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O. František Blachnický se narodil 14. b ezna 1921 v Rybniku na
Sliezsku. V dob studií na gymnáziu byl velmi aktivní ve skautingu. Maturoval
v roce 1938.
Jako prapor ík se zapojil do konspirativní innosti proti nacist m.
V b eznu 1940 ho zatklo gestapo, z vyšet ovací vazby v Katovicích ho poslali
do koncentra ního tábora v Osv timi. Tam strávil 14 m síc , v zá í 1941 ho
p evezli do Zabrze a potom do Katovic, kde ho v b eznu 1942 odsoudili k trestu
smrti za podvratnou innost proti T etí íši. Když ekal na popravu, jasn
poznal absurditu života bez Boha. Tradi ní víra, pojímaná spíše jako vn jší
praktikování se v této situaci ukázala nedostate nou. 17. ervna 1942 prožil
náhlé obrácení, dar živé víry v Krista spojený s osobním rozhodnutím odevzdat
sv j život do Jeho služby. Cela smrti se stala celou nového života. Po sto dnech
ekání na vykonání rozsudku byl omilostn n a trest smrti byl zm n n na 10 let
v zení.V letech 1942-45 byl p ekládán do r zných n meckých tábor a v zení,
v dubnu 1945 p išlo osvobození americkou armádou. Uprost ed zla zakusil
výjime né dotyky Božího sv tla a Jeho lásky. Všechna rozhodnutí d lal ve
sv tle víry. Dozrálo i jeho rozhodnutí v novat sv j život Bohu a služb lidem
jako kn z.
Po skon ení války vstoupil do Sliezského Duchovního seminá e a 25.
ervna 1950 p ijal kn žské sv cení. Jeho první kn žská léta se vážou k období
stalinismu v Polsku. Byla to doba omezování náboženské svobody a innosti,
likvidace katolických škol a výchovných za ízení, církevního majetku, období
rostoucí ateizace, sekularizace, omezené možnosti pastorace lidí. Jako kaplan
kladl ve své pastora ní innosti zvláštní d raz na formování "elitních" skupin,
v rných životu podle víry. Vypracoval metodu d tských duchovních rekolekcí.
V roce 1954 uspo ádal první "oázu Božích d tí", jakýsi tábor pro ministranty,
kde se všechno odvíjelo od tajemství víry, d raz byl kladen na skute nost k tu.
Všechno, od hry až po modlitbu a život ve spole enství, se stalo zdrojem
zkušenosti, životem. Základem t chto exercicií bylo patnáct tajemství r žence.
Zrodila se tu nová exerci ní metoda prožitku.
V padesátých letech zorganizoval protialkoholovou akci s názvem
"k ížová výprava st ízlivosti", do které se v krátkém ase zapojilo sto tisíc
dosp lých, kte í se zavázali k abstinenci od alkoholu. Patronkou tohoto hnutí
byla Neposkvrn ná. Principem byl obraz svobodného lov ka, šlo zde o
osvobození od všeho, co ho zotro uje, aby op t mohl získat svoji d stojnost.
Vládla zde solidarita v modlitb , kterou lenové vyprošovali osvobození pro
všechny zotro ené. innost byla propojená se vzd láváním dosp lých laik .
Centrála v Katovicích byla násiln rozpušt ná 29. srpna 1960 státní vládou a v
b eznu 1961 byl František Blachnický uv zn n ve stejném v zení, ve kterém

ekal na popravu v období nacismu. Sám se o této dob vyjád il jako o
"požehnané dob exercicií". Po více než 4 m sících vazby v Katovicích obdržel
rozsudek na 13 m síc v zení s podmínkou na 3 roky, po kterém byl
propušt ný.
Po átek šedesátých let znamenal pro Františka Blachnického nový životní
úsek. Za al studovat pastorální teologii na Katolické univerzit v Lublin
(KUL), kde se habilitoval. V deckou innost spojoval s pastorací, teologické
rozvažování s praxí. Ve své habilita ní práci poukázal na koinonii - communio
jako na princip života a p sobení Církve. V letech 1964-1980 rozvíjel na jihu
Polska, v Kroš enku, živou innost v oblasti pokoncilní liturgie, jejíž impuls se
ší il do celého Polska. Vypracoval koncepci a metody formování liturgické
služby po II. Vatikánském koncilu. V roce 1963 se František Blachnický
rozhodl znovu vést oázové rekolekce. Metodu 15-denních rekolekcí stup ovit
propracoval pro skupiny mládeže, dosp lé a pozd ji i rodiny. Blachnický i
vedoucí kn ží museli elit p ekážkám ze strany komunistického režimu. Jen
díky postoj m pastý Církve, zejména tehdejšího kard. Wojtyly, mohly oázy
p ežít. Tímto zp sobem se oázy postupn vyvinuly v hnutí, dnes už nazývané
Hnutí Sv tlo-Život. V roce 1977 zasv til kard. Wojtyla toto hnutí Pann Marii,
Matce Církve.
Z inspirace O. Františka Blachnického vzniklo také mnoho iniciativ
spole enského charakteru, které byly odpov dí na znamení asu: Kruciáta
osvobození lov ka, Plán velké evangelizace, Nezávislá k es anská spole enská
služba nebo také, už na západ , K es anská služba osvobození národ . Vznik
"K ížové výpravy osvobození lov ka" v roce 1979 byl obnoveným impulsem k
osvobození lov ka od alkoholu, strachu a dalších zotro ení.
V dob stanného práva v Polsku byl O. František Blachnický za hranicemi
své zem . V roce 1982 se se souhlasem episkopátu ujal vedení polského
st ediska Marianum v Carlsbergu a za al organizovat Mezinárodní centrum
evangelizace Sv tlo-Život. Zem el 27. února 1987 a byl pochován v Carlsbergu.
9. prosince 1995 byl zapo at jeho beatifika ní proces. 1. dubna 2000 byly
ostatky Služebníka Božího p evezeny do Kroš enka nad Dunajcem.

