
Benedykt XVI podczas ostatniego spotkania z 
rzymskim duchowieństwem 14 lutego 2013 r. podzielił 
się swoją refleksją na temat Soboru Watykańskiego II 
mówiąc m.in.: 

„Był Sobór ojców, prawdziwy Sobór, ale był też 
Sobór mediów. Był to niemal Sobór sam dla siebie, 
a świat postrzegał Sobór przez środki przekazu. Tak 
więc tym Soborem, który skutecznie docierał do lu-
dzi był Sobór mediów, a nie Sobór ojców. Sobór ojców 
był Soborem wiary poszukującej zrozumienia siebie 
i zrozumienia Bożych znaków w danej chwili, usiłu-
jący odpowiedzieć na wyzwanie Boga w danej chwili 
i znalezienia w Słowie Bożym słowa na dziś i jutro. 
Podczas gdy cały Sobór obracał się wokół wiary, to 
Sobór dziennikarzy nie dokonywał się, rzecz jasna, 
w obrębie wiary, lecz w kategoriach współczesnych 
mediów. Dla mediów Sobór był walką polityczną, 
walką o władzę między różnymi nurtami w Koście-
le. Oczywiście media opowiadały się po tej stronie, 
która zdawała się odpowiadać im, ich sposobowi 
widzenia świata. Byli ludzie, którzy dążyli do decen-
tralizacji Kościoła, domagali się przekazania władzy 
biskupom, a następnie, przez słowo «lud Boży», do 
przekazania władzy świeckim. Podobnie jeśli chodzi 
o liturgię. Nie interesowała ich liturgia jako akt wiary, 

ale jako coś, gdzie czyni się rzeczy zrozumiałe, jakaś 
aktywność wspólnoty, coś z profanum. Z sakralnością 
należało więc skończyć, a profanum miało być także 
obecne w kulcie: nie jest on kultem, ale aktem zbio-
rowości, wspólnego uczestnictwa. Takie tłumaczenia, 
banalizacje idei Soboru zatruły praktykę reformy li-
turgicznej. Zrodziły się one z wizji Soboru poza jego 
kluczem, poza wiarą. Podobnie w sprawach Pisma 
Świętego: Pismo Święte jest księgą historyczną, którą 
należy traktować tylko i wyłącznie w kategoriach hi-
storycznych, i tak dalej.

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ten Sobór me-
diów był dla wszystkich dostępny. Był on więc tym 
dominującym, bardziej skutecznym i spowodował 
tak wiele klęsk, problemów, nieszczęść: zamknięte se-
minaria, klasztory, banalizację liturgii... a prawdziwy 
Sobór napotkał na trudności, aby przybrać konkretny 
kształt, aby się dokonać. Sobór wirtualny był silniej-
szy niż Sobór realny. Ale prawdziwa siła Soboru była 
obecna i coraz bardziej się dokonuje, stając się praw-
dziwą siłą, która jest prawdziwą reformą, odnową Ko-
ścioła. Wydaje mi się, że 50 lat po Soborze widzimy, 
jak ten Sobór wirtualny się załamuje, gubi i jawi się 
prawdziwy Sobór, z całą swoją siłą duchową. Naszym 
zadaniem jest praca, aby realizowany był prawdziwy 
Sobór, ze swoją mocą Ducha Świętego, aby prawdzi-
wie odnowił się Kościół. Ufajmy, że Pan nam pomoże. 
Ja, wycofawszy się, ze swoją modlitwą będę z wami 
zawsze i razem pójdziemy naprzód z Panem, mając 
pewność: Pan zwycięża! Dziękuję!”

Ten sam Sobór Watykański II jakże inaczej był re-
alizowany w Polsce, która znajdowała się wówczas w 
niewoli komunistycznej. Cenzura dbała o to, aby jak 
najmniej informacji z Rzymu docierało do wiernych 
w Kościele w naszej Ojczyźnie, co okazało się opatrz-
nościowe. Pierwszym dokumentem soborowym była 
„Konstytucja o Liturgii Świętej” ogłoszona w 1963 
roku. Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnic-
ki rozpoczął  w tym  roku  pisanie  pracy  doktorskiej 
z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim.  Równocześnie w tym roku wznowił dzia-
łalność oazową organizując oazę dla dziewcząt, którą 
nazwał Oazą Niepokalanej. W roku następnym decy-
zją Konferencji Episkopatu Polski zostaje powołane 
Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów, w które ks. 
Blachnicki mocno się angażuje zostając w 1967 roku 
Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Od 
1965 roku organizuje w Krościenku rekolekcje dla 
kapłanów ukazując im kierunki odnowy soborowej. 

Ks. Blachnicki staje się duchowym przewodni-
kiem zarówno dla księży, jak i świeckich oazowiczów, 
w odnowie liturgicznej w wymiarze całego Kościoła w 
Polsce. Na KUL-u tworzy się środowisko formacji in-
telektualnej duchowieństwa, w Krościenku przekuwa 
się teorię na praktykę duszpasterską. Jednym z pierw-
szych współpracowników ks. Blachnickiego, który 
wprowadził odnowę soborową w praktykę duszpa-
sterstwa parafialnego był ks. Stanisław Hartlieb, pro-
boszcz parafii w Konarzewie pod Poznaniem. 

Jednocześnie całe dzieło odnowy soborowej do-
konywało się pod czujnym okiem pasterzy Kościoła 
w Polsce, wśród których największy wpływ odegrali 
prymas Polski kard. Stefan Wyszyński oraz metropo-
lita krakowski kard. Karol Wojtyła. 

Jakże więc nie dziękować Opatrzności Bożej za 
taki kierunek odnowy soborowej w naszej Ojczyźnie, 
który przyniósł otwarcie na nowe tchnienia Ducha 
Świętego pod kierunkiem takich pasterzy.             W.D.
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