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Wyzwolenie przez prawdę – dzieło miłosierdzia 

 Cel spotkania 

Zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca temat obecnego spotkania w ramach formacji 

permanentnej ruchu w dalszym ciągu nawiązuje do treści Roku Miłosierdzia. Tym razem jako tekstem 

wiodącym ewangelicznej rewizji życia posłużymy się ciągle aktualnymi wskazaniami VI Krajowej 

Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie z 1981 r., stanowiącymi odpowiedź 

ks. F. Blachnickiego na słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.  

Celem spotkania będzie ocena wierności naszego zaangażowania w dzieło ruchu i podjęcie 

stosownych postanowień wynikających z przeprowadzonej refleksji. 

 Przebieg spotkania 

Widzieć 

Rozmowa na bazie pytań: 

 W jaki sposób poszczególne osoby i wspólnoty naszego ruchu angażują się w różne dzieła 

miłosierdzia? 

 Na ile słowa Jana Pawła II o potrzebie „nowej wyobraźni miłosierdzia” stały się dla nas 

wezwaniem do podjęcia konkretnego zaangażowania w dzieła braterskiej miłości? 

 Co może być szczególnym wkładem naszego ruchu w Rok Miłosierdzia wynikającym ze 

specyfiki naszego charyzmatu? 

Osądzić 

 Punktem wyjścia całego spotkania jest tekst: J 8, 31–36 

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, 

będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: 

«Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz 

mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, 

kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn 

przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni». 

 Do tego testu odnosi się główne przesłanie konferencji ks. F. Blachnickiego, wygłoszonej w 

trakcie VI KKO w 1981 r. na Jasnej Górze. Założyciel naszego ruchu najpierw stwierdza:  

Jest rzeczą ogromnie doniosłą, abyśmy sobie uświadomili, że podejmując służbę, diakonię 

wyzwolenia przez prawdę, wypełniamy zarazem podstawowe dzieło miłosierdzia wobec naszych braci. 



(…) Uświadomienie sobie głębokich, wewnętrznych związków pomiędzy świadczeniem o prawdzie a 

miłosierdziem uważamy za wielki dar tegorocznej Kongregacji. 

  Następnie przechodzi do wniosków, wyznaczających konkretne zadania dla ludzi ruchu:  

Co możemy i powinniśmy czynić w oparciu o posiadany charyzmat, o świadomość tej wspólnoty, 

do której należymy, która nazywa się Ruch Światło-Życie? 

Na to pytanie nasuwają się nam następujące, konkretne odpowiedzi: 

a) Musimy dać odpowiedź przez diakonię modlitwy. W przekonaniu, że to, co się stało w Polsce, 

było odpowiedzią na wstrząsające wołanie Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie: 

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” – chcemy 

podjąć to wołanie modlitewne. Chcemy też odpowiedzieć na wezwanie Papieża zawarte 

w ostatnim rozdziale jego encykliki („Dives in misericordiae” – przyp. redakcji): „Jednakże 

w żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz 

– Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, które jest wołaniem o miłosierdzie Boga, wobec 

wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża” (DiM, 78). Posłuszni temu 

wezwaniu chcemy podjąć wielka modlitwę błagalną do miłosierdzia Bożego i o miłosierdzie dla 

naszego narodu i dla współczesnego świata. Chcemy zanosić tę modlitwę w duchu prawdy 

i przebłagania uznając i wyznając przed Bogiem nasze grzechy, za które słusznie ponosimy kary. 

Chcemy prosić o moc Ducha dla tych, którzy walczą o prawdę i sprawiedliwość, aby wytrwali. 

Musimy modlić się za tych, którzy są jeszcze niewolnikami kłamstwa, żądzy panowania 

i egoizmu. (…) 

b) Naszą odpowiedzią w konfrontacji z polską rzeczywistością musi się stać diakonia 

ewangelizacji. W przekonaniu, że tylko Jezus Chrystus jest ostatecznym gwarantem wyzwolenia 

i poszanowania godności człowieka, chcemy tego Jezusa głosić wszystkim, którzy jeszcze 

prawdziwie Go nie znają, którzy nie przyjęli Go osobiście do swojego życia, jako swojego 

jedynego pana i Zbawiciela. Chcemy włączyć się do dzieła wielkiej ewangelizacji Ad Christum 

Redemptorem w przekonaniu, że przynosimy ludziom to, co najważniejsze, radosną nowinę 

o Miłosierdziu Bożym objawionym przez Jezusa Chrystusa. (…) 

c) Kolejną naszą odpowiedzią będzie diakonia miłosierdzia. Uświadamiamy sobie, że 

ewangelizacja jako głoszenie Miłosierdzia Bożego nie może być wiarygodna i owocna bez 

okazywania tego miłosierdzia naszym braciom – zwłaszcza tym „najmniejszym” – cierpiącym, 

głodnym i wielorako krzywdzonym. Chcemy powołać w naszym Ruchu brakującą „diakonię 

miłosierdzia” jako pomoc dla dzieł charytatywnych, które Kościół w Polsce musi podjąć 

w obecnej chwili, na rzecz głodnych, chorych i opuszczonych, rodzin wielodzietnych, rodzin 

alkoholików itp. 

d) Wreszcie wynikiem konfrontacji naszej świadomości powołania do diakonii jedności w duchu 

miłosierdzia z rzeczywistością polską chwili obecnej, musi się stać pełniejsze zaangażowanie do 

diakonii wyzwolenia, szczególnie w dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. (…) 

(Całość konferencji zatytułowanej Wyzwolenie przez prawdę – dzieło miłosierdzia w: F. Blachnicki, 

Prawda – Krzyż – Wyzwolenie, s. 103–112) 

Rozmowa na bazie pytań: 

 Na czym polega „diakonia wyzwolenia przez prawdę”?  

 Jak konkretnie można podjąć taką diakonię: do czego wzywał ruch jego założyciel? do czego ty 

czujesz się wezwany? 



 Czy w naszej diecezji, rejonie, wspólnocie funkcjonują diakonie wspomniane przez 

ks. Blachnickiego? Czy wykonują wskazane przez niego zadania (albo inne, będące 

odpowiedzią na znaki czasu)? 

Działać 

Refleksja nad funkcjonowaniem poszczególnych diakonii będących przejawem postawy 

miłosierdzia, o których mówił ks. F. Blachnicki, w naszej wspólnocie, rejonie, diecezji. Co możemy 

zrobić, aby wypełniały one swoje zadania (konkretne postanowienia). 

Można też – zgodnie z własnym rozeznaniem – nawiązać do różnych treści z tegorocznej, 41 

Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu. 

Modlitwa 

Modlitwa na podobieństwo tzw. „echa słowa” tekstem hymnu KWC: Serce wielkie nam daj. 
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