
odnowy religijnej w naszym Narodzie w czasach niewoli
komunistycznej. Cała duchowość ruchu oazowego kon-
centruje się na pogłębianiu uczestnictwa w liturgii Mszy
świętej oraz owocuje w sposób szczególny w służbie
odnowy liturgii w poszczególnych parafiach. Ks. Franci-
szek Blachnicki był jednocześnie jednym z najwybitniej-
szych teologów katolickich ery soborowej i wybitym
duszpasterzem potrafiącym przełożyć zdobytą wiedzę na
język praktyki duszpasterskiej. Dlatego Konferencja Epis-
kopatu Polski powierzyła mu kierowanie duszpaster-
stwem służby liturgicznej w całej Polsce. Wielkim opie-
kunem tego dzieła był kardynał Karol Wojtyła, który póź-
niej osobiście dziękował za to, czego sam się nauczył od
oazowiczów. A zaowocowało to w sposób wyjątkowy in-
spiracją do stworzenia Światowych Dni Młodzieży.

Zakończony przed miesiącem Synod Biskupów w
Rzymie poświęcony był towarzyszeniu młodzieży w ich
wzrostowi w wierze, który jest dziś wyjątkowo narażony
na złe wpływy współczesnej kultury. Szczególnym
czasem dla tysięcy młodych z całego świata będą kolejne
Światowe Dni Młodzieży w Panamie w drugiej połowie
stycznia. Weźmie w nich udział około czterech tysięcy
młodych Polaków, wśród których znajdzie się kokoło
trzydziestu z naszej diecezji. Wspierajmy ich w tym cza-
sie swoją codzienną modlitwą, zwłaszcza różańcową.
Hasłem tych Dni są bowiem słowa Maryi: „Oto ja służeb-
nica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

W.D.

zapaleńcy wstępujący w szeregi nowych zakonów żebra-
czych, uczniów św. Franciszka i św. Dominika, którzy
podjęli się szczególnie ewangelizacji mieszkańców po-
wstających miast. Odtąd każdy ochrzczony mógł już każ-
dej niedzieli uczestniczyć w Mszy świętej. Jest to wyjąt-
kowy dar Opatrzności Bożej, w którym uczestniczymy w
naszej Ojczyźnie po dzień dzisiejszy, którego nie posiada
przecież większość mieszkańców ziemi, a dla nas jest on
dostępny jak chleb powszedni...

Nasi księża biskupi zebrani na 379. Zebraniu Plenar-
nym Konferencji Episkopatu Polski nakreślili trzyletni
program duszpasterski na lata 2019-2022, który stre-
szczają słowa: „Eucharystia - Źródło, Szczyt i Misja Ko-
ścioła”. To Eucharystia jest bowiem największym skar-
bem naszego Narodu od ponad tysiąca lat. To systema-
tyczne uczestnictwo w niej jest źródłem siły i mądrości
naszych rodaków. Dobrze rozpoznał to czcigodny sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki tworząc największy ruch

Ostatnie miesiące zdominowane były rozważaniami o
źródłach mocy naszego Narodu, dzięki którym odzyska-
liśmy przed stu laty niepodległość. Dużo uwagi poświę-
cone było „ojcom niepodległości”. Wspominaliśmy także
wybitnych polskich patriotów z czasów zaborów. Pod-
kreślaliśmy rolę Kościoła, który przez całe tysiąclecie był
źródłem mocy w przezwyciężaniu różnorodnych trudno-
ści w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym.
Dziękowaliśmy za kształtowanie sumień wszystkich ro-
daków, którzy dzięki temu budowali coraz sprawiedliw-
sze struktury życia rodzinnego i społecznego. Dziś
chciałbym zwrócić uwagę na wyjątkowy dar, który Ko-
ściół katolicki wniósł i stale wnosi w życie naszego Naro-
du. Jest nim uobecnianie obecności Boga wśród ludzi,
która objawiła się w sposób wyjątkowy w historii ludzko-
ści przed dwoma tysiącami lat w Betlejem. Trwała przez
kilkadziesiąt lat życia ziemskiego Jezusa po Jego mękę i
zmartwychwstanie oraz została dopełniona zesłaniem Du-
cha Świętego. To było najważniejsze wydarzenie w dzie-
jach człowieka i odmieniło kształt całej historii ludzkości.
To wszystko uobecnia się w każdej Mszy świętej!!!

Budowanie gęstej sieci parafialnej na naszych zie-
miach trwało aż trzysta lat. Wymagało to gigantycznych
wysiłków zarówno materialnych, jak i intelektualnych
oraz duchowych. Oglądając budowle gotyckich świątyń
na naszej ziemi chełmińskiej podziwiamy wysiłek ich bu-
downiczych, którzy mieszkali w jakże skromnych domo-
stwach. Trzeba było również stworzyć system szkolni-
ctwa, aby tysiące naszych rodaków nauczyło się pisać i
czytać w obcym dla nich języku łacińskim. Trzeba było
zmienić pogańskie obyczaje w życiu osobistym, rodzin-
nym i społecznym. Wielką pomocą okazali się wówczas

Ks. Franciszek Blachnicki przewodniczy liturgii podczas uroczystości
Zesłania Ducha Świętego na Kopiej Górce w Krościenku.

Kard. Karol Wojtyła uczestniczy w oazowym Dniu Wspólnoty, który
stał się inspiracją do zaproszenia młodych z całego świata do Rzymu...

Młodzież z naszego województwa kujawsko-pomorskiego stworzyła
wspólną grupę wyjeżdżającą na Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Msza św. na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w 1991 r.


