
IV. Paschalny Dzień Wspólnoty - WYZWOLENIE
Paschalny cykl Dni Wspólnoty wieńczy cały rok pracy wokół hasła: Prawda-Krzyż-
Wyzwolenie. Wyzwolenie, czy w ogóle wolność, jest owocem poznanej i  przyjętej
prawdy oraz zgody na związany z tym krzyż. 
Dzień Wspólnoty Moderatorów będzie okazją do ponownego zatrzymania się przy
idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wobec trudności z rozumieniem wolności we
współczesnym  świecie,  animatorzy  podejmą  temat  jej  ewangelicznego  wymiaru,
natomiast  uczestników  rejonowych Dni  Wspólnoty zaprosimy do podjęcia  tematu
solidarności, przede wszystkim w wymiarze praktycznym.

1. Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych

Ostatnia  część  tematu  pracy  rocznej  -  wyzwolenie  -  w  myśli  Sługi  Bożego
Franciszka Blachnickiego bardzo mocno wiąże się z dziełem Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Choć w żadnym wypadku nie wyczerpuje ona zagadnienia wolności, to
jednak pozostaje w jakiś sposób sztandarowym przykładem nie tylko praktycznego
działania  prowadzącego  do  wyzwolenia  braci,  ale  także  głębokiej,  teologicznej
refleksji nad drogami ku wyzwoleniu. Ważne, byśmy podejmując odpowiedzialność
za Ruch w różnych jego wymiarach, sami mieli jasną i poprawną wizję Krucjaty, by
nią  żyć  i  przekazywać  ją  innym.  Stąd  paschalny  Dzień  Wspólnoty  Moderatorów
i Odpowiedzialnych to okazja, by wrócić do głównych teologicznych idei Krucjaty,
aby nie stawała się ona jedynie “akcją trzeźwościową”, ale zgodnie ze swoją naturą,
była dziełem wolności prowadzącej do wyzwolenia.

a) Modlitwa

Godzina liturgiczna adekwatna do pory dnia.

b) Dzielenie się w oparciu o zaproponowane teksty

Ks.  F.  Blachnicki,  Problem  alkoholizmu  w  świetle  teologii  wyzwolenia,  fragm.
(załącznik 1)
Ks.  F.  Blachnicki,  Podręcznik  Krucjaty  Wyzwolenia  Człowieka,  Rozdział  III,
Podstawy biblijno-teologiczne (załącznik 2) 

● Czym  jest  dla  Ciebie  Krucjata  Wyzwolenia  Człowieka?  (Zaproszenie  do
krótkich świadectw)

● Jak rozumiesz dzieło Krucjaty i jego miejsce w formacji Ruchu? 
● Jakie elementy z biblijno-teologicznych podstaw dzieła Krucjaty są dla Ciebie

szczególne ważne i bliskie?
● W  jakim  stopniu  w  naszym  przekazywaniu  idei  Krucjaty  jest  obecna

motywacja religijna, płynąca z wiary? Czy nie zatrzymujemy się jedynie na
wymiarze świeckim,  naturalnym (w moim własnym rozumieniu  i  przekazie,



w naszych  wspólnotach,  kręgach,  rejonie,  diecezji…)?  Jak  to  wpływa  na
owocność dzieła? 

● Jak postrzegana jest w naszych wspólnotach Krucjata? Jako znak wolności
czy raczej ograniczenie i zniewolenie? Dlaczego? Jak dziś przekazywać ideę
Krucjaty?  Jakie  są  szanse  i  jakie  trudności  w  odniesieniu  do  młodzieży,
dorosłych, rodzin? 

c) Modlitwa - Namiot Spotkania

Rz 8, 14-15; Ga 4, 3-7
Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Albowiem  wszyscy  ci,  których  prowadzi  Duch  Boży,  są  synami  Bożymi.  Nie
otrzymaliście  przecież  ducha  niewoli,  by  się  znowu  pogrążyć  w  bojaźni,  ale
otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 

Z Listu Św. Pawła Apostoła do Galatów
My również,  jak długo byliśmy nieletni,  pozostawaliśmy w niewoli  "żywiołów tego
świata". Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z
niewiasty,  zrodzonego  pod  Prawem,  aby  wykupił  tych,  którzy  podlegali  Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami,
Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem
nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli
Bożej. 

● Co dla mnie znaczy, że jestem dzieckiem Bożym? Czy żyję wolnością dziecka
Bożego? 

● W jakich obszarach tak jest, a gdzie jeszcze pojawiają się niewole? W jaki
sposób walczę ze zniewoleniami w sobie i wokół siebie? Ile w tym “mnie”,
a ile otwarcia na łaskę Bożą?

d) Modlitwa na zakończenie - Modlitwa zawierzenia KWC

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.

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.



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.

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

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.

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.

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



2. Dzień Wspólnoty Animatorów - WOLNOŚĆ

Dzień Wspólnoty Animatorów koncentruje się wokół tematu wolności. Jego celem
jest  lepsze  zrozumienie,  czym  jest  wolność  według  Pisma  Świętego  i  według
nauczania  Kościoła.  To   ważne  zagadnienie  w  obliczu  bardzo  powszechnego
rozumienia  wolności  jako  samowoli  lub  braku  jakichkolwiek  norm,  zasad  i
ograniczeń. 

a)     Zawiązanie wspólnoty

● Zapalenie świecy
● Modlitwa do Ducha Świętego (+śpiewy)
● Przywitanie zebranych
● Przedstawienie tematu

 b) Ewangeliczna rewizja życia

WIDZIEĆ

Cel  –  zobaczyć,  jakie  skojarzenia  mają  uczestnicy  ze  słowem  „wolność”,  jak
rozumieją wolność. Metoda – „Słoneczko”

Krótka praca w kilkuosobowych grupach.

Uczestnicy  zapisują  na  małych  karteczkach  hasłowych  skojarzeń  ze  słowem
„wolność”. Jedno hasło na jednej karteczce.

Można też tę  część przeprowadzić indywidualnie,  bez podziału  na grupy.  Wtedy
każdy może przygotować więcej niż 1 karteczkę.

Po skończonej pracy osoby prowadzące ten punkt układają karteczki na podłodze
lub na jakiejś planszy lub tablicy. W centrum umieszczają napis „wolność”. Karteczki
uczestników układa się promieniście, grupując w jednym promieniu takie same lub
podobne skojarzenia.

Można w kilku słowach skomentować pracę.  Np.  zaznaczyć,  jakich określeń jest
najwięcej, a jakich mniej.

OSĄDZIĆ

Konferencja – ok. 30 minut.

Wolność według nauczania Kościoła.

Główny cel konferencji to pokazanie, że wolność polega na pełnieniu woli Bożej.



Propozycje wątków do podjęcia:

● powołanie człowieka w zamyśle Boga-Stworzyciela
●  związek wolności z wiarą. Tylko w wolności możemy zawierzyć nasze życie

Jezusowi, ale z drugiej strony: wiara czyni nas wolnymi;
● naśladowanie Chrystusa to wyraz wolności;
● związek wolności i łaski;
●  jak to się dzieje, że mimo tego, że Pan Bóg ma wiedzę o wszystkich naszych

czynach przyszłych, to nie umniejsza to w niczym naszej wolności.
● wątek paschalny: Jezus Chrystus wybawił człowieka z niewoli grzechu, akt

Bożej miłości zawsze prowadzi do wyzwolenia człowieka.

 Pomoce:

● KKK 1700-1748;
● KDK 17;
● artykuł:   Magdalena Lemieszek,  Wiara chrześcijańska a wolność człowieka

Studia  nad  Rodziną 17/1  (32),  197-216  2013,  dostęp  online:
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_nad_Rodzina/Studia_nad_Rodzin
a-r2013-t17-n1_(32)/Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n1_(32)-s197-216/
Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n1_(32)-s197-216.pdf

● Instrukcja  o  chrześcijańskiej  wolności  i  wyzwoleniu,  dostęp  online:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_pl.html

DZIAŁAĆ

Spotkania w grupach 5-6 osobowych

 Pytania do dzielenia:

● Co nowego odkryłam/em podczas słuchania konferencji?
● Czym jest dla mnie wolność? Darem? Wyzwaniem? Ciężarem? Nieodkrytym

w pełni terenem?
● Co  mogę  zrobić,  aby  „pełnienie  woli  Bożej”  było  czymś realnym w moim

życiu?
● Czy wierzę w to, że łaska Boża będzie mnie w tym wspierać? W jaki sposób?

 

Praca domowa jako przedłużenie spotkania w grupie:

Rozważenie kilku fragmentów Pisma Św. mówiących o wolności.



Każdy powinien sam je wyszukać. Nie muszą być wybrane jedynie fragmenty ze
słowem „wolność”,  ale  mogą być to  także przykłady osób naśladujących Jezusa,
pełniących wolę Pana Boga mimo piętrzących się trudności.

c) Namiot Spotkania

Rz 5, 12-21
12 Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech
śmierć,  i  w  ten  sposób  śmierć  przeszła  na  wszystkich  ludzi,  ponieważ  wszyscy
zgrzeszyli... 13 Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie
poczytuje, gdy nie ma Prawa. 14 A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do
Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On
to jest typem Tego, który miał przyjść.
15Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem
przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła
na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka,
Jezusa Chrystusa. 16 I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem
grzechu,  spowodowanym  przez]  jednego  grzeszącego.  Gdy  bowiem  jeden  tylko
grzech  przynosi  wyrok  potępiający,  to  łaska  przynosi  usprawiedliwienie  ze
wszystkich  grzechów.  17  Jeżeli  bowiem  przez  przestępstwo  jednego  śmierć
zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski
i  daru  sprawiedliwości,  królować  będą  w  życiu  z  powodu  Jednego  -  Jezusa
Chrystusa.
18  A  zatem,  jak  przestępstwo  jednego  sprowadziło  na  wszystkich  ludzi  wyrok
potępiający,  tak  czyn  sprawiedliwy  Jednego  sprowadza  na  wszystkich  ludzi
usprawiedliwienie dające życie. 19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka  wszyscy  stali  się  grzesznikami,  tak  przez  posłuszeństwo  Jednego
wszyscy staną się sprawiedliwymi.
20 Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się
wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
21 aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią,  tak łaska przejawiła swe
królowanie  przez  sprawiedliwość  wiodącą  do  życia  wiecznego  przez  Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. 

d) Eucharystia

e) Radosna, paschalna agapa



3. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 

Okres Wielkanocny to czas radości, dlatego dobrze jest się spotkać we wspólnocie
i ucieszyć sobą. Ostatni z tegorocznych Dni Wspólnoty pozwoli zatrzymać się przy
zagadnieniu solidarności, nie tylko w znaczeniu ogólnym, ale również w wymiarze
naszego zaangażowania.

a) Zawiązanie wspólnoty i modlitwa

Modlitwa franciszkańska o pokój
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
 
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

b) Zawiązanie Wspólnoty - godzina jedności

Podczas tego Dnia Wspólnoty nie będzie konferencji ani spotkań w małych grupach,
ale  proponujemy  podsumowanie  pracy  rocznej  i  ubogacenie  siebie  nawzajem
poprzez prezentację wspólnoty, która nawiązać ma do wakacyjnych Dni Wspólnoty.
Zachęcamy,  oczywiście  o  ile  jest  taka  możliwość,  aby  członkowie  oazy
młodzieżowej,  Oazy  Dzieci  Bożych  i  Domowego  Kościoła  w  danej  parafii
przygotowali coś wspólnie, natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, można zrobić to
osobno lub łączyć się w inny sposób.

Przedstawienie wspólnot:
Wspólnota w parafii przygotowuje przed Dniem Wspólnoty podsumowanie swojej 
pracy rocznej. Składać się ono powinno z kilku elementów:



● przedstawienia  wspólnoty  (scharakteryzowanie  jej  kształtu,  opowiedzenie,
czym w ciągu roku zajmowała się wspólnota, w jakie akcje się włączała, czym
żyła, itp.) 

Uwaga!  Jest  to  kluczowy  element  przygotowania,  ważny  także  dla  tworzenia
samoświadomości  przedstawiającej  się  wspólnoty.  Bardzo  istotne,  by  był  solidnie
przemyślany.

● prezentacji  proporca  (np.  plakatu,  który  przedstawiać  będzie  konkretną
wspólnotę)

● krótkiego świadectwa (tematyka świadectw dowolna)
● piosenki oazy (piosenka oazy powinna nawiązywać do treści, jakimi żyła dana

wspólnota w ciągu roku)
● identyfikatorów (każda wspólnota przyjeżdża na DW z przygotowanymi dla

siebie identyfikatorami)

c) Godzina odpowiedzialności

Często  szuka  się  odpowiedzi  na  pytanie,  czym  jest  solidarność.  Szczególnie
w czasach,  kiedy  można  zaangażować  się  w  wiele  akcji,  gdzie  okazuje  się
i doświadcza  solidarności  i  ofiarności.  Podczas  Dnia  Wspólnoty  szczególnie
zachęcamy  do  podzielenia  się  naszym  konkretnym  zaangażowaniem  w  akcje
charytatywne  oraz  te,  które  ukazują  nasza  solidarność  z  innymi  grupami  czy
społecznościami.  Zwłaszcza  zachęcamy,  aby  podzielić  się  doświadczeniem
solidarności  z  narodem  ukraińskim  –  warto  powiedzieć  o  akcjach,  które  jako
wspólnota  czy  parafia  udało  się  zorganizować  czy  zaangażować  się  w  nie.  Nie
chodzi  tu  o  przechwalanie  się,  ale  idąc  za  słowami:  „Więcej  szczęścia  jest  w
dawaniu aniżeli w braniu” /Dz 20, 35/ jest to okazja do ubogacenia siebie nawzajem
doświadczeniem  pomocy  potrzebującym.  Warto  wspomnieć  o  ośrodkach
związanych z Kościołem, które wspierają potrzebujących. Jeżeli w parafiach działa
np.  Zespół  Caritas,  warto  pomyśleć  o  zaproszeniu  przedstawicieli,  aby  również
podzielili się swoim świadectwem.

- Konkretnym gestem solidarności  niech  będzie  zorganizowanie  zbiórki
(materialnej  lub  pieniężnej)  na  wspólnie  wybrany  cel  (warto  o  tym
poinformować wcześniej).

d) Namiot Spotkania

Dz 20, 28 – 36

28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił
was biskupami,  abyście kierowali  Kościołem Boga, który On nabył  własną krwią.
29 Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając
stada.  30  Także  spośród  was  samych  powstaną  ludzie,  którzy  głosić  będą
przewrotne  nauki,  aby  pociągnąć  za  sobą  uczniów.  31  Dlatego  czuwajcie,



pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać
każdego  z  was.  32  A  teraz  polecam  was  Bogu  i  słowu  Jego  łaski  władnemu
zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. 33 Nie pożądałem srebra ani
złota,  ani  szaty  niczyjej.  34 Sami  wiecie,  że te  ręce zarabiały  na potrzeby moje
i moich  towarzyszy.  35  We  wszystkim  pokazałem  wam,  że  tak  pracując  trzeba
wspierać  słabych  i  pamiętać  o  słowach  Pana  Jezusa,  który  powiedział:  "Więcej
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu"». 36 Po tych słowach upadł na kolana
i modlił się razem ze wszystkimi.

e) Eucharystia

f) Agapa  

Solidarność  przejawia  się  jako  poczucie  współodpowiedzialności  za  siebie
nawzajem – w związku z tym zachęcamy, aby uzgodnić w rejonach, co przygotuje
dana wspólnota. Dotyczy to posług na Eucharystii (komentarze, modlitwa wiernych,
procesja z darami, liturgia Słowa, itd.), ale również na Agapie – poczęstunku. Jedna
Wspólnota niech przyniesie napoje, inna ciasta, jeszcze inne np. sałatki (ogranicza
tylko wyobraźnia i możliwości lokalowe :). We Wspólnocie siła!



Załącznik 1

F. Blachnicki, Problem alkoholizmu w świetle teologii wyzwolenia, s. 20, w: Prawda -
Krzyż  -  Wyzwolenie,  s.  19-36  (dostępne  także:  http://kwc.oaza.pl/problem-
alkoholizmu-w-swietle-teologii-wyzwolenia/)

Zacytuję tutaj słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas audiencji ogólnej w dniu
21  II  1979  r.:  Wyzwolenie  jest  rzeczywistością  wiary  wpisaną  głęboko
w wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie.
Nie  negując  słuszności  i  potrzeby  wszechstronnego  analizowania  alkoholizmu
i innych pokrewnych mu problemów,  nie  negując potrzeby sięgania do wszelkich
dziedzin  nauki,  które  na  ten  temat  mogą  nam  coś  powiedzieć,  musimy  jednak
w innym miejscu położyć akcent. Musimy podejść do tego problemu jako wierzący,
jako chrześcijanie, z tym głębokim przekonaniem, że ostateczne jego rozwiązanie
może  przyjść  tylko  od  Chrystusa.  Możemy  w  różny  sposób  przyczyniać  się  do
rozwiązania problemu, ale zasadniczo bez Chrystusa, bez Jego mocy zbawczej, nie
rozwiążemy  tego  problemu.  Trzeba  z  zażenowaniem  przyznać,  iż  dotąd
w  –  skądinąd  szlachetnych  i  z  dobrych  intencji  płynących  –  wysiłkach
podejmowanych  w  walce  z  alkoholizmem  na  gruncie  naszego  duszpasterstwa,
stawaliśmy  właściwie  tylko  na  płaszczyźnie  motywacji  świeckiej,  naukowej.  Nie
ukazaliśmy dotąd, że chodzi tu przecież o wybawienie człowieka w sensie biblijnym.
Musimy  stwierdzić,  że  nie  położyliśmy  dotąd  naszej  ufności  w  tych  mocach
wyzwalających, których może nam udzielić jedynie Chrystus przez swojego Ducha.

Musimy też z całą szczerością stwierdzić, że to właśnie jest przyczyną wszelkich
dotychczasowych niepowodzeń w walce z alkoholizmem. Brakowało nam wielkiej
wiary  w  moc  Ewangelii,  w  moc  Chrystusa,  Tego,  który  jedynie  może  człowieka
wyzwolić.  Brakowało  ufności  w  moc  Ducha  Świętego.  W  tej  chwili  chodzi  nam
o zasadniczą  zmianę  motywacji  akcji  antyalkoholowej,  o  przesunięcie  akcentu.
Myślimy  o  wyzwoleniu  w  sensie  ewangelicznym,  dlatego  pragniemy  się  oprzeć
przede  wszystkim  na  Chrystusie,  na  Jego  słowie,  na  prawdzie,  którą  On  nam
przyniósł.  Chcemy  się  oprzeć  na  mocy  Jego  Ducha.  Dlatego  też  rozpoczynamy
poszukiwanie drogi wyjścia z tej tragicznej sytuacji w teologii, w Ewangelii, w słowie
Bożym, w Objawieniu.

Tam na pewno znajdziemy odpowiedź, bo przecież zbawienie, które przyniósł nam
Chrystus,  oznacza nie  tylko zbawienie wieczne,  to  zbawienie kiedyś,  po śmierci,
zbawienie,  na  które  teraz  w  jakiś  sposób  mamy  sobie  zasłużyć.  Istnieje  wielka
różnica między tą wizją zbawienia a wizją biblijną,  ewangeliczną, która mówi,  że
zbawienie jest  rzeczywistością  historyczną,  że  jest  ono ingerencją Boga w życie
ludzkie,  że  jest  faktem,  że  dokonuje  się  we  wszystkich  wymiarach  ludzkiej
egzystencji.



Załącznik 2

Podręcznik  Krucjaty  Wyzwolenia  Człowieka,  Rozdział  III,  Podstawy   biblijno-
teologiczne (http://kwc.oaza.pl/nowe-wydanie-podrecznika-kwc/)

Rozdział III. Podstawy biblijno-teologiczne

1. Podejmując problem walki z alkoholizmem oraz innymi zagrożeniami i nałogami
społecznymi,  Krucjata  Wyzwolenia  Człowieka ujmuje  go jako problem człowieka,
którego trzeba ratować w jego godności i wyzwolić. 

Wyrazu  krucjata  –  oznaczającego  wyprawę  wojenną  podejmowaną  w  celu
wyzwolenia spod panowania pogan Ziemi Świętej, na której żył i umarł Chrystus –
używamy  przenośnie  dla  oznaczenia  akcji  religijno-moralnej,  której  celem  jest
wyzwolenie tej  ziemi świętej,  którą jest  każdy człowiek – osoba odkupiona przez
Chrystusa z każdej niewoli, która nie pozwala jej żyć zgodnie ze swoją godnością
i powołaniem. Przekonani, że tak pojęte wyzwolenie człowieka może być ostatecznie
tylko dziełem Chrystusa,  opieramy całą tę  akcję  na swoistej  teologii  wyzwolenia,
o której mówił Papież Jan Paweł II podczas audiencji ogólnej w dniu 21 lutego 1979
roku: 

Wyzwolenie  jest  rzeczywistością  wiary  wpisaną  głęboko  w  wybawicielską  misję
Chrystusa,  w Jego dzieło,  w Jego nauczanie.  Chciałbym dodać,  że  my,  Polacy,
mamy swoją własną teologię wyzwolenia, jest ona bardzo głęboko wpisana w dzieje
naszej Ojczyzny. Wiemy, że Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla
nas natchnieniem i źródłem, ażeby nie rezygnować z wolności człowieka i wolności
Narodu.

2. Teza fundamentalna tej teologii wyzwolenia głosi, że wszelką działalność na rzecz
wyzwolenia  człowieka,  narodu  czy  w  ogóle  ludzkości  należy  widzieć  jako
kontynuację  zbawczej  misji  Chrystusa,  której  program  On  sam  proklamował
w następujących  słowach:  „Duch  Pański  spoczywa  na  mnie,  ponieważ  mnie
namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok
łaski u Pana” (Łk 4, 18-19). 

W  tym  kontekście  Krucjatę  Wyzwolenia  Człowieka  należy  widzieć  jako
mobilizowanie „kolumny ratunkowej” ludzi, którzy w oparciu o misję Chrystusa oraz
o uczestnictwo w Jego namaszczeniu Duchem Świętym świadomie podejmą misję
wyzwalania tych swoich braci, którzy są niewolnikami nałogów.

3.  Zbawienie  jako  kontynuowanie  misji  Chrystusa  musi  być  pojmowane  jako
wprowadzenie do nowego życia w wolności synów Bożych. Jest ono równoznaczne
z  wewnętrzną  przemianą  człowieka,  z  odkupieniem i  wyzwoleniem go  z  niewoli
grzechu,  z  powstaniem  w  nim  nowego  człowieka.  Prawdziwego  wyzwolenia
człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Wszelkie naturalne



akcje podejmowane na rzecz wyzwolenia człowieka załamują się  w obliczu  tego
właśnie  problemu  –  przemiany  człowieka.  Dlatego  jedynie  akcja  wyzwolenia
wszczepiona w zbawcze dzieło Chrystusa, który może uzdrowić człowieka w głębi
jego istoty (in radice – od korzenia), ma realne szanse powodzenia. Dotyczy to także
wyzwolenia z nałogu alkoholizmu.

4.  Formuła  wyzwolenia  objawiona  przez  Chrystusa  brzmi:  „Poznacie  prawdę,
a prawda  was  wyzwoli”  (J  8,  32).  Wolność  w  najgłębszej  swej  istocie  nie  jest
całkowitą niezależnością, lecz dobrowolnym uzależnieniem się od światła prawdy.
Osoba bowiem jako byt rozumny realizuje swoją wolność wtedy, kiedy żyje prawdą.
Należy  więc  odrzucić  pseudowyzwolenie,  jakie  przynosi  alkohol  przez  swoje
działanie  „odhamowujące”,  stwarzające  złudzenie  wolności  rozumianej  jako
nieskrępowanie.  Należy  mówić  o  „zamroczeniu”  alkoholowym,  prowadzącym
poprzez utratę świadomości do zaniku wolności.

5. Powszechnie rozpatruje się problem wolności człowieka w świetle dialektyki pan-
niewolnik. Pismo święte zastępuje ją relacją: niewolnik-syn: „Albowiem wszyscy ci,
których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha
niewoli,  by  się  znów pogrążyć  w  bojaźni,  ale  otrzymaliście  ducha  przybrania  za
synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze” (Rz 8, 14-15). Drugi klasyczny tekst
dotyczący tego zagadnienia znajdujemy w Liście do Galatów (4, 3-7): „My również,
jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli <<żywiołów tego świata>>. Gdy
jednak nadeszła pełnia  czasu,  zesłał  Bóg Syna swego,  zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteśmy synami Bóg wysłał do
serc  naszych  swego  Ducha,  który  woła:  Abba,  Ojcze.  A  zatem  nie  jesteś  już
niewolnikiem, lecz synem„. 

Wejście w relację dziecięctwa do Boga Ojca wyprowadza nas więc, według Nowego
Testamentu, ze stanu niewoli. Relacja ta stanowi istotę naszej godności i wolności.
Wszędzie natomiast, gdzie zachodzi relacja niewolnik-pan, człowiek traktowany jest
jako rzecz.  Na tym polega najgłębsza istota niewolnictwa.  W tym świetle  należy
również spojrzeć na problem alkoholizmu. Pojawia się on jako zjawisko społeczne
wszędzie  tam,  gdzie  panuje  dialektyka  pan-niewolnik,  gdzie  brak  jest  poczucia
bezpieczeństwa z powodu nieprzeżywania w wierze i ufności relacji dziecka wobec
Boga Ojca. To właśnie jest przyczyną masowego sięgania po alkohol jako po środek
łatwego (i pozornego) rozładowywania napięć, lęków i konfliktów. I w tym przypadku
więc usynowienie ukazuje jedyną drogę do wyzwolenia.

6. Wejście  w relację  synowską do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym jest
równocześnie drogą do przezwyciężenia lęku, który jest bezpośrednią i najbliższą
przyczyną niewoli. Niewolę stwarza nie tyle zewnętrzna sytuacja i przemoc, co lęk
wynikający  z  niewłaściwego  przywiązania  do  dóbr  materialnych,  doczesnych,
z natury utracalnych, a więc zawsze sytuacji przemocy zagrożonych. Wewnętrzna



akceptacja wartości duchowych, a przede wszystkim wartości i godności dziecięctwa
Bożego i postawienie tej wartości ponad wszelkie inne, uwalnia nas radykalnie od
lęku i  stanu niewolnictwa.  Wartość  synostwa Bożego została  nam bowiem dana
w Chrystusie w sposób nieutracalny. Jest to rzeczywistość nieodwracalna. 

„Niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli
więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni” (J 8, 35-36). Nawet
grzech (świadczy o tym przypowieść o synu marnotrawnym), nie może przekreślić
miłości  Boga  Ojca  względem  nas.  Mamy  zawsze  otwartą  drogę  powrotu.
Wyzwolenie  z  lęku,  który  rodzi  niewolę,  jest  więc  integralnym  elementem
Chrystusowego odkupienia.

7. Odkupienie przynosi nam nie tylko wyzwolenie od ciemności błędu i od lęku, ale
przede wszystkim od egoizmu, od egocentrycznej miłości, która stanowi najgłębsze
źródło wszelkiej niewoli. Z powodu niej bowiem nie tylko człowiek dla człowieka staje
się przedmiotem manipulacji, ale także nie może w wolności urzeczywistniać sam
siebie. KDK 24 mówi, iż „człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko
poprzez  bezinteresowny  dar  z  siebie  samego„.  Odkrycie  prawdy,  że  przez
bezinteresowny dar z siebie człowiek staje się prawdziwie wolny, ukazuje nam drogę
do wolności, której nikt nam nie może odebrać i która jest zawsze, w każdej sytuacji,
dla nas dostępna i otwarta. Jest to droga Krzyża Chrystusowego. Tajemnica Krzyża
jest  również  kluczem  do  zrozumienia  teologii  wolności.  Bez  niej  nie  można
skonstruować żadnej prawdziwej teologii wyzwolenia. Chrystus w chwili składania na
krzyżu dobrowolnej, z miłości ku Ojcu i ku nam płynącej ofiary ze swego życia był
zupełnie  wolny,  spełnił  szczytowy akt  wolności  w swoim życiu.  I  odtąd podobnie
każdy człowiek składający dobrowolnie w ofierze niższe wartości, a nawet życie, dla
wartości  wyższych,  dla wartości  najwyższej  –  bezinteresownej  miłości  – realizuje
równocześnie siebie w akcie wolności, której mu nikt odebrać nie może! 

W  Krzyżu  objawiła  się  ostateczna  głębia  tajemnicy  wolności.  Dlatego  Krucjatę
Wyzwolenia  podejmujemy  pod  znakiem  Krzyża!  Krzyż,  jako  symbol  dobrowolnej
ofiary z miłości, jest bowiem ostatecznie jedyną drogą do skutecznego wyzwalania
innych. Droga do wolności wewnętrznej musi się łączyć z coraz głębszym wnikaniem
w tajemnicę Krzyża.

8.  Wreszcie  trzeba  wskazać  na  relację  braterstwa  jako  na  element  teologii
wyzwolenia. 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.  Na  braterstwie,  wyrażającym  się  w  duchu  wzajemnej  służby,  polega
prawdziwa wolność społeczna. „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności,



tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni służcie sobie nawzajem” (Ga 5, 13). 

Na powyższych tezach biblijnej, nowotestamentalnej teologii wyzwolenia człowieka
opiera się Krucjata Wyzwolenia Człowieka, której natura oraz zasadnicze elementy
struktury zostaną przedstawione w rozdziale następnym.
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