
DIAKONIA MODLITWY  

Sierpień ‘2012 

Nowenna JubileuszowaNowenna JubileuszowaNowenna JubileuszowaNowenna Jubileuszowa    

Duchowe przygotowanie przed pielgrzymką do Krościenka, 

z racji kończącego się Jubileuszu 40-lecia Ruchu w naszej Diecezji  

oraz 25 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego 

 

I.  WSKAZANIA OGÓLNE, Schemat modlitwy jubileuszowej: 

A. W ciągu miesiąca 

- Czyn, wg podanych propozycji, jako praca osobista. 

B. 29 dnia, każdego miesiąca 

- Drogowskaz Nowego Człowieka z tekstem ks. Blachnickiego, jako zamyślenie; 

- Modlitwa , wg zaproponowanej formy tego dnia; 

- Modlitwa o cud, jako warunek potrzebny do beatyfikacji Sługi Bożego                  
ks. Franciszka Blachnickiego. 

 

II.  POMOCE SZCZEGÓŁOWE na dany miesiąc: 

Miesiąc 
nowenny 

 

Drogowskaz 
Nowego 

Człowieka 

Modlitwa – do 
odmówienia 29 dnia 

miesiąca 

Czyn – do pracy osobistej w 
danym miesiącu 

VIII,  
sierpień 

ŚWIADECTWO 
i NOWA 

KULTURA 

Modlitwa KWC Świadectwo – zobaczyć 
źródła, z których czerpię, 

czym się karmię: TV, 
internet, też pokarm w sensie 

jedzenie, jakie i ile?  
Nowa kultura – strój jaki 
noszę: na Eucharystię, w 
pracy lub inne spotkania 

z ludźmi, czy jest 
dostosowany? 

 

A. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. Blachnickiego 

ŚWIADECTWO  słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła 
przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego 
świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, 
mojego Pana i Zbawiciela. 



Jeżeli potrafię pójść do tych ludzi, z którymi się spotykam, a którzy są kłębkiem 
nerwów, czują się zagubieni i nie potrafią sprostać problemom życiowym, jeżeli potrafię 
wobec nich pokazać ten pokój głęboki płynący z uwierzenia w Ewangelię Chrystusa, to wtedy 
jest to świadectwo, które może tym ludziom pomóc. Jeżeli natomiast ja sam wpadam w ich styl 
lęku, narzekania, zabezpieczania się, to moje świadectwo jest negatywne – pokazuję im, że 
wiara na nic się nie przyda w konkretnym życiu, bo nie rozwiązuje problemów. [WW, 18] 

Świadectwo słowa bez świadectwa życia jest świadectwem pustym, niewiarygodnym. Z 
kolei świadectwo życia bez świadectwa słowa też nie jest świadectwem pełnym, bo 
świadectwo musi prowadzić do Chrystusa. Jeżeli moje zachowanie jest takie, że ludzie widzą 
iż kieruje się innymi motywami, inną hierarchią wartości, to może ono być dla nich jakimś 
zaskoczeniem, które wywoła pytanie: „dlaczego ty tak postępujesz, co cię ostatecznie do tego 
skłoniło?” I wtedy muszę powiedzieć, że postępuję tak bo spotkałem Chrystusa; właśnie 
przyjęcie Chrystusa doprowadziło do takiej zmiany w moim patrzeniu na życie, na wartości, 
że muszę właśnie tak wybierać i muszę tak postępować. Wtedy świadectwo życia jest 
dopełnione świadectwem słowa, które może doprowadzić ludzi wprost do Chrystusa, do 
przyjęcia Jego i danego przez Niego zbawienia. [WŚ, 10] 
 
NOWA KULTURA  polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego 
godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; 
jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej 
dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich 
narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby. 

 
Budowanie kultury jest procesem, który zaczyna się wewnątrz człowieka, od jego 

odnowy, przemiany – od wychowania nowego człowieka. Nowy człowiek nie może być jednak 
samotny. Tylko wtedy będzie on nowym człowiekiem, kiedy będzie człowiekiem komunii – 
wspólnoty z innymi ludźmi. Z tych właśnie wartości nadrzędnych wynikają konsekwencje we 
wszystkich dziedzinach życia. Jest to próba wprowadzenia we wszystkie dziedziny życia 
nowego ładu, w którym prawdziwe wartości są rzeczywiście postawione na pierwszym 
miejscu i wszystko służy realizowaniu tych wartości. Gdy te założenia są realizowane mówimy 
o nowej kulturze. [ORD, 165] 

Wolność jest faktem wewnętrznym, zależnym wyłącznie od nas. Ciągle myślimy, że 
wolność to sprawa pewnych zewnętrznych uwarunkowań, a tymczasem „ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). (…) Jeżeli postępuję zgodnie z prawdą, wtedy jestem 
wolny. I obojętne czy jestem w wiezieniu czy obozie. (…) Chrystus na Krzyżu był w 
najwyższym stopniu wolnym, nikt nie ośmielił się nawet dopuścić tej myśli, że Chrystus nie był 
wolny w tym momencie. [PKW, 13] 

Abstynencja jest czynem, ofiarą podjętą dla ratowania społeczeństwa i bliźnich od 
klęski alkoholizmu. Do decyzji tej nie prowadzą żadne względy osobiste, jak troska o zdrowie, 
pragnienie zabezpieczenia się przed niebezpieczeństwem alkoholu. Właściwą sprężyną tej 
decyzji jest miłość. [ONŻ, 82] 

 
B. MODLITWA 

W tym miesiącu pomódlmy się odmawiając modlitwę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:  

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni 
odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu 
Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze 
serca. 



Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym 
objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, 
aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej 
zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego - Ojcu. 

W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie 
całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych 
braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości 
podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi. 

Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono 
Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. 

Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie błogosławionym Janem Pawłem II 
stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której 
wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, 
którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie 
w dawaniu siebie. 

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności 
i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej 
Ojczyźnie. 

Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen. 

ks. Franciszek Blachnicki 

 

C. PRACA OSOBISTA 

W tym miesiącu w pracy osobistej, chcę zwrócić uwagę na źródła, z których czerpię; i 
fizycznie, kwestia pokarmu, i w sensie wewnętrznym, jakimi treściami się napełniam oraz na 
strój, jaki noszę, który jest świadectwem nie tylko mojego stylu, mody, ale i wartości, którymi 
żyję: 

1. Po pierwsze zwrócić uwagę na pokarm dla ciała: czy jest on zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb, w sensie jakościowym i ilościowym, czy może uleganiem 
zachciankom, pośpiechowi, co nie służy mojemu zdrowiu? Warto również pomyśleć 
nad innymi kwestiami: czy stół staje się dla mnie okazją do budowania głębszych 
relacji?  Czy nie grozi mi grzech obżarstwa lub pijaństwa? 

2. Pomyślmy także nad treściami, którymi karmimy swoje wnętrze: co czytam, jakie 
książki, jakie gazety oraz co oglądam w telewizji, w internecie? Jesteśmy zalewani 
różnymi informacjami, o różnej jakości: czy próbuję dokonywać selekcji tego, co 
pożyteczne, czy bezmyślnie „biorę jak leci”? Co te treści we mnie rodzą, jakie reakcje, 
myśli, pragnienia, a w konsekwencji wybory? 

3. Na koniec chcemy zwrócić uwagę na swój strój: czy kieruję się tylko modą, stylem 
czy świadomie dostosowuję go do miejsca i rodzaju spotkania? Szczególnie warto 



zobaczyć swój udział we Mszy św., czy godnym strojem też wyrażam swoją wiarę? 
Strojem można prowokować lub przeciwnie podkreślać godność osobistą, czy zdaję 
sobie z tego sprawę (to dotyczy osób obu płci), że mogę przedmiotowo traktować 
siebie lub drugą osobę przez nieodpowiedni strój? Czy wypracowałe(a)m w sobie 
umiejętność dostosowania stroju do różnych sytuacji (np. kościół, praca, spotkanie 
oficjalne, albo zwykłe wyjście na zakupy, sport i rekreacja) czy tylko prosty podział 
na ubiór świąteczny i do pracy? 

 

III.  MODLITWA o cud do beatyfikacji  

A. Modlitwa o beatyfikację 

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam 
uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone 
we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim 
Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których 
współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia. 

Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z 
której zrodził się Kościół i dla której został powołany. 

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego 
Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek 
Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II). 

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli 
jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas 
wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to 
naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w 
niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za 
wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. Amen. 

B. Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, 
którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał 
niepodzielnie na Twoją służbę. 

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że 
najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości 
Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. 

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch 
Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w 
dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. 



Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz 
wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ………...………., o którą 
najpokorniej proszę. Amen.  

Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu  Sługi Bożego Ks. 
Franciszka Blachnickiego, prosimy kierować pod adresem: Kuria Metropolitalna, ul. Jordana 39, 40-043 
Katowice. 


