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100. rocznica urodzin ks. dr. Franciszka
Blachnickiego

24 marca 2021 r. obchodzimy setną rocznicę
urodzin ks. dr. Franciszka Blachnickiego –
jednego z najwybitniejszych kapłanów w
powojennej historii Polski. Powszechnie
znany jest jako twórca oryginalnego ruchu
odnowy w Kościele katolickim Światło-Życie,
a wcześniej organizator akcji trzeźwościowej
znanej pod nazwą Krucjata
Wstrzemięźliwości. Zaangażowany w proces
posoborowej reformy liturgicznej,
przenikliwy obserwator i komentator
polityczny, jednoznaczny w krytycznej
ocenie realiów politycznych PRL, niezłomny
wobec niezliczonych prób zniszczenia go
przez aparat bezpieczeństwa
komunistycznej Polski. Dziś kandydat na
ołtarze. Chociaż nie jest postacią
zapomnianą, wciąż jednak wiele obszarów
jego działalności pozostaje nieznanych.

Zapraszamy na film dokumentalny „Prorok nie umiera –– ks. Franciszek Blachnicki” w reż.
Adama Kraśnickiego. Dokument zostanie wyemitowany: 24 marca 2021 r. godz. 17.25 –
TVP Historia, 25 marca 2021 r. godz. 8.45 – TVP Historia, 28 marca 2021 r. godz. 10.00 –
TVP 3 Katowice.

Z okazji setnej rocznicy urodzin kapłana, w jego rodzinnym mieście w Rybniku, w Bazylice św.
Antoniego o godz. 18.00 została odprawiona msza św. pod przewodnictwem abp Wiktora
Skworca. Wraz z zaproszonymi delegacjami metropolita katowicki dziękował za dar życia i
powołania ks. Franciszka Blachnickiego i prosił o jego rychłą beatyfikację. W uroczystościach
rocznicowych wziął udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Dyrektor katowickiego IPN dr Andrzej Sznajder złożył kwiaty w Rybniku przed kościołem
Najświętszej Matki Bożej Bolesnej, w którym kapłan  został ochrzczony.

24 marca o godz.20.05 zapraszamy do wysłuchania audycji „A to historia“ w Radiu eM z
udziałem dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w Katowicach. Program będzie
poświęcony postaci ks. dr. Franciszka Blachnickiego.
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Polecamy artykuły przypominające postać ks. dr. Franciszka Blachnickiego opublikowane na
stronie Instytutu:

Przewodnik w czasach zniewolenia – ks. Franciszek Blachnicki

Twórca Ruchu Światło-Życie Ks. Franciszek Blachnicki

Ks. Franciszek Blachnicki – tarnogórzanin, który przepowiedział upadek
komunizmu

Idź w stronę przeciwną

Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki
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