
Jan Paweł II wpisuje błogosławieństwo
do diecezjalnej Księgi Czynów Wyzwolenia

Płock 7.VI.1991

Ku trzeźwości Narodu

MiesięcznikWspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. dr Gerard Gromowski,
87-100 Toruń, ul. Słowackiego 45, tel. 601-647-703;
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66. www.przeczno.pl

Papieska intencja modlitwy
na marzec:

Intencja ogólna: Aby cały
Kościół uznał pilną potrzebę for-
macji do indywidualnego i
wspólnotowego rozeznania du-
chowego.

Są takie sytuacje, które po ludzku wydają się
beznadziejne. Raz, gdy nawet apostołowie nie potra-
fili wypędzić złego ducha, Pan Jezus udzielił im cen-
nej wskazówki, że „ten rodzaj można wyrzucić tylko
modlitwą i postem” /Mk 9,29/. Do takich sytuacji na-
leżą najczęściej problemy z uzależnieniem osoby naj-
bliższej od alkoholu. Zdarzają się również inne uza-
leżnienia od pornografii i seksu, od narkotyków czy
od hazardu. Ostatnio doszły nowe formy uzależnień
np. od używania telefonów komórkowych czy od gier
internetowych. Człowiek współczesny, który często
odrzuca Boga, staje się nie rzadko niewolnikiem rze-
czy, które powinny mu służyć i mogłyby być dla
niego wielkim dobrodziejstwem.

Św. Jan Paweł II po swoim wyborze na Stolicę
Piotrową podczas audiencji dla Polaków 23 paździer-
nika 1978 r. apelował, abyśmy „przeciwstawili się
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża
obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może
aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”. W
odpowiedzi na ten apel kilka tysięcy oazowiczów in-
spirowanych przez sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego, ofiarowało podczas spotkania z Oj-
cem Świętym w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r.
dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zobowiązu-
jąc się do modlitwy i postu w formie całkowitej abs-
tynencji od alkoholu.

Podczas mojego pobytu w Rzymie otrzymałem
4 października 1990 r. od Ojca Świętego błogosła-
wieństwo dla wszystkich, którzy w naszej diecezji
chełmińskiej (jeszcze przed jej podziałem) włączyli
się w to dzieło.

Będąc w Płocku 7 czerwca 1991 r. Jan Paweł II
nawiązał do tego daru: „Pamiętam spotkanie w No-
wym Targu przy pierwszej pielgrzymce, pamiętam
duchowe dary, jakie ofiarowali wtedy wasi starsi bra-
cia i siostry Kościołowi. Wasze pokolenie przedłuża
tę tradycję, pragnie wejść w trzecie tysiąclecie mile-
nium chrześcijaństwa, unikając wad i grzechów po-

przez pracę nad sobą, pielęgnowanie cnót, zwłaszcza
abstynencji, prawdomówności, odwagi i męstwa. Pol-
ska i świat u progu trzeciego tysiąclecia potrzebują
ewangelicznego zaczynu”.

Nasza diecezjalna Księgi Czynów Wyzwolenia,
zawiera wpis ponad 800 osób, które włączyły się na
wiele lat w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w
naszej diecezji. Okres wielkiego Postu zaprasza każ-
dego z nas do włączenia się poprzez post i modlitwę
w dzieło ratowania naszego Narodu od nowych form
wewnętrznej niewoli.
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