FRANTIŠEK BLACHNICKI – ČLOVEK DÔSLEDNEJ VIERY
Mnohokrát sme počuli, že otec F. Blachnicki je mužom konzekventnej viery. V synonymnom
slovníku pri slove konzekventný môžeme nájsť slová, ako napr. dôsledný, nekompromisný
a dôkladný. Otec Blachnicki bol takýto. On mal tieto vlastnosti, ktoré boli aj jeho postojmi.
V čom teda spočívala jeho konzekvencia? Pri opise jeho konzekventného postoja použijeme
knihu Czlowiek wiary konsekventnej vydanú v Lubline v roku 1997.
Ukazoval cez liturgiu živého Boha
Pre otca Franciszka liturgia bola vrcholom a žriedlom stretnutia sa so živým Bohom. Veľmi
dôrazne pripravoval liturgiu a božie slovo. Liturgia bola hlavným centrom všetkých stretnutí.
Dal možnosť ľuďom sa stretnúť so živým Bohom. Bol zamilovaný do Pána, mal s Ním
spoločenstvo a úzky osobný vzťah a dával Ho druhým. Zdôrazňoval personálny - osobný
rozmer viery. Dôkazom toho je aj to, že veľa duchovných povolaní vzniklo vďaka jeho
službe. Preto z HSŽ vzišlo mnoho kňazských, rehoľných a misionárskych povolaní.
Dôveroval Panne Márii, Matke Cirkvi
Panna Mária, Matka Cirkvi bola pre ks. Franciszka inšpiráciou. Keď pôsobil v Kruciate
triezvosti, tak pripravoval materiály do novín Gosc niedzielny pod názvom: Niepokalana
zwycieza (Nepoškvrnená víťazí). Takmer rok bol v Nepokalanowie, kde čítal listy sv.
Maximiliána Kolbeho. Fatimské posolstvo bolo tiež pre neho dôležitým príspevkom.
Nazývali ho dokonca Bláznom Nepoškvrnenej.
Išlo mu o spoločenstvo živej Cirkvi
Blachnicki miloval Cirkev. Išlo mu o živú cirkev. O spoločenstvo spoločenstiev. Skrze malé
skupiny. Preto založil Hnutie, aby sa cirkev obnovila. Letné oázy boli miestom a prostredím,
kde účastníci mohli konkrétne zažívať živú cirkev. Druhých kňazov, ale aj laikov viedol
k tomu, aby si zamilovali Cirkev a všetko robili pre jej duchovnú obnovu podľa Koncilu.
Spoznával všetky cirkevné dokumenty a sa snažil ich uskutočňovať v praktickom živote.
Vchádzal do duchovnej hĺbky tajomstva
Mal veľa myšlienok. Iniciatív. Zodpovedne sa na všetko pripravoval. Všetko precízne
pripravil a vykonal. Nešlo mu iba o vonkajšiu obnovu cirkvi a liturgie, ale mu išlo o hlbokú
liturgickú duchovnosť, do ktorej aj druhých vovádzal. Bol otcom liturgickej teológie a nového
pohľadu na službu v Cirkvi. Svedomito, dôstojne a s láskou pracoval s ľuďmi.
Dôveroval v Božiu prozreteľnosť
Nekompromisný boží muž. Dôveroval Bohu a to bolo jeho silou a zbraňou.
Bol mužom činu v slobode ducha
Obraňoval ducha národa.
Urobil zo seba nezištný dar
Spracoval: Jozef Heske

