Bliżej beatyfikacji
19.10.2014

16 października 2014 roku w Watykanie komisja teologów jednomyślnie uznała
heroiczność cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987),
założyciela Ruchu Światło-Życie.
Przez ostatnie miesiące wyznaczeni przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych duchowni
zapoznawali się z tzw. positio – dokumentem, który na podstawie dotychczasowego
przebiegu procesu beatyfikacyjnego miał ich przekonać o heroiczności cnót Sługi Bożego.
Jak widać, nie było z tym większych problemów. Teraz jeszcze positio – razem z opiniami
teologów – zostanie poddana pod dyskusję kardynałów i biskupów wchodzących w skład
Kongregacji. Jeśli ich decyzja będzie pozytywna, Ojciec Święty będzie mógł wydać dekret
o heroiczności cnót ks. Blachnickiego. Wtedy do beatyfikacji potrzebne będzie jeszcze
oficjalne uznanie jakiegoś cudownego wydarzenia, które dokonało się za
wstawiennictwem Sługi Bożego.
Wraz z Niepokalaną śpiewajmy Magnificat, dziękując Bogu za pomyślny przebieg
dyskusji konsulty teologów w Rzymie w dniu 16.10.2014 r. Równocześnie trwajmy z
jeszcze większą gorliwością i zapałem w modlitwie o dalszy pomyślny przebieg prac w
Kongregacji, o cud za wstawiennictwem Ojca Franciszka oraz o rychłą beatyfikację
Założyciela naszego Ruchu Światło-Życie, sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego!
Sługo Boży księże Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!
ks. Adam Wodarczyk
postulator procesu beatyfikacyjnego ks. F. Blachnickiego
ks. Stanisław Adamiak
wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. F. Blachnickiego

Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: www.koszalin.oaza.pl; realizacja: kokoma.pl

Strona 1

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
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
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.
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