24. marca 2021r. 100 rocznica urodzin
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

zdjęcie za: https://www.facebook.com/InstytutKsBlachnickiego

23. marca w wigilię tego wydarzenia w naszej parafii zostanie odprawiona uroczysta msza święta
dziękczynna za ks. Franciszka z modlitwą o jego rychłą beatyfikację. Na tę eucharystię zapraszamy
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się związani z Ruchem Światło-Życie, którego ksiądz
Blachnicki był założycielem.
Najważniejsze wydarzenia z życia i działalności założyciela Wspólnot Oazowych
NARODZINY
Franciszek Blachnicki urodził się 24. marca 1921r. w Rybniku w rodzinie Józefa i Marii jako ich siódme
dziecko. Kształcił się w szkole podstawowej w Orzeszu i Tarnowskich Górach. W latach szkolnych bardzo
aktywnie działał w harcerstwie. Maturę zdał w 1938 roku, po czym podjął służbę wojskową.

II WOJNA ŚWIATOWA
Od wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działania zbrojne - walczył w bitwie pod Tomaszowem
Lubelskim, gdzie uniknął niewoli i powrócił w rodzinne strony, by od października 1939r. zaangażować się
w działalność konspiracyjną. 27 kwietnia 1940 został aresztowany przez gestapo po czym przewieziony
do KL Auschwitz, gdzie był jednym z pierwszych więźniów (numer nadany: 1201). W obozie spędził 14
miesięcy (z czego 9 w kompanii karnej, a miesiąc w bunkrze w odosobnieniu). Po czym został
przewieziony do więzienia śledczego w Zabrzu i w Katowicach. W marcu 1942r. za działalność
konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy został skazany na karę śmierci przez ścięcie, ale po 4
miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono na 10 lat
więzienia. Do zakończenia wojny przebywał w różnych obozach, ostatecznie wyzwolony z obozu w
Lengenfeld w 1945 r.
Po wielu latach Blachnicki wspominał, że w czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, jego
cudowne nawrócenie na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę.
SEMINARIUM, PIERWSZA OAZA DZIECI BOŻYCH ORAZ KRUCJATA WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI
Zaraz po wojnie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, równocześnie studiując na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, magisterium z teologii uzyskał w 1950 r. W tymże
roku 25 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Adamskiego w Katowicach.
W latach 1950-1956 pracował jako wikariusz w parafiach diecezji katowickiej, m.in.: w Tychach, Łaziskach
Górnych, Cieszynie. Wtedy też w szczególny sposób opiekował się ministrantami, opracowując dla nich
program dziecięcych rekolekcji zamkniętych (tzw. pedagogię ministrancką), które zostały nazwane
piętnastodniowymi rekolekcjami Oazy Dzieci Bożych (pierwsze odbyły się w 1954r.).
W okresie wysiedlenia biskupów śląskich ksiądz Franciszek uczestniczył w pracach tajnej Kurii w
Katowicach. Przez rok przebywał poza diecezją w Niepokalanowie, studiował tam duchowość i metody
pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego. W październiku 1956 roku rozpoczął pracę w Referacie
Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach. Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od
1957 roku społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała
charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata
w dużej mierze kierowana była do ludzi młodych, jako próba zatrzymania nasilającego się problemu
alkoholowego. W tym czasie w jego aktywność było zaangażowanych ponad 1000 kapłanów oraz ok. 100
tys. wiernych. W 1960 roku władze komunistyczne zamknęły centralę Krucjaty w Katowicach i zabroniły
jej dalszej działalności. W 1961 r. ks. Franciszek został aresztowany pod zarzutem publikowania
nielegalnych druków (wydawano dwutygodnik krucjaty „Niepokalana zwycięża”) i skazany na 10 miesięcy
więzienia w zawieszeniu na trzy lata.
DALSZE STUDIA I PRACA NAUKOWA
W latach 1961-1965 Blachnicki studiował w Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego KUL.
Uzyskał w 1963 licencjat, na podstawie pracy: Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji
zamkniętych (studium pedagogiczno-pastoralne), a w 1965 doktorat (Pośrednictwo zbawcze Kościoła w

ujęciu Franciszka Ksawerego Arnolda. Problem zasady formalnej teologii pastoralnej); ukończona w
1973r. habilitacja z teologii pastoralnej (Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971) nie
została zatwierdzona przez władze komunistyczne.
POCZĄTKI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Od roku 1963 ks. Franciszek rozpoczął organizowanie oaz dla młodzieży następnie dla księży i kleryków.
W 1967 roku został mianowany Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. W kolejnych latach KDSL
pod kierunkiem ks. Blachnickiego wypracowało dziesięcioletni system formacyjny dla służby liturgicznej
(męskiej i żeńskiej). W 1969 roku jako kontynuacja wakacyjnej oazy rekolekcyjnej zaczyna rozwijać się
praca formacyjna członków w ciągu roku, w ten sposób ks. Blachnicki utworzył Ruch Żywego Kościoła (od
1976 pod nazwą Ruch Światło-Życie). Osobne grupy formacyjne i typy rekolekcji oazowych prowadzone
były dla dzieci, młodzieży, studentów, osób dorosłych, osób konsekrowanych a nawet rodzin. Dla
odnowy katechumenatu rodzinnego w roku 1973 ks. Blachnicki utworzył w ramach Ruchu Światło-Życie
wspólnoty Domowego Kościoła. W połowie lat siedemdziesiątych zaangażowanych w „Oazy” było ok. 20
tys. młodych katolików.
W 1979 w ramach przygotowań do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski kapłan powrócił do idei
walki z alkoholizmem oraz innymi uzależnieniami. Ruch na rzecz wstrzemięźliwości pod nazwą Krucjata
Wyzwolenia Człowieka wraz ze stawianymi przez ks. Blachnickiego postulatami społecznymi, zyskał
nazwę „polskiej teologii wyzwolenia”. Zaś w okresie rodzącej się Solidarności (1980-1981) ks. F.
Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę
,,Prawda - Krzyż - Wyzwolenie'', tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia
bez przemocy, kapłan przekonywał i zachęcał do odwagi i przeciwstawiania się kłamstwu.
STAN WOJENNY I CARLSBERG
10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W przypadku
powrotu do PRL trafiłby do więzienia. Postanowił pomagać polskim emigrantom oraz rozszerzyć
inicjatywę oazową na inne kraje. W 1982 r. osiadł w ośrodku polskim „Marianum” w Carlsbergu w RFN i
rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim
pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. W czerwcu 1982 roku założył ,,Chrześcijańską Służbę
Wyzwolenia Narodów'' - stowarzyszenie skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy
Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie.
Ta działalność społeczno-wyzwoleńcza była bliska kapłanowi przed wszystkim z pobudek religijnych, ale
także z inspiracji nauką Jana Pawła II. Blachnickiemu bliskie były idee ekumeniczne, jeszcze w Polsce
nawiązywał różne kontakty ze wspólnotami ekumenicznymi.
ŚMIERĆ I SPUŚCIZNA
Ks. Franciszek Blachnicki zmarł nagle 27 lutego 1987r. w Carlsbergu w Niemczech Zachodnich,
Niewyjaśnione okoliczności śmierci stały się przedmiotem śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej.
17. lutego 1994r. kapłan został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, w 1995 roku otrzymał pośmiertnie Krzyż Oświęcimski. 9. grudnia 1995 roku rozpoczął się jego

proces beatyfikacyjny, a 1. kwietnia 2000r. szczątki kapłana zostały przeniesione do Krościenka i złożone
w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.
Ks. Franciszek założył: Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Ruch Światło-Życie, Wydawnictwo ŚwiatłoŻycie, Unię Kapłanów Chrystusa Sługi, Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w
Carlsbergu.
Jest autorem wielu prac z zakresu teologii pastoralnej w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II.
Pozostawił także bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele
homilii konferencji w zapisie magnetofonowym). Zachowaniem jego spuścizny zajmuje się Instytut im. ks.
Franciszka Blachnickiego.
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