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Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu ŚwiatłoŻycie, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Robert Derewenda
Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego, Piotr Kulbacki Przewodniczący
Rady Instytutu im ks. Franciszka Blachnickiego, Wojciech Terlikowski Koordynator
Obchodów.
Patronat medialny

Sponsorzy

Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy

PLAN OBCHODÓW 30-stej rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
Organizatorem obchodów jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie oraz Parlamentarny Zespół Członków
i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej i Rodzin Katolickich. Całoroczny program obchodów 30-stej
rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego obejmuje sympozja naukowe, gale upamiętniające postać i dzieło ks.
Franciszka Blachnickiego, koncerty, pielgrzymki oraz imprezy promujące ideę odnowy moralnej Narodu „Prawda –
Krzyż – Wyzwolenie” i dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Główne obchody składają się z następujących wydarzeń
•
22-24 lutego w Sejmie R.P. – podjęcie uchwały czczącej pamięć ks. Franciszka Blachnickiego jako
wybitnego Polaka i patriotę, który wychował pokolenia ludzi wolnych, przyczyniając się do przemian
społecznych, które zaszły w latach 80 tych XX wieku w Polsce i Europie Wschodniej.
•
18 marca 2017 w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie - sympozjum naukowe na temat: Ks.
Franciszek Blachnicki - wychowawca wolnych ludzi, poświęcone działalności społecznej
Ks. Franciszka
Blachnickiego organizowane przez Ruch Światło – Życie, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków
Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Bezpośrednio po nim o godzinie 16.45 - Eucharystia w kościele św. Aleksandra
na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Natomiast o godz. 18.15 w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju
- uroczysta gala PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE, upamiętniająca osobę i działalność ks. Franciszka Blachnickiego, z udziałem najwyższych władz państwowych, biskupów, parlamentarzystów i przedstawicieli świata
gospodarki. Podczas gali - prezentacja programu ks. Franciszka Blachnickiego: Prawda-Krzyż –Wyzwolenie, a
także wręczenie nagród osobom i organizacjom, które w sposób szczególny realizują tę wizję w swojej służbie
na rzecz Kościoła i Narodu.

GALA PRAWDA - KRZYŻ – WYZWOLENIE
sobota, 18 marca 2017 r.
Sala Pod Kopułą, Ministerstwo Rozwoju
PROGRAM GALI
18.15-18.25
18.25-18.35
		
18.35-18.45
		
		
18.45-19.30
19.30-19.45
19.45-20.45
20.45		

Otwarcie gali – ks. dr Marek Sędek Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie.
Postać ks. Franciszka Blachnickiego, jego dzieło i działalność –dr Robert Derewenda
Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego.
Aktualność Programu Prawda – Krzyż – Wyzwolenie – Robert Telus poseł na sejm RP, 		
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, 		
Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Wręczenie nagród PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE
Wizja nowego CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE w Krościenku
Koncert zespołu New Life M.
Przyjęcie okolicznościowe

•

Na Sympozjum naukowym w Sejmie R.P. zostanie otwarta mobilna wystawa multimedialna o życiu
i działalności ks. Franciszka Blachnickiego, która będzie prezentowana we wszystkich miejscach, w
których odbywać się będą główne uroczystości (18 marca Sejm R.P. – Warszawa, 24 czerwca – Tarnowskie Góry, 23 września – Plac Piłsudzkiego - Warszawa, 30 września – Katowice, 21 października
– K.U.L. Lublin).

•
1.
2.
3.
4.

W dalszej części roku planowane są cztery całodniowe wydarzenia, tzw. Spotkania Świadków Wolności
24 Czerwca w Tarnowskich Górach,
23 Września w Warszawie,
30 Września w Katowicach połączone z Ogólnopolską pielgrzymką KWC,
21 Października na KUL w Lublinie.

Spotkania Świadków wolności są całodniowymi imprezami masowymi (od godz. 13.00 do godz. 22.00), odbywającymi
się na scenie, usytuowanej w centralnym miejscu każdego miasta. Szczegółowy program tych wydarzeń zakłada
godzinne bloki tematyczne, promujące wartości takie jak prawda, wolność, patriotyzm, służba społeczna we wszystkich wymiarach – w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, w działalności charytatywnej, apostolskiej. W
czasie tych imprez promowana będzie również Krucjata Wyzwolenia Człowieka, dzieło zapoczątkowane przez ks.
Franciszka Blachnickiego oraz akcja „Nie piję, bo kocham…”. Wszystkie imprezy zakończone będą koncertem
ewangelizacyjnym.
W czasie trwania imprezy prezentowane będą osoby i organizacje realizujące swoją misję w sposób zgodny z
Katolicką Nauka Społeczną i programem odnowy moralnej społeczeństwa i Narodu ks. Franciszka Blachnickiego.
Impreza, która odbędzie się 23 września w Warszawie na Placu Piłsudzkiego łączy się z głównymi uroczystościami
Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbywać się będzie w tych dniach w Warszawie.
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Laureaci Statuetek Prawda – Krzyż – Wyzwolenie z uzasadnieniem:
1.

Premier Beata Szydło – za wprowadzanie w życie narodu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła, zwłaszcza
w zakresie wspierania rodzin. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, na którego czele stoi, już w pierwszym roku
swojego funkcjonowania rozpoczął realizację licznych programów prorodzinnych: 500 +, mieszkanie +,
bezpłatne leki dla seniorów, program za życiem, podnoszenie płacy minimalnej, co w zasadniczy sposób
wpłynęło na sytuację większości rodzin w Polsce, a zwłaszcza najsłabszych materialnie.

2.

Radio Maryja – za wieloletnie wspieranie idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i propagowanie Ruchu
Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem. Już od pierwszych lat istnienia Radio Maryja miało wśród
swoich współpracowników ludzi Ruchu Światło-Życie, na czele ze śp. ojcem Janem Mikrutem. Tematyka
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez wiele lat była propagowana w nim m.in. w ramach pierwszosobotnich
wieczornych audycji. Również idee Domowego Kościoła wielokrotnie znajdowały swoje wsparcie na falach
tej katolickiej rozgłośni.

3.

Fundacja Orszak Trzech Króli – za wypromowanie nowej rodzinnej i wspólnotowej tradycji świętowania.
Niespełna 10 lat temu w środowisku szkół katolickich prowadzonych przez Stowarzyszenie Sternik narodził
się pomysł, który obecnie jest realizowany w kilkuset miastach Polski i za granicą. Ta bezprecedensowa
dynamika pokojowej ekspansji Orszaku Trzech Króli na trwałe wpisała się w pejzaż chrześcijańskiej tradycji
świętowania, zyskując miano największych na świecie jasełek bożonarodzeniowych.

4.

Profesor Bogdan Chazan – za niezłomną obronę życia nienarodzonych. Przez ostatnie lata doświadczał
wielu niesprawiedliwych osądów, a nawet represji zawodowych. Mimo olbrzymiej presji, jaka była na niego
wywierana, pozostał wierny zasadom lekarskiej etyki zawodowej oraz chrześcijańskiej wizji świętości życia
ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

5.

Ks. biskup Adam Wodarczyk – za zaangażowanie w proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego, który
zaowocował dekretem o heroiczności cnót. Ks. biskup przez ponad osiem lat przewodził całemu Ruchowi
Światło-Życie pełniąc funkcję Moderatora generalnego. Ponadto jako postulator procesu beatyfikacyjnego w
sposób kompetentny opracował „Positio” czyli dokument o życiu i nauczaniu ks. Blachnickiego. Dokument
ten stał się podstawą dla sprawnego przebiegu badania i dla pozytywnej oceny życia i dorobku Sługi Bożego,
dokonanej przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.

6.

Grupa „Odwaga” – za pomoc duchową i terapeutyczną osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych oraz ich rodzinom. Grupa „Odwaga” istnie i działa już od kilkunastu lat. Jest unikalnym w skali
całego kraju, a nawet w wymiarze międzynarodowym środowiskiem wszechstronnej pomocy osobom, które
borykają się z problemami natury homoseksualnej. Pełna dyskrecji, a zarazem kompetentna pomoc jest
udzielana w oparciu o naukę Kościoła dotyczącą tego niełatwego zagadnienia i stanowi cenne uzupełnienie
działalności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, będącej jednym z najważniejszych dzieł zainicjowanych przez
ks. Franciszka Blachnickiego.

7.

Ksiądz Jarosław Gąsiorek – za przeszczepienie idei ks. Blachnickiego na Ukrainę. Ks. Jarosław Gąsiorek
jest kapłanem diecezji włocławskiej. Na Ukrainie pracuje już ponad 15 lat. Przez wiele lat był proboszczem
parafii w Gwardijsku w diecezji kamieniecko-podolskiej, gdzie wybudował dom rekolekcyjny i zainicjował
centrum Ruchu Światło-Życie, promieniujące na całą Ukrainę. Przez wiele lat był Moderatorem diecezjalnym, a od 2014 jest Moderatorem krajowym ruchu na Ukrainie. To w dużej mierze dzięki jego pracy i
zaangażowaniu Ruch Światło-Życie, a zwłaszcza jego gałąź rodzinna czyli Domowy Kościół prężnie rozwija
się w różnych diecezjach ukraińskich, angażując nawet wiernych i kapłanów obrządku grecko-katolickiego.

8.

Artur Kołaczek – za inicjatywy ewangelizacyjne: Samochodowa Randka Małżeńska, Nawigacja w rodzinie
oraz Wirtualna Choinka. Dzięki niespożytej energii Artura, prezesa Fundacji „Kibicuj rodzinie” Ruch ŚwiatłoŻycie w wielu diecezjach zaangażował się w nowatorskie działania promujące dialog małżeński, dojrzałe
postawy rodzicielskie, a także w dzieła charytatywne. Artur jest również głównym autorem multimedialnej
wystawy o ks. Franciszku Blachnickim, uroczyście otwartej 18 III br. W Sejmie.

9.

Dorota Seweryn – na niestrudzone świadectwo o życiu i działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Pani
Dorota to jedna z pierwszych i zarazem najbliższych współpracowniczek Czcigodnego Sługi Bożego.
Od wielu lat uczestniczy w licznych prezentacjach dotyczących jego życia. Barwne i wyczerpujące opowieści
dotyczące założyciela Ruchu Światło-Życie niezmiennie spotykają się z ogromnym zainteresowaniem oazowiczów, którzy dzięki jej świadectwu mogą bardzo wnikliwie zapoznać się z wieloma wydarzeniami i stylem
życia kandydata na ołtarze.
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Osoba i dzieło Ks. Franciszka Blachnickiego
Ks. Franciszek Blachnicki (1981-1987) to niezwykły człowiek, który swoim programem pociągnął za sobą setki
tysięcy osób. W okresie masowej laicyzacji ostatnich dwu dekad PRL-u stworzył Ruch Światło-Życie (od roku 1969)
w którym formowały się: dzieci, młodzież, dorośli a nawet całe rodziny. Oazy, które zostały oparte na zasadach
skautingu i metodach duszpasterskich Kościoła stały się miejscem formacji wielu młodych ludzi. Szacuje się, że
do dziś przez ruch oazowy przeszło około 1 miliona 700 tys. osób. Ten masowy, a zarazem elitarny ruch zmienił
oblicze Kościoła w Polsce. Program Ruchu Światło-Życie wychowywał ludzi odważnych, posiadających swoją
wolność którą,mogli dzielić się z innymi.
Ks. Franciszek Blachnicki jest również twórcą
wielu dzieł związanych z Ruchem Światło-Życie. W roku
1979 proklamował ruch trzeźwościowy: Krucjata Wyzwolenia Człowieka. W roku 1982 zainicjował działalność
Chrześcijańskiej Służby Społecznej, która stawiała sobie
za cel ewangelizację i formowanie swoich członków do
odpowiedzialności społecznej w duchu chrześcijańskim
oraz walkę w obronie praw człowieka; a następnie powołał
do życie Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów. Dla
właściwego przygotowania księży-moderatorów oaz i służby
liturgicznej zainicjował w roku 1973 Studium PastoralnoLiturgiczne przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jego praca naukowa na KUL-u (1964-1976) przyniosła wiele
opracowań naukowych i popularnonaukowych. Dla zaopatrzenia w literaturę ruchu oazowego i liturgicznego w
roku 1979 utworzył całkowicie niezależne od władz komunistycznych Wydawnictwo Światło-Życie. Mimo szykan i
trudności Wydawnictwo wydawało wiele podręczników oazowych i czasopism. Jego działalność została rozwinięta
przez ks.Blachnickiego w czasie jego pobytu na emigracji (1981-1987) w ramach Wydawnictwa Maximilianum.
Ks. Franciszek Blachnicki za swoją postawę niemal przez cały okres swojego dorosłego życia był
prześladowany przez dwa totalitaryzmy XX wieku. W czasie wojny za działalność konspiracyjną został zesłany
do obozu w Auschwitz. Choć został skazany przez sąd nazistowski na karę śmierci to nie została ona wykonana.
Do końca wojny Franciszek Blachnicki przebywał w różnych niemieckich obozach i więzieniach. Po wojnie
jego działalność i niezłomna postawa sprowadziły na niego prześladowania władz komunistycznej Polski. Za
działalność trzeźwościową został osadzony w areszcie i skazany. Brak wolności zewnętrznej wyzwolił u Blachnickiego silne poczucie wolności wewnętrznej. To właśnie w celi śmierci w oczekiwaniu na wykonie wyroku
śmierci (17 VI 1942 r.)nawrócił się i całe dalsze życie oddał Bogu.Ogromny rozmach działalności ks. Franciszka
Blachnickiego niemal nie znajduje porównania w tej części Europy w 2 poł. XX wieku. W warunkach komunistycznego państwa stworzył masowy ruch wolnościowy, który swoim programem objął setki tysięcy młodzieży.
W przyszłości ci ludzie zaangażowali się w tworzenie lokalnych struktur „Solidarności”. Tworzyli niezależne
organizacje, drukarnie i strajki. Dziś, 26 lat po odzyskaniu
przez Polskę suwerenności wychowankowie ks.Franciszka
Blachnickiego pracują na wielu stanowiskach naszej ojczyzny. Ks. Franciszek Blachnicki zmarł 27 lutego 1987 na
emigracji w Carlsbergu w Republice Federalnej Niemiec.
Od roku 1983 był poszukiwany listem gończym przez juntę
gen. Jaruzelskiego. W roku 1995 rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego, który zaowocował
wydaniem przez Ojca św. Franciszka dekretu o heroiczności
cnót Czcigodnego Sługi Bożego. W roku 2000 sprowadzono
z Carlsbergu jego szczątki. Zostały złożone w krypcie w
kościele Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem. Zainicjowane przez ks. Franciszka Blachnickiego dzieła trwają
i rozwijają się do dziś. Sam Ruch Światło-Życie rozwija się już nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie Polski (m.in.
Ukraina, Białoruś,Słowacja, Niemcy), ale również daleko poza naszymi granicami (m.in. Anglia, Kanada, Chiny).
Idea masowych spotkań młodzieży z biskupami zapoczątkowana na tzw. Dniach Wspólnoty została przeniesiona
przez biskupa Krakowa kard Wojtyłę na kanwę światową. To właśnie korzystając ze swoich doświadczeń oazowych
Jan Paweł II zainicjował w roku 1987 organizowanie Światowych Dni Młodzieży. Program ks. Franciszka Blachnickiego jest wciąż aktualny, a dzieła zainicjowane przez ks.Blachnickiego ciągle się rozwija.
(Oprac. Dr Robert Derewenda, historyk, dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego).
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PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE
Prawda-Krzyż-Wyzwolenie to program odnowy moralnej i duchowej Narodu, oparty
na programie formacyjnym, opracowanym przez ks. Franciszka Blachnickiego i
wcielanym w życie w ramach Ruchu Światło-Zycie i wszystkich inicjatywach z nim
związanych. Jest to zadanie skierowane do każdego z nas, którzy swoim życiem chcą
służyć drugiemu człowiekowi na płaszczyźnie Kościoła i Narodu.
„Chrześcijańska wolność jest równoznaczna z miłością. Człowiek jest wolny,
kiedy jest zdolny do czynienia bezinteresownego daru z siebie na rzecz drugiej
osoby. Walka o wyzwolenie człowieka musi więc być wolna od nienawiści i od
stosowania wszelkiej przemocy. (…)
„Światło jest obrazowym określeniem prawdy. Prawda zaś jest równocześnie
dobrem dla człowieka. Oczywiście są pewne prawdy, które są obojętne,
ale zasadniczo prawda ukazuje nam jakies dobro i dopiero dobro, które w
świadomości człowieka objawia się jako prawda, jako światło, może być przedmiotem wyboru, wolnego wyboru ze strony woli człowieka. Na tym polega
wolność człowieka.”(…)
„…Prawda-Krzyż-Wyzwolenie nie służy bezpośrednio celom gospodarczym
czy politycznym, ale koncentruje się na wartości człowieka i na obronie jego
godności.”(..)
„Źródłem motywacji i duchowej inspiracji dążeń i walk Polaków o pełną
wolność i suwerenność narodu musi stać się autentyczny patriotyzm wyrastający
z prawdziwej miłości Ojczyzny. Tylko na tym fundamencie narody zagrożone
totalitarnym nihilizmem mogą odbudować swoją suwerenność. Bez wpadania
w skrajność narodowego szowinizmu i w narodowa megalomanię muszą Polacy wystrzegać się tendencji kosmopolityzmu, zarówno w wydaniu komunistycznego internacjonalizmu jak i objawiającego się w niektórych sferach
na Zachodzie „paneuropeizmu” dążącego do całkowitego zatarcia się różnic
narodowych przez rozpłynięcie się w jakiejś mglistej tożsamości „Europejczyka”. (…)
„Suwerenność personalna – jako pierwszy etap wyzwolenia – prowadzi do
możliwości realizowania suwerenności małych grup –a potem, w trzecim
etapie – nawet całych systemow-gospodarczych, społecznych i kulturowych.
Etapy te zas prowadzą do suwerenności pełnej, zewnętrznej, politycznej.” (…)
(ks. F.Blachnicki, Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, Maximilianum Carlsberg 1985)
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