
 

 

Ogó lnópólska akcja módlitewna ó beatyfikację sługi 
Bóż egó ks. próf. Francisżka Blachnickiegó 

Załóżenia  

Wybranego dnia o danej godzinie wszyscy uczestnicy akcji jednoczą się na wspólnej modlitwie. Jeśli jest 

taka możliwość, można spotkać się w lokalnych wspólnotach, jednak nie jest to konieczne. Tekst modlitwy 

jest ogólnie znany, poza tym będzie dodatkowo umieszczony online. 

Przebieg 

Głównym środkiem komunikacji w tej akcji jest Facebook. Zostanie utworzone wydarzenie, w opisie, 

którego znajdzie się dokładny termin, opis, tekst modlitwy (MODLITWA O BEATYFIKACJĘ - patrz załączniki), 

a także jej przesłanki. Dodatkowe formy rozgłosu są jak najbardziej zalecane: istnieje możliwość 

umieszczenia wiadomości na stronach internetowych Ruchu typu: www.radom.oaza.pl a także 

www.oaza.pl oraz innych. 

Prżesłanki  

27 każdego miesiąca to dzień modlitw o beatyfikację założyciela Ruchu, ks. Blachnickiego. Termin jest 

dodatkowo sprzyjający, gdyż skończyły się oazy rekolekcyjne i może to być forma dziękczynienia za nie i za 

ich inicjatora – ks. Blachnickiego. 

Cele akcji 

1. Modlitwa o beatyfikację. 

2. Wzbudzenie świadomości potrzeby takiej modlitwy. 

3. Świadectwo swojej wiary na serwisie społecznościowym Facebook. 

4. Dziękczynienie za dzieło Ruchu Światło-Życie i w szczególności oaz rekolekcyjnych OŻK 2012. 

Uczestnicy 

Zaproszeni do modlitwy są wszyscy, w szczególności: uczestnicy, animatorzy, moderatorzy Ruchu Światło-

Życie i Domowego Kościoła w Polsce i poza nią, a także sympatycy. 

Uwagi 

Jakkolwiek inicjatywy nie można przypisywać sobie, aby nie był to powód do pychy, tak wykonanie należy 

zlecić konkretnym osobom. W tym przypadku będą to animatorzy posługujący w diakonii ewangelizacji 

diecezji radomskiej razem z animatorami diakonii modlitwy tejże diecezji. 

Dlaczego nie sama diakonia modlitwy? Diakonia ewangelizacji będzie w tym przypadku pomocna, gdyż 

akcja w swoich celach zawiera elementy ewangelizacyjne takie jak dawanie świadectwa czy wzbudzanie 

świadomości.  

Planowany termin to 27 każdego miesiąca zaczynając od października 2012 roku. Dokładny wybór godziny 

pozostawimy wspólnotom lokalnym, aby nikt nie czuł się ograniczony ramami czasowy. 



 

 

Ponadto jest inicjatywa, aby do każdego wydarzenia dodawać krótką notkę biograficzną z życia ks. 

Blachnickiego wraz z propozycją zapoznania lokalnych wspólnot z nią. Celem tego dodatku jest 

przybliżenie życiorysu założyciela Ruchu w przystępnej formie. 

Załącżniki  

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. 

  

 


