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NOTA BIOGRAFICZNA 

1921 

Urodzony 24.03 w Rybniku na Śląsku jako syn starszego pielęgniarza Józefa Blachnickiego, 

syna górnika, z matki Marii Miller, również z rodziny robotniczej, w rodzinie wielodzietnej 

(5 rodzeństwa żyje, 2 zmarło w dzieciństwie). 

1938 

Matura w gimnazjum typu neoklasycznego w Tarnowskich Górach. W okresie pobytu 

w gimnazjum bardzo aktywny w harcerstwie - jako zastępowy, drużynowy, organizator obo-

zów itp. 

1938-39 

Służba wojskowa na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Katowicach. Jako 

plutonowy-podchorąży uczestniczy w kampanii wrześniowej (wił P.P.) aż do kapitulacji pod 

Tomaszowem Lubelskim, 20.09. Kilka dni w niewoli, ucieczka, powrót do rodzinnego 

miasta. 

1939-40 

Działalność konspiracyjna w Tarnowskich Górach - (Polska Organizacja Partyzancka, Polskie 

Siły Zbrojne), komendant oddziału na miasto Tarnowskie Góry. Wiosna 1940 – ucieczka 

przed Gestapo, aresztowanie w Zawichoście k. Sandomierza, po kilku tygodniach aresztu 

śledczego i przesłuchiwań wcielony wraz z całą grupą z Tarnowskich Gór do obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu, jako więzień nr 1201. 

1940-41 

14 miesięcy pobytu w obozie w Oświęcimiu, z tego dwa razy po cztery i pół miesiąca 

w karnej kompanii (Blok 13). Zwolniony z SK (Strafkompanie) jako jeden z kilku, którzy 

przeżyli ten okres. Prawie miesiąc pobytu w bunkrze, w którym zginął św. Maksymilian 

Kolbe. 



1941-42 

We wrześniu 1941 przewieziony z obozu koncentracyjnego do więzienia śledczego w Zabrzu, 

potem w Katowicach. W marcu 1942 skazany przez Oberlandesgericht w Katowicach na karę 

śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po czterech 

i pół miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku śmierci ułaskawiony (drugi wypadek 

ułaskawienia na 120 ściętych w tym czasie). 

Kara śmierci zamieniona na 10 lat więzienia „po zakończeniu wojny”. 

W tym okresie pobytu na oddziale skazańców miało miejsce największe wydarzenie w całym 

życiu - nagłe, cudowne nawrócenie na wiarę w Chrystusa i osobiste przyjęcie Go jako 

Zbawiciela i Pana, połączone z decyzją oddania całego życia na Jego służbę. 

1942-45 

Pobyt w różnych niemieckich obozach i więzieniach. Uwolnienie przez Armię Amerykańską 

w kwietniu 1945. 

1945-50 

Powrót do kraju, wstąpienie do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studia na 

Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone w 1950 uzyskaniem 

magisterium z teologii. W tym samym roku święcenia kapłańskie. 

1950-55 

Praca duszpasterska w kilku parafiach diecezji katowickiej (Tychy, Łaziska Górne, 

Rydułtowy, Cieszyn, Bieruń Stary) w charakterze wikarego. 

Praca głównie z młodzieżą, ministrantami, formowanie grup elitarnych w parafii, powstanie 

metody rekolekcji oazowych („Oaza Dzieci Bożych”). 

1954-56 

Uczestnictwo w pracach „tajnej Kurii” w Katowicach w okresie uwięzienia i wysiedlenia 

Biskupów Śląskich i rządów narzuconych przez partię „wikariuszy kapitulnych”. Akcja 

bojkotu synodu, który miał być zwołany w diecezji bez zgody biskupów i Rzymu. Rok 

pobytu na wygnaniu poza diecezją, w tym czasie pobyt w Niepokalanowie, studia nad 

duchowością i metodami pracy apostolskiej O. Maksymiliana Kolbego. Zorganizowanie 

powrotu Biskupów Śląskich z wysiedlenia do diecezji w październiku 1956. 

1956-60 

Praca w Referacie Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika 

„Gość Niedzielny”. Zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Katechetycznego, następnie 

(1957-60) społecznej akcji przeciwalkoholowej pod nazwą „Krucjata Wstrzemięźliwości”. 

Akcja ta wnet stała się akcją ogólnopolską, o charakterze ruchu odnowy religijno-moralnej, 



opartej o duchowość O. Maksymiliana Kolbego, pierwszym i jedynym w tym czasie 

w państwie komunistycznym ruchem laikatu katolickiego, skupiającym już w roku 1960 

ok. 100 000 dorosłych działaczy abstynenckich (nie licząc dzieci i młodzieży), wydającym 

dwutygodnik „Niepokalana zwycięża” w nakładzie 120 000 egz., kierowanym przez Centralę 

ogólnopolską w Katowicach, obsługiwaną przez świecki instytut apostolski. Akcja ta 

stanowiła pierwszy po czasach stalinizmu wyłom -w skali krajowej - w partyjnym monopolu 

pracy społecznej w Polsce. 

1960-61 

Likwidacja Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości przez Służbę Bezpieczeństwa (29.08.1960), 

równocześnie rewizje, przesłuchania w całej Polsce. 

W marcu 1961 - aresztowanie Księdza Blachnickiego pod zarzutem wydawania nielegalnych 

druków i „rozpowszechniania fałszywych wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła 

w Polsce” (w związku z akcją protestacyjną po brutalnej likwidacji Centrali Krucjaty 

Wstrzemięźliwości). Cztery i pół miesiąca pobytu w więzieniu w Katowicach (w tym samym, 

co w czasie okupacji), proces przed Sądem Wojewódzkim (w tym samym gmachu, gdzie 

wydano wyrok śmierci w 1942 roku), zwolnienie z więzienia po wydaniu wyroku 

skazującego na 13 miesięcy z zawieszeniem na 3 lata. Ostatnie słowo oskarżonego 

w procesie: „Chciałbym wypowiedzieć - wbrew stwierdzeniom prokuratora - swoje ceterum 

censeo, że jednak jestem prześladowany za przekonania i działalność religijną... Nie proszę 

o łagodny wymiar kary, bo z punktu widzenia sprawy, którą reprezentuję, im większy wyrok, 

tym lepiej”. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził: „Działalność oskarżonego była dobra 

i pożyteczna dla społeczeństwa” 

1961-71 

Studia i praca naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Sekcja Pastoralna na 

Wydziale Teologicznym. Licencjat (praca - „Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych 

rekolekcji zamkniętych”. Opracowanie naukowe doświadczeń rekolekcji oazowych z lat 

1954-1960); doktorat („Zasada bosko - ludzka F. X. Arnolda jako zasada formalna teologii 

pastoralnej i duszpasterstwa”); habilitacja („Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej”). 

Praca w charakterze asystenta i adiunkta, współorganizowanie Instytutu Teologii Pastoralnej. 

W tym okresie działalności naukowej ok. 100 publikacji naukowych i popularnych. 

Wypracowanie personalistyczno-eklezjologicznej koncepcji teologii pastoralnej w oparciu 

o naukę Soboru Watykańskiego II. Wykłady pastoralne w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, 

Gorzowie Wikp. Wypracowanie koncepcji i podwalin metodologicznych pod dyscypliny: 

katechetyka fundamentalna i teologia pastoralna ogólna. Rezygnacja z etatu na KUL na znak 



protestu wobec niezatwierdzenia habilitacji przez Ministerstwo Oświaty (1982: jedyna nie za-

twierdzona habilitacja na KUL). 

1964-80 

Działalność na odcinku posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Założenie lubelskiego zespołu 

liturgistów - prelekcje i kursy wprowadzające odnowioną liturgię w całej Polsce. Przez 10 lat 

redaktor „Biuletynu Odnowy Liturgii” drukowanego w „Col-lectanea Theologica”. Od roku 

1967 z mandatu Konferencji Episkopatu Polski - Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej. 

Wypracowanie koncepcji, programu i metody posoborowej formacji służby liturgicznej, 

przekazanie jej przez zorganizowanie 28 ogólnopolskich zjazdów diecezjalnych i zakonnych 

duszpasterzy służby liturgicznej, opracowanie zespołu podręczników i pomocy 

dydaktycznych. 

1964-81 

Zainicjowanie i prowadzenie tzw. ruchu oazowego w Polsce, zwanego początkowo „ruchem 

Żywego Kościoła”, potem Ruchem Światło-Życie. Rozwinięcie metody tzw. oaz rekolekcyj-

nych, piętnastodniowych rekolekcji przeżyciowych. Zastosowanie metody „Oazy Dzieci 

Bożych”, wypracowanej w latach 1954-1960, do grup młodzieży męskiej i żeńskiej szkół 

średnich, do studentów, młodzieży pracującej, księży, alumnów, sióstr zakonnych, dorosłych 

świeckich i całych rodzin. Rozwój ilościowy: ok. 30 grup oazowych i 1500 uczestników 

w roku 1969, ok. 1500 grup i 45 000 uczestników w roku 1981.(1982 -w czasie stanu 

wojennego - dalszy wzrost do ok. 47 000). Z oaz rekolekcyjnych wywodzi się ruch małych 

wspólnot w parafiach i w innych środowiskach - w 25 diecezjach (na 27 diecezji istniejących) 

i ok. 2000 parafii. Grupy te, wspierane przez ośrodek centralny w Krościenku nad Dunajcem 

i ośrodki diecezjalne, prowadzą działalność formacyjną (wychowanie dojrzałych, 

odpowiedzialnych i zaangażowanych chrześcijan), ewangelizacyjną, liturgiczną, 

charytatywną i społeczną (szczególnie przeciwalkoholową). Mimo zakazów i stałych szykan 

ze strony władz komunistycznych (rewizje, konfiskaty druków, kary pieniężne i podatki, 

rozwiązywanie grup przez dekrety administracyjne, szykanowanie zaangażowanych działaczy 

w terenie itp.) ruch rozwija się systematycznie, ucząc ludzi przełamywania lęku i odważnego 

świadczenia prawdy. Jako ruch społeczny, oddolny, sterowany z jednego ośrodka w skali 

kraju, o programie wychowawczym i apostolskim - społecznym -jedyny fenomen w całym 

tzw. bloku wschodnim. 

1970-81 

Inspirowanie i rozwijanie innych inicjatyw, jakby pochodnych Ruchu Światło-Życie: ruch oaz 

rodzinnych i wywodzący się z nich ruch „Domowy Kościół” - jako ruch odnowy 



(ok. 500 „kręgów rodzin” liczących 5-7 małżeństw w r. 1982); 

ruch ewangelizacyjny, docierający do środowisk zdechrystianizowanych; ruch grup 

modlitewnych (tzw. oazy modlitwy), Krucjata Wyzwolenia Człowieka - dla walki 

z alkoholizmem i innymi uzależnieniami (powołana w 1979 z okazji pielgrzymki Papieża do 

Polski), ruch obrony życia poczętego, działalność ekumeniczna. 

Ponadto ruch zajmuje się formacją kapłanów w duchu soborowej odnowy Kościoła (ok. 1000 

kapłanów uczestniczyło w kapłańskich oazach rekolekcyjnych). Około 40% kandydatów do 

kapłaństwa zgłaszających się do seminariów duchownych przeszło przez formację oazową. 

 

1980-82 

Okres rewolucji „Solidarności”. Ruch Światło-Życie nie jest związany formalnie 

z „Solidarnością”, ale działa „na zapleczu”, wielu działaczy „Solidarności” wywodzi się 

z ruchu. 

Jesień 1981 - założenie „Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej” mającej działać 

społeczno-politycznie w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez 

przemocy, w myśl programu Prawda- Krzyż-Wyzwolenie. 

10.12.1981 - wyjazd z kraju, rozpoczęcie działalności na Zachodzie. Wydawanie biuletynu 

„Prawda- Krzyż- Wyzwolenie”, założenie i inspirowanie stowarzyszenia Chrześcijańska 

Służba Wyzwolenia Narodów, organizowanie sympozjów na tematy suwerenności 

wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Powstanie dokumentów 

programowych: Deklaracja carlsberska i Manifest wyzwolenia narodów Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

Organizowanie ośrodka Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu - z woli Księdza Kard. Józefa 

Glempa, Prymasa Polski i Księdza Biskupa Szczepana Wesołego, jego Delegata 

ds. Duszpasterstwa Polonii - i pierwszych oaz.  

1982-87 

Dalsze krystalizowanie się wizji Marianum jako Sanktuarium „Jasnogórskiej Jutrzenki 

Wolności” - w ośrodku powołanym przed 30 laty przez uchodźców II wojny światowej, jako 

dom młodzieży polskiej, i oddanym jako wotum narodowe Jasnogórskiej Królowej Polski - 

nowe dzieło na rzecz Kraju i Polonii światowej. 

27.02.1987 

Śmierć w Carlsbergu. 

 

BOHATER l ŚWIĘTY 



Historia uczy, iż prawdziwi bohaterowie żyją obok nas. Historia Kościoła z kolei dowodzi, że 

tuż przy nas są święci. Nie dostrzegamy ich, bowiem autentyczne bohaterstwo i świętość są 

subtelne, ciche i nie na pokaz. Być może dlatego tak rzadko dostrzegamy te cechy u osób, 

z którymi nam przyszło żyć i działać. Wielkość dostrzega się zazwyczaj w ogromie dzieła 

stworzonego przez bohatera lub po jego nadzwyczajnej śmierci. Moc ducha odczuwa się 

najczęściej, gdy świętego zabraknie wśród żywych. 

Dziś, z perspektywy ćwierćwiecza, wiem, że było mi dane być blisko bohatera i świętego. 

W końcu lat sześćdziesiątych miałem możność spotkać w Lublinie niezwykłego człowieka, 

wybitnego teologa i cudownego kapłana Chrystusowego. Dziś, po latach, dziękuję Bogu, że 

mogłem żyć, uczyć się i wzrastać w obecności bohatera i świętego. Człowieka z krwi i kości, 

a jednocześnie herosa mej Ojczyzny i mojego Kościoła. Skromnego duchownego 

rzymskokatolickiego, którego myśl i formy działania wykraczały ponad przeciętność 

chrześcijańską. 

Nie należałem do grona jego współpracowników, nie byłem również aktywnym uczestnikiem 

jego ruchu. Utrzymywałem jednak bliskie kontakty z osobami z jego kręgu, uczestniczyłem w 

oazach organizowanych przez niego w Krościenku, miałem możność bezpośredniego 

kontaktowania się z nim na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Obecnie mogę być - w pewnym sensie - świadkiem niezwykłej osoby - ks. prof. Franciszka 

Blachnickiego. 

Przyszedł na świat w wielodzietnej rodzinie śląskiej 24 marca 1921 r. W 1938 r. zdał maturę. 

Działał w harcerstwie polskim, gdzie nauczył się kochać ofiarną miłością swą Ojczyznę. 

Z miłości tej musiał zdać dość szybko egzamin. W kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział 

jako plutonowy-podchorąży Wojska Polskiego. Jeńcem wojennym był bardzo krótko. Uciekł 

z niewoli i natychmiast włączył się w prace konspiracyjne. Nie było mu jednak dane walczyć 

w szeregach armii podziemnej, gdyż już wiosną 1940 r. został aresztowany i osadzony 

w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Należał do pierwszych więźniów KL Auschwitz - 

otrzymał tam dość niski numer obozowy 1201. Tylko ponad rok przebywał za drutami 

kolczastymi tego obozu, ale aż dwukrotnie ten dziewiętnastoletni mężczyzna był w karnej 

kompanii, a prawie przez miesiąc trzymano go w bunkrze głodowym bloku śmierci. Śledztwo 

przeciw niemu skrupulatnie prowadziło śląskie Gestapo. We wrześniu 1941 r. zabrano go 

ponownie do więzienia śledczego w Zabrzu. Po licznych przesłuchaniach wyższy sąd krajowy 

w Katowicach skazał go w marcu 1942 r. na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Cztery 

i pół miesiąca siedział w celi śmierci. Z dnia na dzień oczekując egzekucji doczekał się... 

ułaskawienia, co było zupełnym ewenementem. Karę śmierci zamieniono mu na 10 lat 



więzienia. Odbywał ją w różnych więzieniach i obozach koncentracyjnych do kwietnia 1945 

r., kiedy to został uwolniony przez żołnierzy armii amerykańskiej. 

Podczas pobytu w celi śmierci katowickiego więzienia nastąpiło wydarzenie, które zmieniło 

jego życie osobiste, nadało mu inny sens i znaczenie oraz ukierunkowało jego postępowanie 

na przyszłość. Na pewno nie było to cudowne nawrócenie, lecz odejście od sformalizowanego 

i bardzo powierzchownego życia chrześcijańskiego, jak również podjęcie trudu całkowitego 

służenia tylko jednemu władcy - Chrystusowi. Po latach tak pisał o tym wydarzeniu: „W parę 

miesięcy po wybuchu wojny znalazłem się w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jako 

ówczesny komendant jednostki konspiracyjnej musiałem się z tym liczyć, że z dnia na dzień 

mogę znaleźć się w krematorium. Wówczas to odczułem, jak niewiele wspólnego z życiem 

ma to chrześcijaństwo, które przyjęliśmy wraz z wychowaniem. Moje chrześcijańsko- 

humanistyczne ideały nie wystarczały w tej granicznej sytuacji. Później zostałem 

przeniesiony do więzienia z KL i skazany na śmierć. Tam w celi śmierci, w głębi beznadziei, 

spotkał mnie Jezus Chrystus w sposób wyjątkowy. W jednej z książek znalazłem niektóre 

fragmenty z Ewangelii, przede wszystkim Kazania na Górze. Zrozumiałem wówczas, 

że istnieje Miłość absolutna, zupełnie bezinteresowna. Bóg kocha nie dlatego, że ma z tego 

jakąś korzyść, lecz że wynika to z Jego natury. Doznałem odkrycia, że to Bóg oddał siebie 

z miłości człowiekowi w Jezusie Chrystusie. To Boża miłość stała się odpowiedzią na moje 

pytanie o sens życia”. A więc doświadczenie Ewangelii i osadzenie autentycznego chrze-

ścijaństwa w życiu to cel, jaki zaczął mu przyświecać. Droga wiary Franciszka Blachnickiego 

tam, w celi śmierci, wykrystalizowała się całkowicie. Już jako kapłan Chrystusa kroczył po 

niej przez całe życie, nie znając żadnych kompromisów. 

Dany mu w jednym momencie dar wiary określał jego siłę działania oraz źródło jego 

prawdziwego istnienia. Wierze więc podporządkował całe swe osobowe jestestwo, bowiem 

uznał, iż tylko ona może stanowić o sensie jego życia i być zasadą jego postępowania. Jak 

pisał w swym testamencie, nigdy później nie przeżywał żadnych wątpliwości co do raz 

obranej drogi, jak również nigdy nie miał „(...) innych celów i dążeń, zainteresowań poza 

wynikającymi z wiary i skierowanych ku Ojcu przez Syna w Duchu Świętym w realizacji 

wielkiego planu zbawienia. Wszystkie decyzje były podejmowane z motywacji wiary”. Z tym 

że - dodajmy - ta wiara była bezwzględnie konsekwentna i wyrażała się w odważnym 

stawianiu wymagań dotyczących życia autentycznie chrześcijańskiego. Dzielił się tą wiarą 

z innymi, ukazywał jej nieprzemijające wartości i konieczną potrzebę. Emanował wielką 

wiarą w moc Ewangelii, w moc Chrystusa mogącego wyzwolić człowieka, w moc Jego 

Ducha pozwalającego odczytać plan Bożego zbawienia. Głosząc Dobrą Nowinę domagał się 



od wszystkich - i siebie także - wiernego przestrzegania rad ewangelicznych, wzywał do 

prawdziwej świętości, namawiał do pokornego bohaterstwa. A to implikowało wewnętrzną 

przemianę, stworzenie nowego człowieka, człowieka w pełni wolnego, bez względu na 

sytuację zewnętrzną, w jakiej jemu przyszło żyć. 

W Świadectwie niepokornego, wypowiedzianym podczas Tygodnia Eklezjologicznego 

w październiku 1979 r., ks. Franciszek Blachnicki stwierdził jednoznacznie: „Ciągle myślimy, 

że wolność to sprawa pewnych zewnętrznych uwarunkowań, a tymczasem «ku wolności 

wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, l). I ta wolność, którą obdarował nas Chrystus, jest faktem 

tzn. w każdej chwili mogę postępować zgodnie ze słowami «praw-da was wyzwoli» (J 8, 22). 

Jeżeli postępuję zgodnie z prawdą, wtedy jestem wolny. I obojętnie, czy jestem w więzieniu, 

czy w obozie, obojętnie, czyja za to życie zgodne z prawdą ponoszę takie czy inne 

konsekwencje, czy nawet poniosę śmierć: jestem człowiekiem wolnym”. Pojęcie wolności 

ks. Blachnickiego ma charakter immanentny, zależny tylko i wyłącznie od jednostki, jako 

podmiotu, który dokonuje wyboru tego, co prawdziwe i wartościowe. Ale by akt ten był 

właściwy, należy dobrowolnie poddać się światłu prawdy, światłu rozumu, sumienia, Słowa 

Bożego, Chrystusa. Wielokrotnie mówił i pisał, że być wolnym to być człowiekiem harmonii 

pomiędzy tym, co osobiście się poznaje (jako światło, jako prawdę) a tym, czym się żyje, co 

realizuje się w codziennym życiu. Wolność taka - ujęta teologicznie - jest w zasięgu ręki, 

oczywiście jeżeli będzie się współdziałało z łaską Bożą. I wówczas tej wolności nikt nie jest 

w stanie nam odebrać. Nieustannie przypominał, że wolność to nie tylko poczucie 

nieskrępowania, jakaś siła witalna czy instynkt. Człowiek naprawdę wolny jest wówczas, 

kiedy świadomie poddaje się prawdzie, kiedy dobrowolnie akceptu je zależność od tego, co 

transcendentne. W przeciwnym razie staje się zdeterminowany swoimi lub innej osoby 

pragnieniami czy żądzami. To z kolei prowadzi do traktowania drugiego człowieka 

przedmiotowo, instrumentalnie. Istotą zaś niewoli -także współczesnej - jest posługiwanie się 

człowiekiem jako przedmiotem, kiedy się nim w różny sposób manipuluje. Nie jest on 

wówczas partnerem w dialogu, lecz tylko jest on potrzebny do realizacji jednostkowych 

celów, nawet kombinacji. Jest wtedy człowiekiem zastraszonym i zalęknionym, bojącym się 

wszystkich i wszystkiego. Wyrwanie się z tego kręgu niewoli to przede wszystkim 

upodmiotowienie człowieka, pozbycie się bojaźni, realizowanie siebie i służenie innym. 

Człowiek staje się wolnym - w znaczeniu biblijnym - kiedy powstaje tzw. relacja dziecięctwa 

Bożego, kiedy wytwarza się więź na linii dziecko -Ojciec, syn - Ojciec. Wchodząc w układ 

synostwa Bożego eliminuje się lęk i strach, realizuje się prawdziwe synostwo i braterstwo, 

stwarza się warunki do wzajemnej służby, pomagania sobie, funkcjonowania prawdziwej 



solidarności serc. 

Idea wolności osobistej, bycia wolnym w sercu swoim, posiadanie prawdziwej mocy 

Chrystusa i stałe zespolenie z Nim poprzez Eucharystię, była fundamentem całej działalności 

ks. Blachnickiego. W centrum jego uwagi był człowiek, szczególnie człowiek zagrożony, 

zniewolony, a także znajdujący się w sytuacji zagrożenia. Dlatego stworzył wspaniałe dzieła 

mające służyć obronie człowieka i jego wyzwoleniu. Dzieła te - Krucjata Wstrzemięźliwości 

(założona w 1957 r., a zlikwidowana przez Służbę Bezpieczeństwa w 1960 r., Ruch 

Światło-Ży-cie (sięgający swymi początkami lat pięćdziesiątych). Krucjata Wyzwolenia 

Człowieka (powołana do życia w 1979 r. z okazji I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do 

Polski) oraz Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów „Prawda + Wyzwolenie” 

(powołana do istnienia u schyłku życia ks. Blachnickiego, tj. w czasach stanu wojennego) - to 

potężne akcje duszpasterskie o charakterze ogólnopolskim, prowadzące do tworzenia Nowego 

Człowieka, człowieka świadomie wolnego, zintegrowanego i wewnętrznie zespolonego, 

aktywnego członka wspólnoty chrześcijańskiej, dla którego najwyższym przejawem wolności 

stać się ma przyjęcie Osoby Chrystusa i pójście za Nim, oddanie swego życia bez reszty dla 

Niego. Ks. Blachnicki pragnął kształtować człowieka przyszłości, świadomego 

chrześcijanina, żyjącego na ziemi polskiej, którego życie przepojone jest Ewangelią, 

tworzącego wspólnotę prawdziwego Kościoła Chrystusowego w spotkaniu, dialogu 

i komunii, otwartego z miłości na innych ludzi, służącego im, a przede wszystkim człowieka 

wolnego, czerpiącego wzór z Chrystusa Sługi i Niepokalanej. Wszechstronny program 

wychowania Nowego Człowieka zakładał dążenie do jedności światła i życia (Fos-Zoe, 

Światło--Życie) -- w ujęciu transcendentalnym. Jeżeli życie człowieka -zauważał twórca 

Ruchu Światło-Życie - jest poddane światłu, jeżeli istnieje w nim zgodność pomiędzy wolą 

a poznawaną prawdą, to jest ono rzeczywiście chrześcijańskie. Stąd też nieustannie wymagał 

od wszystkich rzetelnej przemiany wewnętrznej. Chciał widzieć człowieka, w którym 

dokonała się chrześcijańska metanoia (przemiana myśli i zmiana usposobienia), a więc osobę 

z przemienionym sercem i umysłem. Tylko przemieniony chrześcijanin - zdaniem 

ks. Franciszka - mógł dokonać przemiany świata. Poprzez już samą obecność w rze-

czywistości zewnętrznej odmieniony chrześcijanin odnawia społeczeństwo, naród, Kościół. 

Ktoś powiedział, że aby stać się wielkim, stworzyć z siebie i swego dzieła legendę, trzeba być 

charyzmatykiem, teoretykiem i pragmatykiem. O charyzmacie otrzymanym od Stwórcy, jego 

talentach umysłu i serca wykorzystywanych w dziele budowy Królestwa Bożego pisał papież 

Jan Paweł II w telegramie przesłanym na ręce bpa Szczepana Wesołego w dniu pogrzebu ks. 

Blachnickiego. Także teoretykiem był wybornym. Przez długi czas był profesorem 



katechetyki i teologu pastoralnej oraz twórcą Instytutu Teologii Pastoralnej Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego - jednej z pierwszych w Europie placówek naukowych tego typu. 

Wykształcił wielu pastoralistów, wśród nich sporą grupę świeckich teologów (jak na warunki 

państwa bloku komunistycznego rzecz zupełnie nietypowa), przed którymi postawił zadanie 

współtworzenia współczesnego Kościoła polskiego. Wyniki swych rozważań teologicznych 

zamieszczał w licznych publikacjach drukowanych w kraju i za granicą. Ale najwspanialszą 

konsekwencją jego teoretycznych ustaleń była gigantyczna praca z młodzieżą. Jego oazy stały 

się synonimem moralnej odnowy (może nawet rewolucji) młodzieży polskiej lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Był to pierwszy autentyczny zryw młodych chrześcijan 

polskich, w nowoczesny sposób formujących swą osobowość. Ks. Blachnicki animował ruch, 

który od wewnątrz rozbijał strukturę edukacji laickiej młodzieży państwa socjalistycznego. 

Proponował wizję innego człowieka. Człowieka nie zniewolonego, lecz otwartego, aktyw-

nego, świadomego swego miejsca w narodzie i Kościele. 

Rozbicie monopolu wychowawczego w PRL-u było bardzo niebezpieczne dla ówczesnych 

decydentów polskich. Stąd też ks. Blachnicki miał wielu wrogów. Niejednokrotnie doświad-

czał ich nienawiści. Pomijając już okres okupacji hitlerowskiej i II wojny światowej, stale był 

szykowany, zmuszany do opuszczenia diecezji macierzystej, więziony, sądownie karany, 

znalazł się wreszcie na liście internowanych w czasie stanu wojennego. W końcu przyszło mu 

zapłacić największą cenę, jaką może płacić kapłan, działacz, Polak - od grudnia 1981 r. 

zmuszony był przebywać na emigracji. Co prawda zorganizował tam Międzynarodowe 

Centrum Ruchu Światło-Życie”! kierował polskim ośrodkiem „Marianum5 w Carlsbergu 

(w Republice Federalnej Niemiec), jednak cierpiał ogromnie nie mogąc powrócić do 

Ojczyzny. Zmarł na wygnaniu 27 lutego 1987 r. 

Ojciec św. Jan Paweł II powiedział o ks. Blachnickim, że był „gwałtownikiem Królestwa 

Bożego”. To prawda, gdyż była to postać ze wszech miar niestereotypowa. Przede wszystkim 

był prawdziwym kapłanem Bożym, bez wahania realizującym na co dzień Ewangelię 

Chrystusową, ufnym w pomoc Pana i całkowicie Mu oddanym, bez względu na 

konsekwencje. Był także wybitnym teologiem, rzetelnie i wnikliwie przeprowadzającym 

analizy teoretyczne, syntetyzującym dotychczasowe ustalenia, wyciągającym interesujące 

wnioski i tworzącym nowe ujęcia teologii pastoralnej. W niezwykły sposób łączył teorię 

z praktyką apostolatu chrześcijańskiego, znakomicie odczytywał „znaki czasu” i odpowiadał 

na pytania rzucane Kościołowi przez współczesność. Zawładnięty ideą totalnej odnowy 

Kościoła po Soborze Watykańskim II, tworzył dzieła na miarę czasów. Do tego wszystkiego 

był zdecydowanym maksymalistą. Jego działalności nie krępowały opłotki, a to, co czynił, 



miało charakter monumentalny, bo docierał i obejmował masy w zasięgu ogólnokrajowym 

i ogólnonarodowym. Nigdy jednak nie zatracił perspektywy personalistycznej, ujmowania 

w kategoriach osobowych, a zwłaszcza relacji człowiek i jego Stwórca. 

Podjął się trudu odnowy Kościoła poprzez odnowę człowieka., który stanowi środowisko 

Boże - sam Kościół. Prawdą jest, że był nie doceniany i nie rozumiany przez wielu - także 

w Kościele polskim. A ogromne dzieło odnowy narodu tworzył w odosobnieniu. Cóż, 

w podobnych warunkach i w podobny sposób działali inni wielcy naszego Kościoła i narodu. 

Zwłaszcza wówczas, kiedy wykraczali ponad przeciętność. Owoce dzieła ks. Blachnickiego 

były już widoczne za jego życia. Aktywni na płaszczyźnie kościelnej i państwowej stawali się 

ci, którzy wzrastali pod jego opiekuńczymi skrzydłami. Choć funkcjonowali jeszcze 

w czasach „realnego socjalizmu”, ich działalność była już akcją wolnych ludzi. Ten skromny 

kapłan Chrystusa wychował zdolnych i odważnych Dawidów, którzy bez obawy stanęli do 

walki z Goliatem. Ks. Blachnicki zdołał im przekazać swe wyjątkowe bohaterstwo i zwyczaj-

ność świętości. Może dlatego, że był wyjątkowym bohaterem i świętym narodu i Kościoła 

polskiego. 

Marek Budziarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierzę, że już od dzieciństwa Opatrzność Boża szczególnie nad nim czuwała, gdyż nieraz 

zdarzyło się, że groziło mu niebezpieczeństwo śmierci, z którego zawsze był przez Boga 

wyprowadzony. 

Ada Kucharska 

 

Jako kleryk Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie należałem do osób 

zgrupowanych wokół alumna, a następnie diakona Blachnickiego. Miał w sobie charyzmat 

wodza, ale nie dyktatora, lecz raczej przewodnika. 

Bp Czesław Domin 

 

Franek był jednym ze zdolniejszych. Udzielał się społecznie: kółko naukowe prowadził, 

referaty wygłaszał. (...) Pamiętani również, że grał na skrzypcach. 

Ks. Tadeusz Jaskółka 

 

Człowiek, który odznaczał się wielką inteligencją, niezwykłą pracowitością opromienioną 

pobożnością, był zarazem bardzo bezpośredni wobec młodszego kolegi - i to nie robiąc 

wyjątków - ukazywał się w ogromnej bezpośredniości, prostocie, życzliwości. (...) 

Niezmordowany, pełen inwencji, zawsze pozostaje w naszej pamięci jako kapłan ogromnie 

gorliwy. 

Ks. Kazimierz Wala 

 

Praca była zawsze połączona z modlitwą. Do tego dążył, to zawsze zalecał Ojciec. Toteż w 

baraku trwała nieustanna modlitwa adóracyjna i różańcowa. Zawsze ktoś był w kaplicy -i nie 

mógł wcześniej przerwać swojej modlitwy w kaplicy, póki go ktoś następny nie wymienił. 

Ojciec uważał, że jeżeli akcja nasza nie będzie poparta modlitwą, to niewiele prżynie się 



owocu. I miał rację. (...) Różni ludzie zgłaszają się do Ojca, widząc w nim człowieka, który 

potrafi pomóc, potrafi rozwiązać problemy życiowe. (...) To jest prawdziwy apostoł, szczery 

w obcowaniu z ludźmi, hojny w dawaniu, ufający ludziom, nie myślący ani nie mówiący 

nigdy źle o nikim, nawet o tych, którzy mu byli nieżyczliwi. (...) Trudno mi znaleźć 

człowieka równej miary: o tak wielkiej wierze, o takiej ufności, o takiej bezgraniczności w 

zawierzeniu Bogu i w oddaniu się Jemu; 

człowieka tak odważnego. 

Dorota Seweryn 

 

Każdy, kto się z nim spotkał, musiał podziwiać bezkompromisowość tej postaci. We 

wszystko angażował się bez reszty! Cały i całkiem. Tak w Krucjatę Trzeźwości, jak i w pracę 

Liturgicznej Służby Ołtarza czy oaz młodzieżowych. Kto raz przeżył spotkanie z nim w 

Krościenku w pełni pracy wakacyjnej -a było mi to dane - ten musiał być pełen podziwu dla 

zapału i ducha, który go ożywiał. Bardzo mało efektowny w przemówieniach, gdy idzie o ich 

zewnętrzną formę, przekonywał bez reszty ich treścią do tego stopnia, że szli za nim ludzie 

młodzi i starsi zdobyci siłą jego argumentów. 

Bp Ignacy Jeż 

 

Z Ojcem bardzo łatwo nawiązywało się kontakt. Miał bardzo trafne podejście do dzieci. Nie 

czułyśmy jakiejś odległości, dystansu, jakiegoś zmrożenia, wręcz przeciwnie, wytwarzała się 

bardzo swobodna atmosfera: umiał do nas jakoś trafić. Umiał wytworzyć atmosferę jakiegoś 

entuzjazmu, młodzieńczego entuzjazmu, i potrafił go podtrzymywać. Te ideały, które nam 

przekazywał, od razu były stawiane jako wymagania, do wprowadzenia w czyn zaraz. 

S. Ewa Maria od Eucharystii, karmelitanka 

 

Było ciężko nieraz, było bardzo dużo pracy, ale przy tym z Ojca promieniowała radość, to 

było coś, co mnie od początku pociągało. I przy pracy, przy przeciążeniu, przy załatwianiu 

wielu spraw, przy których ludzie normalnie robią smutne miny, Ojciec zawsze ze wszystkiego 

się cieszył, radował, nawet jak sprawa się dla nas niekorzystnie po ludzku skończyła: klęską, 

niepowodzeniem, nawet w obliczu prześladowań, bardzo konkretnych faktów. Właśnie 

panowała radość i zachęta do radości, wtedy trzeba się było cieszyć. Naprawdę Ojciec tak 

zwycięsko i z radością ze wszystkiego wychodził. Tego się cały czas uczyłam - drogi 

zwycięskiej radości. Ta radość wypływa z pewności, że jesteśmy na dobrej drodze. 

Stanisława Orzeł 



 

Została mi w pamięci bardzo wyraźnie sylwetka Prelegenta. Zostało mi niezwykłe wrażenie 

człowieka, który, zdawał się być cały w tym, co przekazywał. (...) Niezwykły charyzmat 

widzenia wiary, świadectwa heroicznego życia poświęconego całkowicie służbie zbawienia 

człowieka. (...) Jego bezkompromisowość wzbudzała u nas podziw, ale także pewien lęk. Był 

to nie tylko wykładowca, pracownik naukowy, ale wyczuwało się w Nim mistrza, który 

wciąga w orbitę własnego świata. Był to lęk przed człowiekiem wielkiego formatu, który 

patrzył wokoło poszukując uczniów, współpracowników w realizacji wizji Kościoła 

i duszpasterstwa na miarę nowej ewangelizacji. Po prostu baliśmy się pójść za Nim aż tak 

daleko. (...) Miał dar pisania i niezwykłą pracowitość. Był to j eden z ludzi, o których 

możemy powiedzieć, że wiedzą do końca, o co im chodzi, że tak się potrafią w swym życiu 

identyfikować z ideą, której służą. Wiemy dziś lepiej, niż to było wtedy, że był to niezwykły 

dar od Boga, który przez Niego i przez Jego działalność ocalał polską młodzież od zepsucia 

i bezideowości. (...) Uczyliśmy się w Krościenku przede wszystkim rozumienia liturgii 

odnawiającej się po II Soborze Watykańskim. Była ona faktycznie centralnym punktem zajęć 

i ważnym momentem wychowawczym. Był Ksiądz Profesor w czołówce propagatorów ruchu 

liturgicznego w Polsce. Wygłosił na ten temat wiele wykładów niemal we wszystkich 

polskich diecezjach. Obok wiedzy na ten temat sam emanował autentyczną miłością liturgii 

sprawowanej we wspólnocie. Duch wspólnoty, poczucie wspólnoty to były bardzo istotne 

elementy oddziaływania Ks. Blachnickiego. Sama idea wspólnoty wierzących, jej praktyczna 

realizacja - nie tylko we wspólnocie oazowej - to chyba jedne z ważniejszych linii myśli 

i działania tego człowieka. Uczyliśmy się ód Niego, ćó to znaczy być we wspólnocie i jak 

ważny jest jej duch, umiejętność budowania wspólnoty dla przyszłości Kościoła 

powszechnego i Kościoła w Polsce. Był w polskiej rzeczywistości pionierem przecierającym 

nowe szlaki. Uczyliśmy się ód Niego na Uczelni i w Krościenku wiary żywej, radosnej. 

Karmiła się ona Jego modlitwą, tą we wspólnocie i tą na osobności. Ta radosna wiara 

przejawiała się także w rozrywce, bo przecież stałym elementem spotkań były pogodne 

wieczory Odpoczywał i cieszył się przy piosence i gitarze. Właściwie całe swoje życie 

podporządkował apostolstwu i takim Go zapamiętałem. Był więc nie tylko nauczycielem, 

profesorem, ale także mistrzem życia. 

Ks. Jerzy Bagrowicz 

 

Ks. Franciszek to człowiek otwarty całym sercem i duszą na to, co Duch Pana daje nam w, 

przez Kościół. Dokumenty soborowe, decyzje, nauczanie papieskie są natychmiast stu-



diowane, przemyśliwane i wprowadzane w życie. (...) W mojej pamięci jedno z tych 

sympozjów łączy się z takim obrazkiem. Godziny przedwieczorne w Krościenku na Kopiej. 

Rozmawiając w jadalni, czekamy na mających przyjechać uczestników kolejnego 

sympozjum. Kilkadziesiąt osób. W trakcie rozmowy, w pewnym momencie Ojciec rzuca 

pytanie: „Staszek, nie mógłbyś mi pożyczyć ... złotych. Za chwilę przyjadą, a ja nie mam 

pieniędzy na zakup chleba i przygotowanie kolacji...” 

Ks. Stanisław Hartlieb 

 

Ojciec był człowiekiem modlitwy i dawał jej przykład. Zawsze wieczorem można było go 

spotkać w kaplicy domowej, jak klęcząc blisko tabernakulum modlił się. To była jego 

modlitwa prywatna, ą wcześniej liturgia, modlitwa godzin, różaniec. Modlitwa, ogląd sytuacji 

i twórczość teologiczna, znajomość człowieka, życia, liturgią i intelektualne poszukiwania 

zbiegały się w jego osobie w jedno. (...) 

Ludzi zjednywał osobistą kulturą, świadectwem swego kapłańskiego życia, zaangażowaniem, 

ubóstwem, niesieniem pomocy, otwartością, pragnieniem zawojowania i włączenia 

wszystkich w dzieło budowania Bożego królestwa, jednoczącym i czarującym uśmiechem, 

radością i czystością oczu. (...) Ojciec uczył bezwzględnego oddania siebie Panu Bogu i zwią-

zanego z tym zawierzenia Bogu, 

Marek Marczewski 

 

Gdy Ojciec się do czegoś zapalił, to nie było dla Niego żadnych przeszkód. Jeśli coś ma być, 

to będzie, nie trzeba się martwić. Brak pieniędzy na coś, też nie był przeszkodą. Gdy Ojciec 

czuł, ze taka jest wolą Boża, to podejmował działanie, ą pieniądze zawsze się znalazły. 

Ks. Jerzy Adamczak 

 

Przebywanie z Ojcem było zawsze dla mnie wielką i pożyteczną szkołą i nauką - skromności, 

pokory, ale i jednoznaczności, i bezkornpromisowości względem złą pod każdą postacią. Była 

to także szkoła odwagi i bezgranicznego zawierzenia Opatrzności Bożej, akceptacji inności 

człowieka, który stanął na jego drodze. 

Ks. Leszek Irek SDS 

 

Jeżeli Go bardzo ceniłem, to za świętą pasję urzeczywistniania w ludziach Kościoła 

Chrystusowego. Był dla mnie wzorem kapłańskiego oddania się bez reszty Chrystusowi w 

Kościele. (...) Sumując mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż: 



1) Ks. Franciszek Blachnicki był człowiekiem głębokiego zawierzenia Bogu, rodzącego się ze 

swoistej umiejętności kontemplacji Boga i świata. 

2) Miał w sobie ducha bezkompromisowej służby Kościołowi. 

3) Cechowała go niezwykła pracowitość i umiejętność dobrego organizowania pracy. 

4) Szacunek dla godności osoby ludzkiej. 

5) Duch wytrwałości i pokory. 

W mojej pamięci pozostał jako człowiek bezkompromisowego zawierzenia Bogu, heroicznej 

troski o budowanie żywego Kościoła ludzi przepojonych duchem Ewangelii oraz głębokiej 

pokory. Szczególnie jednak zadziwiające dla mnie pozostało Jego zawierzenie Bogu na wzór 

Niepokalanej Służebnicy Boga - Maryi. 

Ks. Jan Chrapek CSMA 

 

Odkryłem nową perspektywę swego kapłaństwa, czego niestety nie wyniosłem z seminarium. 

Przyznam, że nigdy nie imponowała mi przeciętność. On zaś uczył maksymalizmu. 

Początkowo to szokowało, później przyjmowane było jako coś normalnego. 

Ks. Marian Kilichowski 

 

Od początku Ojciec zafascynował mnie wizją Kościoła posoborowego, Jego model parafii 

posoborowej był dla mnie wielkim odkryciem. Widziałem w Nim człowieka, który umiał 

odczytywać znaki czasu, które Bóg dawał w komunistycznej Polsce i który miał odwagę 

pójścia za tym światłem. Jestem wdzięczny Bogu za dar rekolekcji oazowych przekazany 

przez Ojca Franciszka Blachnickiego. (...) Wiara i odwaga decyzji Ojca Franciszka 

Blachnickiego sprawiły, że mogłem stać się członkiem Wspólnoty Kapłanów Chrystusa 

Sługi, która swe początki bierze przecież z życia Ruchu Światło-Życie w Polsce. 

Ks. Ireneusz Kopacz 

 

W całym tym wirze: pracy, częstych kłopotów i walki z przeciwnościami, Ojciec zachowywał 

spokój i jakiś wprost dziecinny (zdawałoby się nie pasujący do Niego) pogodny, żartobliwy 

humor. Wpływało to na ogólną atmosferę radości, która była owocem działania Ducha 

Świętego. Nikt się nie skarżył, nie utyskiwał, było wesoło. (...) Miał niezmienny zwyczaj 

kończenia dnia pracy choć krótką wizytą w kaplicy - obojętne czy była to godzina jedenasta, 

dwunasta, pierwsza czy druga w nocy. 

S. Jadwiga Skudro RSCJ 

 



Zawsze miałem wielkie uznanie dla ks. Blachnickiego za jego zmysł organizacyjny, zaufanie 

Bogu, spokój, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. (...) Skorzystałem bardzo dużo z moich 

kontaktów z ks. Franciszkiem Blachnickim. Zaraziłem się jego zapałem. 

Ks. Stanisław Zarych 

 

Ks. Blachnicki nauczył mnie bardzo dużo: postawy nieugiętej jeśli chodzi o obronę 

podstawowych wartości, pokazał mi piękno Kościoła jako wspólnoty, zapalił mnie do pracy 

w Ruchu Światło- Życie. 

Ks. Stanisław Czenczek 

Ciągle żywe są w nas Jego słowa głoszone z wielką mocą, np.: 

„Bóg miłuje ciebie...”, „Prawda was wyzwoli”, „Posiadać siebie w dawaniu siebie”. Moc Jego 

słów przełamywała nasze opory i wątpliwości, a rozbudzała pragnienie służenia Bogu i 

ludziom. (...) Ks. Franciszek Blachnicki jest dla nas przykładem „gwałtownika Bożego”, 

któremu światło słowa Bożego wytyczało drogę, a działania nie krępował lęk przed 

„wielkimi” tego świata.  

Zofia i Eugeniusz Bednarzowie 

 

Wyobrażam sobie, jak bardzo cieszyłby się dziś razem z nami ze wszystkich szans, które 

zostały dane chrześcijanom w Europie u schyłku lat osiemdziesiątych. Przecież on modlił się 

o to, i o to ze wszystkich sił walczył, co my teraz odzyskujemy. W cenie, którą opłaciliśmy 

wolność, jest świadectwo tego „niepokornego” kapłana. Na to świadectwo złożyło się wiele: 

więzienie, obóz koncentracyjny, grzywny, kolegia, szykany, oszczerstwa, obelgi, choroba, 

pracowite dni i jakże często całe noce wypełnione służbą teologa, organizatora, administra-

tora... A wszystko to było znakiem jego bezgranicznego zawierzenia Bogu. (...) Mówimy dziś 

o nowej ewangelizacji - On już w latach siedemdziesiątych w tym słowie dostrzegł szansę 

chrześcijaństwa. Widział potrzebę ewangelizacji tak wyraźnie, że nawet posądzano go wtedy 

o niepotrzebne dramatyzowanie. Był prorokiem krytykowanym. Nigdy jednak resentyment w 

nim nie zwyciężył. Trudności jeszcze bardziej oczyszczały jego posługę. Był człowiekiem 

Kościoła- Communio, choć formuła Kościoła, w który on wierzył, była tak otwarta i szeroka, 

że niektórzy z kolei posądzali go o herezje czy sekciarstwo. Miłośnik Liturgii. Dawał 

świadectwo o tym, że Kościoła nie ma bez Eucharystii, która jest największym skarbem tegoż 

Kościoła. Od niego uczyłem się wzywać Ducha Świętego w małych i wielkich sprawach, w 

dniach świątecznych i powszednich. Tajemnicą jego kapłańskiego serca była szczególna 

Miłość Maryi, Niepokalanej Matki Kościoła. 



Ks. Andrzej Madej OMI 

 

Ośmielamy się także stwierdzić, że w pewnym stopniu był On „wygnańcem” i męczennikiem 

tułaczki po obczyźnie, bez szans powrotu do komunistycznej wówczas Ojczyzny. Był to 

zarazem wielki charyzmatyk, trafnie odczytujący znaki czasu, a zwłaszcza rozumiejący 

i realizujący w praktyce ducha i idee II Soboru Watykańskiego Kościoła Katolickiego. 

Elżbieta i Stefan Ogrodnikowie 

 

Uderzyło mnie, że ta młodzież kochała Ks. Blachnickiego. Była z nim złączona żywą więzią 

miłości serdecznej, braterskiej. Była przywiązana do niego, nazywając go „Ojcem”. Tak było 

za życia i tak zostało po śmierci. Kochając go, idą jego śladami, dają nam przykład, byśmy 

podobnie postępowali. Szczególnie młodzież oazowa winna sobie powiedzieć: „Chcemy 

trwać w wielkim oddaniu, poświęceniu i ofiarnej miłości razem z Ks. Blachnickim” (...) 

Usiłujcie Ks. Blachnickiego naśladować, szczególnie teraz po śmierci. U niego chcemy 

wyprosić sobie niezachwianą wiarę, bo Ks. Blachnicki to mąż niezachwianej wiary, wiary 

niezwyciężonej. (...) W angielskiej rozprawie napisano niedawno o Polsce: „Polska jest 

krajem, w którym jest tyle nadziei i tyle wiary, że nigdy nie zginie”. Mężem, który prowadził 

takie życie, żył nadzieją, był Ks. Franciszek Blachnicki. W tej perspektywie widział 

współczesne sprawy i problemy Polski. 

Bp Herbert Bednorz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTAMENT KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 17.06.1986 

 

Dzisiaj, w 44 rocznicę największego dnia mojego życia, dnia moich narodzin w celi 

skazańców na oddziale „B I” katowickiego więzienia - chciałbym ku chwale Boga Ojca 

i Syna i Ducha Świętego wyznać z wdzięcznością, że oprócz niezliczonych innych darów 

otrzymałem w swoim życiu cztery niezwykłe dary, które uważam, według mojej obecnej 

zdolności rozeznania za największe. 

Dar pierwszy - to dar wiary, która jako nowa, nadprzyrodzona rzeczywistość została mi 

wlana w jednym momencie w owym pamiętnym dniu - jako zupełnie nowe, nie ludzką mocą 

zapalone światło, które świeci nawet wtedy, gdy nie pada jeszcze na żaden przedmiot i trwa 

cicho, nieporuszenie jak gwiazda, świecąc w ciemnościach i sama będąc ciemnością. Ta 

rzeczywistość wiary - od tamtej chwili, bez przerwy, przez 44 lata określa całą dynamikę 

mego życia i jest we mnie „źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu”. Nigdy w tym 

okresie nie przeżywałem wątpliwości co do wiary i nigdy nie miałem innych celów i dążeń, 

zainteresowań, poza wynikającymi z wiary i skierowanych ku Ojcu przez Syna w Duchu 

Świętym, w realizacji wielkiego planu zbawienia. Wszystkie decyzje były podejmowane 

z motywacji wiary. Wiarę przy tym zawsze pojmowałem jako decyzję osoby polegającą na 

oddaniu siebie i moje zaangażowanie - przynajmniej na płaszczyźnie intencji było 

niepodzielne. 

Równocześnie jednak zawsze towarzyszyła mi (i towarzyszy) świadomość, że moja służba 

wiary nie jest czysta, że jest skażona w moim wnętrzu pychą, odnoszeniem do siebie, 

pragnieniem bycia i posiadania dla siebie. Nigdy jeszcze właściwie nie spełniłem żadnego 

aktu, który w oczach Boga byłby czysty, który byłby wyrazem bezinteresownej miłości. 



Ale zawsze trwała we mnie świadomość tej niedoskonałości i pragnienie wewnętrznego 

oczyszczenia. Długo to trwało, zanim poznałem, że nawet to pragnienie oczyszczenia nie jest 

czyste i wymaga oczyszczenia. Ale tęsknota za miłością trwała przez cały czas - i to także był 

owoc wiary, rozwijającej swoją dynamikę ku miłości swojego wypełnienia. 

Całe 44 lata mego życia - to jeden krzyk, wołanie tęsknoty za miłością, za oczyszczeniem. 

Wiele razy było to wołanie głośne wśród łez, krzyk udręczonej niewolą własnego „ja” duszy. 

Owo „pragnę”, które trwa i potęguje się ~ to wielki dar mego życia, pochodzący z daru wiary. 

Nie wiem, kiedy Pan zaspokoi to pragnienie - czy jeszcze za życia, czy w śmierci! Niech się 

stanie Jego wola! Ale i „nawrócenie miłości” musi nastąpić - to pewne. Bo Duch nie może 

rozbudzać pragnienia, którego by nie chciał zaspokoić. 

Cała moja wewnętrzna problematyka minionych 44 lat była również określona przez wiarę, 

były to etapy na drodze wiary. 

 

Dar drugi - to dar wizji „ żywego Kościoła jako wszystko integrującego programu życia 

i działania. W ramach tego daru muszę wymienić dar drugich studiów teologicznych – 

z moimi pracami: licencjacką, doktorską, habilitacyjną. W nich chodziło nie o zdobywanie 

wiedzy dla wiedzy czy stopni naukowych. Była to okazja, aby zaspokoić potrzebę 

pogłębienia, skonfrontowania wewnętrznej wizji dojrzewającej w doświadczeniu, z kolei 

stawiającym problemy i pytania. Nigdy potem nie odczuwałam potrzeby „poprawiana”, 

uzupełniania wyników tych studiów – ale weszły one (ich wyniki) do programu realizacji do 

końca życia.  

Z tym się łączy drugi wielki dar szczegółowy: Dar II Soboru Watykańskiego i jego wizji 

Kościoła – communii. Wchłonięcie tej wizji i położenie jej u podstaw działania! 

Działanie to zamyka się w charyzmacie Ruchu – Światło – Życie, ruchu Żywego Kościoła, 

„eklezjologii Vaticanum II zamienionej na język pewnego ruchu i działania” (kard. Karol 

Wojtyła). Przynajmniej od roku 1963 (pierwsza oaza młodzieżowa w Szlachtowej) trwa we 

mnie – nie zmieniając się zasadniczo – tylko dojrzewając , rozwijając się organicznie – ta 

przedziwna „entelechia” – jakby sterując mną od wewnątrz- wizja Kościoła – stającego się 

Kościołem żywym przez wcielenie się w konkretne wspólnoty. Lata 1969 – 1981, to 

szczególnie okres niezwykłego rozwoju Ruchu.  

Patrząc na jego rozwój, owoce, na te rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce – nie mogę w 

tym nie widzieć daru – charyzmatu. To nie zostało przeze mnie wymyślone, stworzone, ale 

zostało mi dane i zadane. Wiele w tym było przemieszki własnych, niedojrzałych pomysłów, 

przeszkadzałem często jak mogłem temu dziełu, ale właśnie fakt, iż mimo to trwało ono 



i rozwijało się według pewnej stałej, wewnętrznej logiki, świadczy o tym , że jest to dar. 

Za ten wielki dar mojego życia, za to, że mogłem stać się narzędziem w tym dziele – niech 

będzie chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym! 

I jeżeli miałbym cos do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym 

testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło – Życie. Zrozumienie, umiłowanie, 

wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi – 

także w Polsce, którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenie tego charyzmaty dla 

odnowy oblicza Kościoła – chrystusowej oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba 

na ziemię.  

Gdyby Pan pozwolił mi Jeszcze żyć i działać, jednego bym pragnął, abym mógł skuteczniej 

i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość Tajemnicy 

Kościoła - sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi. 

 

Dar trzeci - to dar Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła! 

Jest to dar tak wielki, że postawiłbym go - jeżeli chodzi o znaczenie dla mojego życia - obok 

daru drugiego - charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Zresztą jednego od drugiego nie można 

oddzielić. 

Stawanie się, rozwój WNMK - życie w ciągłym dialogu z nią, oparte o jej diakonię - to 

fascynująca przygoda mojego życia. Zaczęła się prawie równocześnie z moją drogą 

kapłańską. To jakby droga Maryi, Służebnicy Pańskiej u boku Chrystusa -Kapłana. Byłoby to 

zuchwałością, gdybym powiedział, że WNMK - to „dzieło mojego życia”. Bo przecież 

zrobiłem ze swej strony wszystko, aby ją zniszczyć. Jej wierne trwanie -mimo moich wad 

charakteru i błędów, które mogły to dzieło udaremnić - to oczywisty dowód, że jest to dzieło 

Niepokalanej, Matki Kościoła, dzieło w planach Bożych zadekretowane. 

Ale ile ja przez tę wspólnotę otrzymałem łask, pomocy, wsparcia, pociechy i radości! To jest 

historia dla siebie, o której można by zapisać księgi! 

Bez istnienia tej Wspólnoty - niemożliwe byłoby powstanie Ruchu Światło-Życie. 

Za to dzieło niech będą szczególne dzięki Niepokalanej, Matce Kościoła! To jest Jej 

szczególny dar dla mojego życia! 

Wspólnota ta towarzyszyła drodze mojego życia jak dobry Anioł Stróż! W jej też ręce 

składam testament mojego życia. 

Dar czwarty - to dar uczynienia siebie darem całkowitym. 

Ten dar stał się moim udziałem na przestrzeni ostatnich lat, tu w Carlsbergu. 

Jest to owoc (trwającej jeszcze) ciemnej nocy zmysłów i ducha. Tyle ich już było - tych nocy. 



Te Drogi Krzyżowe w okolicznych lasach, wędrówki do Źródła Marę, na Górę Moria i na 

Górę Nebo. Przeżywanie Konania Ogrójca i Konania Golgoty. „Mistyczne ukrzyżowanie” w 

Bad Mergentheim. Dokonało się w tym (i dokonuje) „przedzieranie” się świadomości i woli 

ku temu, co ostateczne, nieuniknione, pewne: ku własnej śmierci! Egzystencjalne „Amen” na 

własną śmierć - w przekonaniu i wierze - że śmierć to największe i właściwie jedyne „dzieło”, 

jakiego mogę „dokonać” w moim życiu! Bo tylko śmierć nie może być skażona aktem 

„posiadania” siebie. 

Nieraz - jak Job - przeklinałem „w piekle miłosierdzia” godzinę, w której zostałem poczęty. 

Stany te są nie do zniesienia - a jednak są to godziny, dary najcenniejsze. Tutaj Pan, który 

„wydał Siebie” za mnie, uczy mnie oddawać Jemu siebie! I tylko w tym wypełnić się może 

sens mojego życia! 

Dlatego chwała Ci, Boże Niepojęty, za to światło ciemnych nocy - które jedynie może 

przywrócić mnie Tobie! 

Dlaczego dzisiaj - w 44 rocznicę moich narodzin - przyszła mi myśl napisania tego 

Testamentu? 

Jest pewien powód zewnętrzny. Skrzep w nodze, który od kilku dni mnie unieruchomił, 

jątrząca się rana palca od nogi, która nie goi się od 4 miesięcy i powoli rośnie (cukrzyca!) - to 

wszystko stawia mi przed oczy realną wizję odejścia. Może to być początek drogi krzyżowej, 

z której już nie ma zejścia. Upadki kolejne, przybicie, konanie. Tygodnie, miesiące, lata? 

Ogrom cierpień - nie dających się przewidzieć, na pewno o wiele większych, niż wszystko 

dotąd! 

Wszystko jest w ręku Pana. Ale wymaga On ode mnie, abym do końca wypowiadał już teraz 

Amen do tej godziny, która u Niego już jest wiadoma i do wszystkich stacji tej drogi krzyża 

i okoliczności konania! 

Tu zaczyna się sprawa największa mego życia. AMEN!  

Da robur, fer auxilium! 

 

Testament - to ostatnia wola o przekazaniu spadku, spuścizny. Zwykle chodzi o dobra 

materialne, prawa własności... Jestem w tym szczęśliwym położeniu, że nie mam naprawdę 

nic. Złożone kiedyś w sądzie (Amtsgericht Griinstadt) oświadczenie „pod przysięgą” - gdzie 

na wszystkie pytania dotyczące posiadania majątku odpisywałem „nie” - odpowiada do dziś 

rzeczywistości. 

Jeżeli są jakieś rzeczy osobiste używane - może prawa autorskie? - niech wszystkim 

dysponuje Wspólnota Niepokalanej, Matki Kościoła. Jeżeli natomiast chcę coś przekazać -to 



właśnie i tylko to, co sam otrzymałem jako wielkie dary mojego życia! 

- Świadectwo życia z wiary - będące wielkim cudem Miłosierdzia Bożego i Mocą Ducha 

Świętego. 

- Charyzmat Ruchu Światło-Życie - jako dar dla Kościoła -tak jak został mi ukazany i jak 

zdołałem go wyrazić. 

- Charyzmat Wspólnoty Niepokalanej, Matki Kościoła -jako dar dla Ruchu Światło-Życie, a 

przez niego dla Kościołów lokalnych. 

- Dar mojego życia w jego śmierci, ze wszystkimi cierpiącymi, które do niej prowadzą i z nią 

się łączą. 

Chcę - z pomocą łaski Pana, w mocy Jego Ducha - w zjednoczeniu z Maryją pod Krzyżem - 

ofiarować to życie - za dzieło Ruchu Światło-Życie ze Wspólnotą Niepokalanej Matki 

Kościoła - za mającą powstać Wspólnotę Kapłanów Chrystusa Sługi i za to dzieło 

w Carlsbergu, aby mogło jako Sanktuarium Niepokalanej, Jutrzenki Wolności, Źródła Światła 

i Życia - być tronem Jej łaski i sercem Ruchu. 

Amen. 

 

Troski... 

Uzupełnienie testamentu... 

Czy można w testamencie przekazać również swoje troski, nie wykonane zamierzenia, 

otwarte zadania - sugerując, aby inni je przejęli, kontynuowali? 

W pewnym sensie wynika to z koncepcji testamentu, jako przekazania charyzmatu. 

Z drugiej strony - przyszłość - „futurologia”, to dziedzina wyłącznie Bogu zastrzeżona. Ja 

muszę koncentrować się na tym, czego Bóg teraz ode mnie oczekuje i zostawić Mu decyzję, 

jak długo jeszcze i dla dokonania jakich dzieł będzie się chciał mną posługiwać. Nie 

zapominając nigdy, że największym dziełem, którego Bóg na pewno chce - jest moja śmierć 

-jako oddanie życia! 

Wiem jednak, że św. Ignacy prosił Boga, aby mógł w swoim życiu doczekać się pewnych 

faktów (np. zatwierdzenia konstytucji zakonu). Ja także widzę pewne zadania, które są 

potrzebne do jakiegoś zamknięcia tego, co było powołaniem mego życia. Widzę, że pewna 

wewnętrzna logika się tego domaga. I że Pan jednak zawsze posługiwał się tą cechą mojej 

osobowości, że jest we mnie zawsze logika pewnej wizji - i w związku z tym planowanie i 

„wybieganie” naprzód! 

Wiem oczywiście, że... „myśli moje, drogi moje nie są myślami, drogami waszymi”, „jak 

oddalone jest niebo od ziemi...” 



Poddaję się Jego zamiarom i decyzjom wobec mnie! Boję się własnych „oddolnych” 

zamiarów, decyzji, czynów. 

Na bazie całego mojego oczyszczenia minionych lat -chciałbym sformułować pewne dalsze 

„logiczne” etapy rozwoju „zabezpieczenia” dzieła Światło-Życie. Bez nich miałbym poczucie 

niedokończenia dzieła! Wiem również, że umrę na Górze Nebo - oglądając z daleka Ziemię 

Obiecaną. 

 

Ale - jeżeli tak chce Pan - chciałbym jeszcze przed odejściem: 

1. Dożyć opracowania nowych konstytucji WNMK i ich zatwierdzenia przez Kościół. 

2. Zrealizować roczną „szkołę animatorów Ruchu”, jako drugi, obowiązkowy rok formacji 

wstępnej WNMK -(po roku „Nazaretu”) - aby weszło to na stałe w rytm formacyjny WNMK! 

3. Potem w oparciu o to opracować metodę i program „szkoły animatorów Ruchu 

Światło-Życie” i wprowadzić ją w system formacyjny Ruchu, 

4. Zabezpieczyć fundamenty - warunki systematycznego działania Maximilianum - 

wydawnictwa i drukarni Ruchu - aby Ruch miał potrzebną literaturę! Opracować zrąb 

literatury formacyjnej Ruchu - przekazać w tej formie charyzmat. 

5. Centrum Światło-Życie - jako Sanktuarium Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia - 

doprowadzić do takiej „stabilizacji” - aby mogło w swoim właściwym charakterze 

funkcjonować - aby trwało „immanentną siłą” swojej duchowości i tradycji. 

6. Czy powstanie Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi -także należy do tych zadań - przed 

wypełnieniem których trudno byłoby mi śpiewać radosne „nunc dimittis”? Już tyle razy 

dochodziłem w tym punkcie do stwierdzenia; Chyba do tego dzieła nie jestem powołany. 

Może tu leży to moje „mojżeszowe”: „nie wejdziesz tam!” -- Miłosierdzie Boże jest 

nieograniczone, dobroć Niepokalanej niepojęta! Ale - byłby to już dla mnie chyba „nadmiar 

dobroci”? Więc zostawiam to Tajemnicy Bożych wyroków i Bożej Miłości. 

Amen. 

18.06.1986 

 

 

 

TELEGRAM 

Ojca Świętego przesłany 28 lutego 1987 r. na ręce bp. Szczepana Wesołego 

Bóg powołał do Siebie Ks. Prof. Franciszka Blachnickiego i śmierć ta napełniła smutkiem 

wiele ludzkich serc i środowisk. Odszedł gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy 



człowieka i wielki duszpasterz młodzieży. Z Jego inspiracji zrodził się specyficzny kształt 

życia oazowego na polskiej ziemi. Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny 

charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je 

modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o 

Nim jako o „gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11,12). 

Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się udziałem ludzi przez Niego. 

Modlimy się gorąco o pełnię światła i życia dla Jego duszy Kontynuatorom Jego dzieła, 

współpracownikom, rodzinie: przyjaciołom i uczestnikom pogrzebu z serca błogosławię. 

Jan Paweł II, papież 

 

 

Historia uczy, iż prawdziwi bohaterowie żyją obok nas. Historia II Kościoła z kolei dowodzi, 

że tuż przy nas są święci. Nie dostrzegamy ich, bowiem autentyczne l bohaterstwo i świętość 

są subtelne, ciche i nie na pokaz. Być może dlatego tak rzadko dostrzegamy te cechy u osób. 

Z którymi nam przyszło żyć i działać. Wielkość dostrzega się zazwyczaj w ogromie dzieła 

stworzonego przez bohatera lub po jego nadzwyczajnej śmierci. Moc ducha odczuwa się 

najczęściej, gdy świętego zabraknie wśród żywych. 

Marek Budźiarek 

 

(...) Odszedł gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka i wielki 

duszpasterz młodzieży. (...) Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, 

jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego, Budował je modlitwą, 

apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o 

„gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11, 12) 

Jan Paweł II. papież 

 

 


