KRUCIÁTA OSVOBOZENÍ ČLOVĚKA
NEBOJTE SE
DEKLARACE
Chci odpovědět na slova papeže Jana Pavla II, který nás
vyzývá, abychom se „stavěli proti všemu, co ponižuje
člověka, co znehodnocuje zvyky zdravé společnosti, co může
být někdy i nebezpečné pro její existenci a společné dobro.“
A proto se připojuji ke KRUCIÁTĚ OSVOBOZENÍ
ČLOVĚKA.
Dělám to jako člověk, jež cítí zodpovědnost za dobro
národa a jsem přesvědčen, že takto můžu podat ruku těm,
kteří se chtějí osvobodit od vnitřního i vnějšího tlaku, nucení.
Zavazuji se po tuto mnou zvolenou dobu zachovávat
dobrovolnou a úplnou abstinenci od všech alkoholických
nápojů.
Zavazuji se rovněž:
* že nebudu nabízet alkohol
* že nebudu dávat peníze na nákup alkoholických nápojů
* že pokud budu moci, zúčastním se akcí organizovaných
Kruciátou osvobození člověka
Hlásím se jako : □ kandidát Kruciáty (na jeden rok)
□ člen Kruciáty
………………….
(datum)

……………………..
(podpis)

PŘIHLÁŠKA
(vyplňujte hůlkovým písmem)
do Kruciáty osvobození člověka
Oznamuji, že dne… jsem podepsal deklaraci
Kruciáty osvobození člověka.
Přihlásil jsem se jako: kandidát (na jeden rok)
člen
Jméno…………………………………………………
Příjmení………………………………………………
Rok narození………………………………………….
Vzdělání………………………………………………
Povolání………………………………………………
Adresa (město, PSČ, ulice, č.p).………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Telefon…………………………………………………
E-mail…………………………………………………..
Farnost…………………………………………………
Diecéze…………………………………………………

MODLITBA
Neposkvrněná, Matko církve! Když se na Tebe díváme
jako na vzor Člověka plně vykoupeného a osvobozeného a
tak skrze lásku nekonečně oddaného Kristu v Duchu Svatém,
uvědomujeme si různá otroctví, kterými jsou spoutána naše
srdce. Chceme se plně osvobodit a podat ruku naším bratřím,
kteří čekají, až v sobě objeví svobodu Božích synů, chceme
se k Tobě přiblížit a odevzdat se Ti, abychom s Tebou mocí
téhož Ducha, který bez překážek v Tobě působil, mohli plněji
realizovat svou svobodu tím, že se odevzdáme Kristu a skrze
Něho – Otci.
Do Tvých rukou vkládáme slib abstinence od alkoholu a
slib úplné nezávislosti na něm, abychom svou svobodou
mohli osvobozovat naše bratry, kteří se už nedokáží
osvobodit vlastními silami. Chceme skrze tento čin lásky
podat ruku a sloužit naším bližním, tak jako Kristus z lásky
k nám ponížil sám sebe a přijal podobu služebníka.
Odevzdáváme Ti celé dílo Kruciáty Osvobození Člověka a
chceme, aby bylo Tvým dílem a nástrojem ve Tvých rukou
k osvobození národa.
Chceme spolu s Tebou a se Služebníkem Božím Janem
Pavlem II, stát pod křížem Krista a vyznat, že pouze jednota
s Kristem v lásce, jejíž projevem je oběť, může osvobodit
životodárnou a mateřskou moc k záchraně těch, kteří se stali
otroky, protože ztratili schopnost milovat, to znamená vlastnit
sama sebe v dávání sebe druhým.
Svatý Stanislave, biskupe a mučedníku, patrone Kruciáty
Osvobození Člověka, vzbuď v nás odvahu k dávání svědectví
a sílu v těžkostech a pronásledování, abychom beze strachu
pracovali pro obnovu morálních hodnot v naší vlasti.
Svatý Maxmiliáne Kolbe, nauč nás skrze naší oběť
milovat bratry. Amen

