy chociażby 
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przyglądania się swojemu małżeństwu. Zapewne macie wśród swoich bliskich 

małżeństwa, które nie potrafią ze sobą rozmawiać. Między innymi z tego powodu 

powstał Projekt Randka Małżeńska. Jego celem jest pokazanie, jak ważnym Skarbem 

jest Małżeństwo i co robić, aby z niego czerpać, ubogacać je. 

Jest to okazja do dzielenia się charyzmatem naszego Ruchu, którym na co dzień 

żyjemy, tym na czym budujemy swoje małżeństwo. Możemy naszym przyjaciołom, 

dzieciom, znajomym zanieść dar dialogu małżeńskiego, który nam służy do budowania 

jedności w małżeństwie i rodzinie. Szczegółowe informacje na temat randki znajdują się 

na stronie:  https://randkamalzenska.pl/prezentacja 

 

Gorąco zachęcamy, aby w czasie, gdy niemożliwe są spotkania w większym gronie oraz 

udział w tradycyjnych rekolekcjach, skorzystać z wymienionych propozycji w swoim 

małżeństwie. Podzielić się ze współmałżonkiem tym, co odkryjemy i zastanowić się jak  

w naszym małżeństwie możemy uczcić rocznicę urodzin Naszego założyciela.  

Alicja i Krzysztof 

para diecezjalna DK 

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje 

jego własne serce, nie żałując i nie czując się 

przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje 

Bóg.”  2Kor 9, 7 
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