W rocznicę śmierci
26.02.2019

27 lutego 2019 roku mijają 32 lata od śmierci Założyciela Ruchu Światło-Życie,
Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Tego dnia zachęcamy
szczególnie do modlitwy o jego beatyfikacje. A może uda się przeżyć we wspólnocie
oazowej Eucharystię w tej intencji? Albo wspólnie lub indywidualnie odmówić
zamieszczoną poniżej modlitwę?
Ks. Franciszek Blachnicki zmarł w 1987 r. w Carlsbergu w Niemczech. Od 1995 r. toczy
się jego proces beatyfikacyjny. W 2014 r. Komisja Teologów w Rzymie uznała
jednomyślnie heroiczność cnót sługi Bożego, a w październiku 2015 r. wydano dekret o
heroiczności cnót podpisany przez papieża Franciszka.
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
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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.
***
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.
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