
Ks. Franciszek Blachnicki- 
Czcigodny Sługa Boży



Ważne informacje
 Ur. 24.03.1921 w Rybniku; zm. 27.02.1987 w Carlsbergu 

(Niemcy)
 Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., aż do kapitulacji
 Został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
 w czerwcu 1982 roku założył ,,Chrześcijańską Służbę 

Wyzwolenia Narodów”
 jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie
 17 lutego 1994 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem 

Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski
 5 maja 1995 roku otrzymał pośmiertnie Krzyż Oświęcimski
 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces 

beatyfikacyjny.



Oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.

Celem Ruchu, obejmującego ludzi każdego wieku i stanu, jest 

wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji 

Kościoła – wspólnoty wspólnot. Ruch rozwijał się w Polsce mimo różnych 

trudności zewnętrznych. Przenikał też na Słowację i do Czech, a nawet 

do Boliwii. Podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. 

Blachnickiego: w roku 1979 – Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu 

przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego 

człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum 

Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.



W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci 

przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej 

Rzeszy.

Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został 

ułaskawiony,

a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu 

wojny. 
W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, 

cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę 

w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę.

W latach 1942-45 F. Blachnicki przebywał w różnych niemieckich obozach i 

więzieniach. W kwietniu 1945 roku został uwolniony przez Armię Amerykańską.

Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w 

Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 



Pomoc we Włoszech
 Prowadził pracę duszpasterską wśród polskich 

emigrantów. Kontynuując pracę społeczno-
wyzwoleńczą, wydawał biuletyn ,,Prawda-Krzyż-
Wyzwolenie”, a w czerwcu 1982 roku założył 
,,Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia 
Narodów”

 Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu 
Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot 
życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu 
Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – 
Wspólnoty Chrystusa Sługi.



 Zorganizował i prowadził Ośrodek 
Katechetyczny, a od 1957 roku 
społeczną akcję przeciwalkoholową pod 
nazwą Krucjata 
Wstrzemięźliwości, która przybrała 
charakter ruchu odnowy religijno-
moralnej, opartego na duchowości o. 
Maksymiliana Kolbego. Krucjata 
wydawała swój dwutygodnik pt. 
,,Niepokalana zwycięża”



Pomnik w Rybniku-Chwałowicach 



Tablica w miejscu narodzin  



Nr.1201 w Auschwitz 



Logo Ruchu Światło-Życie 





Ks. Blachnicki patronem naszej 
szkoły!
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