
Program formacyjny diakonii wyzwolenia na rok 2016/2017

Wstęp

Kiedy rozpoczęliśmy przygotowanie  materiałów formacyjnych  na  ten  rok  postanowiliśmy
pochylić się nad rozwojem myśli o wolności u Ojca Franciszka. Zerknęliśmy, niejako jednym
okiem na słowa Papieża Franciszka z jego pielgrzymki do Polski, aby pokazać aktualność
myśli  Założyciela  KWC.  Odnaleźliśmy  w  nauczaniu  Ojca  Świętego  tyle  ciekawych,
inspirujących  i  nowych  myśli,  że  postanowiliśmy  zmienić  trochę  kierunek  naszych
tegorocznych  rozważań:  najpierw pochylić  się  nad aktualnym nauczaniem Kościoła  – tak
właśnie robił ks. Blachnicki – a dopiero potem wrócić do pierwotnego kierunku – postaci i
życia Ojca Franciszka. Kościół jest wspólnotą nieustanie rozeznającą i co odpowiadającą na
znaki czasu. Nie chcielibyśmy, żeby słowa powiedziane przez Papieża w Polsce gdzieś nam
uciekły, zwłaszcza, że Franciszek co rusz mówi nam rzeczy nowe i intrygujące. Nie oznacza
to,  że  ks.  Blachnickiego  odsuwamy  na  bok,  a  jedynie  przesuwamy  w  czasie.  Życzymy
owocnego pochylania się nad nauczaniem papieskim.

Centralna Diakonia Wyzwolenia

Jakie  zadanie  stawia  przed  polskim  narodem  papież  Franciszek?  Co  jest  aktualnym
wyzwaniem dla członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka? Wczytując się w tekst homilii z
28 lipca 2016 r., wygłoszonej przed ikoną Niepokalanej na Jasnej Górze, można to ująć w
dwóch słowach Pascha serca -  wszystkich i każdego z osobna. Nie dokona się to bez tej
wrażliwości,  którą  zaszczepił  w  nas  założyciel  Sługa  Boży  ks.  Franciszek  Blachnicki:
posiadanie  siebie  w dawaniu siebie.  Tą swoistą  lekcję  służby bliźniemu,  wpatrując się  w
postawę Niepokalanej pozostawił nam papież odwiedzając naszą Ojczyznę.

XI. Dawać siebie innym - to subtelnie Boskie

Widzieć

Czy łatwo zrezygnować  z posiadania  więcej  niż  mam obecnie?  Być  kimś  większym,  niż
obecnie? Znaczyć więcej niż obecnie wśród ludzi? Z czego to wynika?

Ocenić

Woda  zmieniona  w  wino  na  weselu  jest  wspaniałym  znakiem,  ponieważ  objawia  nam
oblubieńcze oblicze Boga, tego Boga, który zasiada z nami do stołu, który pragnie i dopełnia
komunii z nami. Mówi nam, że Pan nie utrzymuje dystansów, ale jest bliski i konkretny, jest
między nami i troszczy się o nas, nie decydując za nas i nie zajmując się kwestiami władzy.
Woli  On  bowiem  pozwolić  się  ogarnąć  przez  to,  co  jest  małe,  w  przeciwieństwie  do
człowieka,  który dąży,  by posiadać  wciąż  coś  większego.  Pragnienie  władzy,  wielkości  i
sławy jest  rzeczą  tragicznie  ludzką i  jest  wielką pokusą,  która stara się wkraść wszędzie;
dawać siebie innym, eliminując dystanse, pozostając w małości i konkretnie wypełniając
codzienność – to subtelnie Boskie. (Papież Franciszek, Częstochowa 2016)

Działać



Zrobię  listę  moich  pragnień,  tego  co  zamierzam  osiągnąć,  co  zamierzam  kupić,  zdobyć,
poznać. Zostawię to pod krzyżem.

Niepokalana Matko Kościoła  -  chcemy wraz  z  Tobą i  z  oddanym Ci  całkowicie  świętym
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. 

XII. Pokorna miłość, która wyzwala

Widzieć

Jakie przejawy pychy dostrzegam u siebie? Czy łatwo się im sprzeciwić?

Ocenić

Pan,  „cichy  i  pokornego  serca”  (Mt  11,  29),  woli  prostaczków,  którym  objawione  jest
królestwo Boże (por. Mt 11, 25); oni są wielcy w Jego oczach i na nich patrzy (por. Iz 66, 2).
Otacza ich szczególną miłością, ponieważ sprzeciwiają się „pysze tego życia”, która pochodzi
ze świata (por. 1 J 2, 16). Maluczcy mówią Jego językiem – językiem  pokornej miłości,
która wyzwala. Dlatego Bóg powołuje ludzi prostych i gotowych, by byli Jego rzecznikami i
im  powierza  objawienie  swojego  imienia  i  tajemnic  swego  Serca.  (Papież  Franciszek,
Częstochowa 2016)

Działać

W jakich konkretnych sytuacjach mógłbym zostać rzecznikiem Boga i pokornej miłości, która
wyzwala?

Niepokalana Matko Kościoła - 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.

I. Pozytywne promieniowanie

Widzieć

Czy chrześcijanie są przejrzyści? Czy pozytywnie promieniują na swoje otoczenie?

Ocenić

Ponadto Bóg jest bliski, przybliżyło się Jego Królestwo (por. Mk 1, 15): Pan nie chce, żeby
się Go lękano jak możnego i dalekiego władcy, nie chce przebywać na tronie w niebie czy w
podręcznikach historii, ale pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami.
Myśląc o darze tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować
Bogu, który podążał  z waszym narodem, biorąc go za rękę,  tak jak ojciec bierze za rękę



swojego syna i towarzysząc mu w wielu sytuacjach. Także jako Kościół jesteśmy powołani,
by to zawsze czynić: słuchać, angażować się i stawać się bliskimi, dzieląc radości i trudy
ludzi, aby Ewangelia była postrzegana bardziej konsekwentnie i przynosiła większe owoce:
przez  pozytywne  promieniowanie,  poprzez  przejrzystość  życia.  (Papież  Franciszek,
Częstochowa 2016)

Działać

Komu mogę stać się bliższy? Kto potrzebuje, bym bardziej z życzliwością zainteresował się
jego  sprawami?  Jaki  gest,  postawa  może  posłużyć  mi  do  tego,  bym  stał  się  bardziej
przejrzystym świadkiem Ewangelii?

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

II. Na Nią patrzymy

Widzieć

W jakim stopniu  potrzebne  i  poszukiwane  są  wzorce  do  naśladowania?  Co  się  dzieje  z
autorytetem, gdy ujawni się rysa na jego postępowaniu? Czy dostrzegamy głód prawdziwych,
nieskalanych autorytetów?

Ocenić

Odwieczny komunikuje się z ludźmi, spędzając z nimi czas i to w konkretnych sytuacjach.
Także  wasza  historia,  uformowana  przez  Ewangelię,  Krzyż  i  wierność  Kościołowi,  była
świadkiem pozytywnego wpływu autentycznej wiary, przekazywanej z rodziny do rodziny, z
ojca na syna,  a  zwłaszcza  przez matki  i  babcie,  którym trzeba  bardzo dziękować.  Przede
wszystkim  mogliście  namacalnie  dotknąć  konkretnej  i  przezornej  czułości  Matki
wszystkich,  której  przybyłem tutaj  oddać cześć jako pielgrzym,  a którą pozdrowiliśmy w
Psalmie jako „chlubę naszego narodu” ( Jdt 15, 9). My tutaj  zgromadzeni właśnie na Nią
patrzymy. W Maryi znajdujemy pełną odpowiedź Panu: w ten sposób w wątek Boży wplata
się  w  dziejach  „wątek  maryjny”.  Jeżeli  istnieje  jakakolwiek  ludzka  chwała,  jakaś  nasza
zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona: to Ona jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od
zła, w której Bóg się odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść
do nas i stać się bliskim i konkretnym: to Ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu. W
życiu  Maryi  podziwiamy  tę  małość  umiłowaną  przez  Boga,  który  „wejrzał  na  uniżenie
Służebnicy  swojej”  i  „wywyższył  pokornych”  (Łk  1,  48.52).  (Papież  Franciszek,
Częstochowa 2016)

Działać

Jak mogę konkretnie pogłębić swoją relację z Maryją? Jak w najbliższym czasie praktycznie
podejmę kontemplację jej postawy, czynów i decyzji?

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.

III. Przez braterstwo do jedności

Widzieć

Co stanowi przeszkody, by z otwartością i życzliwością przyjąć drugiego człowieka, który ma
inne poglądy, inny styl życia albo który zadaje/zadawał rany?

Ocenić

Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga
nam  odkryć,  czego  brakuje  do  pełni  życia.  Teraz,  podobnie  jak  wówczas,  czyni  to  z
macierzyńską  troską,  ze  swoją  obecnością  i  dobrą  radą,  ucząc  nas  unikania  arbitralnych
decyzji  i  szemrań  w  naszych  wspólnotach.  Jako  Matka  rodziny  chce  nas  strzec  razem,
wszystkich  razem. Wasz naród pokonał na swej drodze wiele  trudnych chwil  w jedności.
Niech Matka, mężna u stóp krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na
Ducha Świętego, zaszczepi pragnienie wyjścia ponad
krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie
izolowania się i narzucania swej woli. (Papież Franciszek, Częstochowa 2016)

Braterstwo jest  relacją  pochodną od relacji  synostwo-ojcostwo.  Ludzie  mający wspólnego
ojca są sobie braćmi. Uznanie Ojcostwa Boga, wejście w relację dziecięctwa do Boga Ojca
przez Chrystusa w Jego Duchu, jest jedyną drogą do ogólnego, międzyludzkiego braterstwa.
Bez tego mówienie  o  braterstwie  jest  gołosłowne.  Tam,  gdzie  realizuje  się  braterstwo  w
Chrystusie, nową miłość braterską - filadelfię - nie ma już miejsca na manipulowanie ludźmi,
na traktowanie ich jako rzeczy. (ks. Franciszek Blachnicki, Podręcznik KWC)

Działać

Zrobię  rewizję  spojrzenia  na ludzi  z  którymi  mam trudność w budowaniu jedności  przez
wyszczególnienie  wszystkich  elementów,  które  łączą,  poczynając  od  tych  najbardziej
fundamentalnych (wspólny Ojciec, wspólny Brat-Chrystus, mieszkanie tego samego Ducha,
wspólna Matka). Jaką formę modlitwy podejmę w ich intencji? Jaki jeszcze krok mogę zrobić
pogłębić jedność z tymi ludźmi.

Niepokalana, Matko Kościoła! 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.

IV. Wyobraźnia w służbie miłosierdzia

Widzieć

Co jest przyczyną ludzkiej obojętności? Jakie koszty trzeba ponieść troszcząc się o człowieka?

Ocenić

Matka Boża w Kanie okazała wiele konkretności: jest taką Matką, która bierze sobie do serca
problemy i interweniuje, która potrafi uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie i



stanowczo o nie  zatroszczyć  się.  Nie jest  władczynią  i  głównym bohaterem,  ale  Matką i
służebnicą.  Prośmy  o  łaskę,  abyśmy  sobie  przyswoili  Jej  wrażliwość,  Jej  wyobraźnię  w
służbie  potrzebującym,  piękno  poświęcenia  swojego  życia  dla  innych,  bez  szukania
pierwszeństwa i dzielenia. Niech Ona, Przyczyna naszej radości, która wnosi pokój pośród
obfitości grzechu i zawirowań historii, wyprasza nam obfitość Ducha Świętego, abyśmy byli
sługami dobrymi i wiernymi. (Papież Franciszek, Częstochowa 2016)

Działać

Kto jeszcze wciąż czeka na moją pomoc? Co mogę konkretnie  i dyskretnie  zrobić dla tej
osoby?

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

V. Pascha serca

Widzieć

Czy postawa Maryi jest popularna w dzisiejszych czasach? Czy jest potrzebna?

Ocenić

Niech za Jej wstawiennictwem pełnia czasu odnowi się również dla nas. Na niewiele się zda
przejście między dziejami przed i po Chrystusie, jeśli pozostanie jedynie datą w kronikach
historii. Oby dokonało się dla wszystkich i każdego z osobna przejście wewnętrzne, Pascha
serca  ku  stylowi  Bożemu  ucieleśnionemu przez  Maryję:  działać  w małości  i  w bliskości
towarzyszyć, z prostym i otwartym sercem. (Papież Franciszek, Częstochowa 2016)

Działać

W  czym  konkretnie  mogę  odmienić  swoje  serce,  aby  upodobnić  je  na  wzór  serca
Niepokalanej? Pomodlę się o przemianę serc całego narodu.

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