
 
 

W dniu 24 marca obchodziliśmy w tym roku 
100. rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego. 
Wspominamy jego młodość harcerską i zaangażowa-
nie w konspiracji zakończone uwięzieniem w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz. Gdy 17 czerwca 1942 
roku oczekiwał w Katowicach na wykonanie wyro-
ku śmierci otrzymał wyjątkowy dar wiary. Egzekucji 
z nieznanych przyczyn nie wykonano i resztę wojny 
Franciszek spędził w obozie koncentracyjnym, aby po 
wyzwoleniu zgłosić się do seminarium duchownego 
diecezji katowickiej. Jako kapłan w czasach terroru 
stalinowskiego wspierał uwięzionych biskupów kato-
wickich. W roku 1954 zorganizował pierwszą dwu-
tygodniową Oazę Dzieci Bożych. W roku 1957 dał 
podwaliny pod dzieło Krucjaty Trzeźwości, która w 
następnym roku zmieniła nazwę na Krucjatę Wstrze-
mięźliwości. 29 sierpnia 1960 roku to wyjątkowe 
dzieło duszpasterskie zostało brutalnie zlikwidowane 
przez Służbę Bezpieczeństwa PRL-u. Ks. Blachnicki 
został ponownie aresztowany i umieszczony w tym 
samym więzieniu w Katowicach, gdzie oczekiwał na 
wykonanie wyroku śmierci w roku 1942.

Z tego „ziarna, które obumarło” zrodziła się w 
1963 roku pierwsza oaza młodzieżowa, z której z 
czasem rozwinęło się potężne dzieło Ruchu Światło-
-Życie. W czasach niewoli komunistycznej było to 
największe dzieło społeczne niezależne od władzy 
państwowej. Wielkim oparciem dla ks. Blachnickiego 
w tym czasie był kard. Karol Wojtyła.

Jednocześnie od 1961 roku rozpoczął się czas  
studiów i pracy naukowej na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Ks. Blachnicki okazał się jednym z 
najwybitniejszych teologów XX wieku, który w okre-
sie odnowy Kościoła w epoce Soboru Watykańskiego 
II potrafił w sposób wyjątkowy przełożyć naukowy 
język teologii na praktykę duszpasterską. 

Ks. Blachnicki okazał się wielkim prorokiem XX 
wieku w Polsce. Wsłuchiwał się szczególnie w głos 

Ojca Świętego. Jego inicjatywy duszpasterskie szybko 
przekładał na praktyczne dzieła, w które angażował 
oazowiczów, duchownych i świeckich. Przez nich 
przenikały one do całego Kościoła w naszej Ojczyź-
nie.

W roku 1972 Kongregacja Kultu Bożego wydała 
nowe „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia 
dorosłych” odczytując na nowo tradycyjną od pierw-
szych wieków instytucję katechumenatu (kilkuletnie-
go przygotowania dorosłych do chrztu). W roku 1975 
Paweł VI wydał adhortację „Evangelii nuntiandi” 
zachęcając do ponownego odkrycia potrzeby ewan-
gelizacji także wśród ochrzczonych, widząc wielką 
słabość wiary wśród wielu chrześcijan, szczególnie w 
Europie. 

W odpowiedzi na te inicjatywy Pawła VI ks. 
Blachnicki dokonał korekty programu formacyjnego 
w ruchu oazowym. Wprowadził na początku program 
ewangelizacyjny, aby na tym fundamencie budować 
całościowy program na wzór katechumenatu. Wyko-
rzystał przy tym doświadczenia ewangelizacyjne ru-
chów protestanckich. Gdy Jan Paweł II wydał swoją 
pierwszą encyklikę „Redemptor hominis”, ks. Franci-
szek ułożył program ewangelizacyjny „Ad Christum 
Redemptorem”. Miał on na celu przeprowadzenie zor-
ganizowanych akcji ewangelizacyjnych, które dotar-
łyby do wszystkich katolików w Polsce. 

Od początku w oazach ks. Franciszek wprowadził 

praktykę czytania Pisma Świętego w małych grupach 
prowadzonych przez świeckich animatorów, co za-
owocowało wielką odnową modlitwy ze Słowem Bo-
żym. Wówczas były to tak pionierskie przedsięwzięcia 
duszpasterskie, że spotkały się z wieloma atakami za 
rzekomą próbę „protestantyzacji” Kościoła w Polsce. 
Dziś widzimy, że był to głos proroczy.

Obecnie w okresie pandemii mocno doświadcza-
my, że bez osobistego doświadczenia bliskości Jezusa, 
jako swego Pana i Zbawiciela, życie duchowe zamiera.

To tylko jeden z wielu wymiarów prorockiej misji 
czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickie-
go. Osobno można by pisać o prorockiej posłudze w 
dziele odnowy liturgii w duchu soborowym. Prorocką 
misją stała się Krucjata Wyzwolenia Człowieka nio-
sąca wyzwolenie osobom zniewolonym przez różne 
nałogi oraz wychowująca do trzeźwości młode poko-
lenie. Ciągle rozwija się bowiem w Polsce plaga alko-
holizmu. Kolejnym głosem prorockim było wołanie 
o czynne zaangażowanie się katolików w wymiarze 
życia publicznego, czyli dobrze rozumianej polityki. 

Ks. Franciszek odważnie głosił PRAWDĘ, nie 
lękając się KRZYŻA, co prowadziło wielu ludzi do 
doświadczenia autentycznego WYZWOLENIA. Stąd 
jeden z ostatnich jego programów duszpasterskich 
nosi tytuł „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” i jest hasłem 
kolejnego roku formacyjnego w Ruchu Światło-Życie.

ks. Wacław Dokurno

Ruch oazowy na III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych 
Ruchu Światło-Życie określił się jako ruch ewangelizacyjny

Ks. Blachnicki w Krościenku nad Dunajcem przewodniczy 
liturgii Zesłania Ducha Świętego w 1978 roku


