KRUCJATA WYZWOLENIA CZÅ•OWIEKA - KWC

Â
Ku wolnoÅ›ci wyswobodziÅ‚ nas Chrystus

KroczÄ…c za nauczaniem Å›w. PawÅ‚a
Â
W LiÅ›cie do GalatÃłw ApostoÅ‚ PaweÅ‚ ukazuje istotÄ™ wezwania, jakie BÃłg kieruje do kazdego
czÅ‚owieka: "Ku wolnoÅ›ci wyswobodziÅ‚ nas Chrystus. Zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie siÄ™
na nowo pod jarzmo niewoli." (Ga 5, 1).
PowoÅ‚aniem chrzeÅ›cijanina jest powoÅ‚anie do wolnoÅ›ci, poniewaÅź BÃłg stworzyÅ‚ czÅ‚owieka
wolnym. PowierzyÅ‚ mu dar wolnoÅ›ci. WolnoÅ›Ä‡, o ktorej mÃłwi ApostoÅ‚, to nie prowadzÄ…ca
swawola do zguby, w lecz, wolnosÄ‡ do ktorej wyswobodziÅ‚ nas Chrystus oddajÄ…c za nas Åźycie.
Cechami wyrÃłÅźniajÄ…cymi tÄ™ wolnoÅ›Ä‡ sÄ… duch sÅ‚uÅźby i miÅ‚oÅ›Ä‡ bliÅºniego, ktÃłra nie
waha siÄ™ ponieÅ›Ä‡ ofiary i trudu dla dobra innych. Prawdziwa wolnoÅ›ciÄ… jest tylko ta, ktÃłra
sÅ‚uÅźy dobru i sprawiedliwoÅ›ci. WybÃłr nieposÅ‚uszeÅ„stwa i zÅ‚a jest naduÅźyciem wolnoÅ›ci i
prowadzi do "niewoli grzechu" (KKK 1732).
Alkohol jest rzeczywistoÅ›ciÄ…, lecz naduÅźywanie go jest zÅ‚em. W Eucharystii wino staje siÄ™
KrwiÄ… Chrystusa i sÅ‚uÅźy zjednoczeniu czÅ‚owieka z Bogiem. Ale ten sam dar zostal wykorzystany
przez szatana, by zawÅ‚adnÄ…Ä‡ czÅ‚owiekiem. NaduÅźywanie alkoholu jest wiÄ™c ÅºrÃłdÅ‚em wielu
nieszczÄ™Å›Ä‡. Nie musimy siÄ™ odwoÅ‚ywaÄ‡ do statystyk. KaÅźdy z nas spotyka siÄ™ z tym
problemem osobiÅ›cie - jesli nie w domu rodzinnym, to w zakÅ‚adzie pracy lub na ulicy. Niestety, coraz
czesciej zdarza siÄ™, Åźe na nieszczÄ™Å›cie dociera do szkÃłÅ‚, atakujÄ…c coraz mÅ‚odsze grupy
polskiego spoÅ‚eczeÅ„stwa. Grzechy pÅ‚ynÄ…ce rzekÄ… alkoholu zalewajÄ… nasz kraj. Tak wielu jest
ludzi bezpoÅ›rednio tym dotkniÄ™tych. SÄ… to ludzie niezdolni do pracy, ofiary wypadkÃłw drogowych,
rozdarte maÅ‚ÅźeÅ„stwa, rozbite rodziny. Ile krzywdy sprzedaje siÄ™ w caÅ‚odobowych sklepach
monopolowych za ciÄ™Åźko zapracowane pieniÄ…dze! W zetkniÄ™ciu z tym naÅ‚ogiem czujemy wstyd i
zaÅźenowanie, czÄ™sto bezradnoÅ›Ä‡. Jako ludzie wierzÄ…cy nie moÅźemy obojÄ™tnie patrzeÄ‡ na
rozpijanie i upijanie siÄ™ mÅ‚odzieÅźy, na ciÄ…gÅ‚a degradacjÄ™ Åźycia rodzinnego, na staÅ‚e
osÅ‚abianie moralnej kondycji naszego narodu.

JAN PAWEÅ• II O TRZEÅ¹WOÅšCI NARODU

"Maryjo, KrÃłlowo Polski,
BÄ…dÅº nadal natchnieniem tych wszystkich, ktÃłrzy walczÄ… o trzeÅºwoÅ›Ä‡ swych bliÅºnich, o
trzeÅºwoÅ›Ä‡ samych siebie. O trzeÅºwoÅ›Ä‡ narodu. SzczegÃłlnie jestem wdziÄ™czny tym, ktÃłrzy
podejmujÄ… inicjatywy w tej dziedzinie - zwÅ‚aszcza w miesiÄ…cu sierpniu (...) Nie wolno tych
Inicjatyw oÅ›miesza i pomniejszaÄ‡! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o ktÃłrÄ… chodzi. Wiemy to
dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iÅ›Ä‡ pod prÄ…d! Pod prÄ…d spoÅ‚ecznego
nawyku i pÅ‚ytkiej opinii. Pod prÄ…d ludzkiej sÅ‚aboÅ›ci. Pod prÄ…d Åºle rozumianej "WolnoÅ›ci".
WolnoÅ›Ä‡ nie zostaÅ‚a czÅ‚owiekowi dana przez StwÃłrcÄ™ do tego, aÅźeby niszczyÅ‚ siebie i
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drugich. WolnoÅ›Ä‡ to nie jest samowola "(Jan PaweÅ‚ II, Jasna GÃłra, 11.06.1987).

Å»YCIE BOWIEM POTRZEBUJE
MOCY I WARTOÅšCI BOÅ»YCH, NADPRZYRODZONYCH,
WTEDY DOPIERO NABIERA PEÅ•NEGO BLASKU
(J. P. II)

MODLITWA ZA OJCZYZNÄ˜

"Wszystkim moim rodakom przynoszÄ™ dziÅ› przesÅ‚anie nadziei pÅ‚ynÄ…ce z Dobrej Nowiny, ze
BÃłg bogaty w miÅ‚osierdzie w Chrystusie objawia kaÅźdego dnia swojÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡. PrzestaÅ„
siÄ™ lÄ™kaÄ‡! Zaufaj Bogu, ktÃłry jest bogaty w miÅ‚osierdzie. Jest z tobÄ… Chrystus, niezawodny
dawca nadziei". (J. PaweÅ‚ II)
Spraw, Ojcze WszechmogÄ…cy, przez peÅ‚ne Twojej mocy sÅ‚owa Jana PawÅ‚a II przemieniaÅ‚y
naszÄ… OjczyznÄ™.

SERCE WIELKIE NAM DAJ,
ZDOLNE OBJÄ„Ä† ÅšWIAT - KWC

Nowy czÅ‚owiek, ktory Åźyje w nowej wspÃłlnocie, nie moÅźe byÄ‡ obojÄ™tny, nie moÅźe siÄ™ nie
angaÅźowaÄ‡, musi byÄ‡ twÃłrczy, musi byÄ‡ aktywny "ks. F. Blachnicki

Moje rozwaÅźania
i osobista decyzja przystÄ…pienia do KWC

PragnÄ…c odpowiedzieÄ‡ na apel Jana PawÅ‚a II, aby Polacy "przeciwstawiali siÄ™ wszystkiemu, co
uwÅ‚acza ludzkiej godnoÅ›ci, poniÅźa obyczaje zdrowego spoÅ‚eczeÅ„stwa, co nie rzadko zagraÅźa
jego egzystencji i dobru wspÃłlnemu (...)", rodzinom zwÅ‚aszcza dziÅ› - dobrowolnie ofiarowujÄ™ swÃłj
dar caÅ‚kowitej abstynencji od alkoholu naszej Matce - KoÅ›cioÅ‚owi na rzecz trzeÅºwoÅ›ci narodu
deklarujÄ™ przystÄ…pienia do

http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 19 November, 2018, 16:44

KRUCJATY WYZWOLENIA CZÅ•OWIEKA

CzyniÄ™ to z miÅ‚oÅ›ci do KoÅ›cioÅ‚a - naszej Matki i wspÃłlnoty, w poczuciu troski,
odpowiedzialnoÅ›ci za dobro narodu, rodzin, i w przekonaniu, Åźe w ten sposÃłb mogÄ™ pomoc tym,
ktÃłrzy pragnÄ… siÄ™ wyzwoliÄ‡ z tego uzaleÅźnienia.
Lucyna Barbara
Z Jezusem i MaryjÄ…!

- CZYM JEST KRUCJATA WYZWOLENIA CZÅ•OWIEKA?

Krucjata Wyzwolenia CzÅ‚owieka (KWC) wzywa do bezinteresownego skierowania siÄ™ jej uczestnikÃłw
ku bliÅºnim. SÅ‚owo â€žkrucjataâ€• wskazuje na krzyÅź jako znak ostatecznego zwyciÄ™stwa nad
wszelkim zÅ‚em. KrzyÅź jako symbol dobrowolnej ofiary podjÄ™tej z miÅ‚oÅ›ci, jest jedynÄ… drogÄ…
do skutecznego wyzwalania bezimiennego czÅ‚owieka, ktÃłry staÅ‚ siÄ™ ofiarÄ… naÅ‚ogÃłw.
Aby wejÅ›Ä‡ w tajemnicÄ™ krzyÅźa trzeba pokonaÄ‡ lÄ™k, dlatego zadaniem krucjaty jest wyzwalanie
ludzi uciÅ›nionych z lÄ™ku.
Â
PodjÄ™cie dobrowolnej abstynencji, na ktÃłrej gÅ‚Ãłwnie opiera siÄ™ zaÅ‚oÅźenie KWC jest
posÅ‚ugÄ… miÅ‚oÅ›ci wobec uzaleÅźnionych. Krucjata staje siÄ™ aktem wewnÄ™trznej wolnoÅ›ci od
egoizmu i wyciÄ…gniÄ™ciem rÄ™ki ku bliÅºniemu bÄ™dÄ…cemu w potrzebie. PrzyjÄ™cie BoÅźego
wezwania do sÅ‚uÅźby, powiedzenie Bogu TAK staje siÄ™ Åźyciodajne zarÃłwno dla przyjmujÄ…cych
wezwanie jak i uwikÅ‚anych w problemy zwiÄ…zane z alkoholizmem, narkomaniÄ… czy sferÄ…
czystoÅ›ci seksualnej.
ZAÅ•OÅ»YCIEL
KWC zostaÅ‚a powoÅ‚ana przez SÅ‚ugÄ™ BoÅźego ks. Franciszka Blachnickiego (takÅźe zaÅ‚oÅźyciela
Ruchu ÅšwiatÅ‚o â€“ Å»ycie) w odpowiedzi na apel papieÅźa Jana PawÅ‚a II skierowanego do
PolakÃłw:
â€žProszÄ™ abyÅ›cie przeciwstawiali siÄ™ wszystkiemu, co uwÅ‚acza ludzkiej godnoÅ›ci i poniÅźa
obyczaje zdrowego spoÅ‚eczeÅ„stwa, co czasem moÅźe aÅź zagraÅźaÄ‡ jego egzystencji i dobru
wspÃłlnemu, co moÅźe umniejszaÄ‡ jego wkÅ‚ad do wspÃłlnego skarbca ludzkoÅ›ci, narodÃłw
chrzeÅ›cijaÅ„skich, Chrystusowego KoÅ›cioÅ‚aâ€•.
Â
METODY DZIAÅ•ANIA KWC
PodstawowÄ… drogÄ… Krucjaty jest:
Ewangelizacja, czyli gÅ‚oszenie Chrystusa, ktÃłry wyzwala czÅ‚owieka;
Modlitwa, ktÃłra przemienia â€ždziaÅ‚aczyâ€• w pokornych Å›wiadkÃłw Chrystusa, a
zniewolonych przyprowadza do ÅºrÃłdÅ‚a Åźycia;
Post, czyli caÅ‚kowita abstynencja od alkoholu jest osobistym darem przyjÄ™tym dobrowolnie z
miÅ‚oÅ›ci i odpowiedzialnoÅ›ci za drugiego czÅ‚owieka.
Aby przystÄ…piÄ‡ do KWC wystarczy zdeklarowaÄ‡ siÄ™ jako kandydat (na okres 1 roku) lub jako
czÅ‚onek i zachowywaÄ‡ wyÅźej wymienione zasady dziaÅ‚ania.
KWC dziaÅ‚a jako niezaleÅźny ruch, jednak czÄ™sto moÅźna spotkaÄ‡ siÄ™ z funkcjonowaniem KWC
dziaÅ‚ajÄ…cym przy Ruchu ÅšwiatÅ‚o â€“ Å»ycie. W taki sposÃłb funkcjonuje m.in. seminaryjna
KWC, do ktÃłrej naleÅźÄ… bracia odbywajÄ…cy formacjÄ™ zakonnÄ…. KRUCJATA WYZWOLENIA
CZÅ•OWIEKA â€“ moÅźe jest dzieÅ‚em, ktÃłre dziÄ™ki Twojemu czÅ‚onkostwu pomoÅźe wydostaÄ‡
siÄ™ bliÅºniemu uwikÅ‚anemu w uzaleÅźnienia?
Â
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Â
ZachÄ™cam do odwiedzenia oficjalnej internetowej strony KWC

O Krucjacie Wyzwolenia CzÅ‚owieka
Gedeon
O Krucjacie Wyzwolenia CzÅ‚owieka Gedeon SÅ‚owo "krucjata" pochodzi od Å‚aciÅ„skiego sÅ‚owa
crux - krzyÅź. Jest w nim wyraÅźone nasze przekonanie, Åźe wyzwolenie moÅźe przyjÅ›Ä‡ tylko
stamtÄ…d, z mocy KrzyÅźa. Wyzwolenia moÅźe dokonaÄ‡ tylko Ten, ktÃłry na krzyÅźu wyzwoliÅ‚ nas z
niewoli grzechu i Å›mierci. Krucjata, a wiÄ™c ci, ktÃłrzy stanÄ… pod krzyÅźem, pod krzyÅźem
Chrystusa. Pod krzyÅźem Chrystusa staÅ‚a Maryja, pod krzyÅźem Chrystusa z MaryjÄ… stoi Ojciec
Å›wiÄ™ty Jan PaweÅ‚ II. Pod krzyÅźem z MaryjÄ… i z Ojcem Å›wiÄ™tym chcemy stanÄ…Ä‡ my,
Krucjata Wyzwolenia CzÅ‚owieka. Chcemy siÄ™ oddaÄ‡ Chrystusowi jako narzÄ™dzie, aby przez nas
objawiÅ‚ moc KrzyÅźa ku wyzwoleniu czÅ‚owieka. To jest fundament, to jest punkt wyjÅ›cia naszej
Krucjaty Wyzwolenia CzÅ‚owieka. Chodzi o CzÅ‚owieka pisanego wielkÄ… literÄ…. O tego czÅ‚owieka,
o ktÃłrego upomniaÅ‚ siÄ™ Ojciec ÅšwiÄ™ty Jan PaweÅ‚ II, ktÃłremu drogÄ™ ratunku ukazaÅ‚ na
nowo w swojej encyklice Redemptorem hominis. W tym kontekÅ›cie chcemy podjÄ…Ä‡ naszÄ…
KrucjatÄ™ Wyzwolenia CzÅ‚owieka / wiÄ™cej w linkach /
Metody dziaÅ‚ania KWC- Nie lÄ™kajcie siÄ™ !
czytaj
O KRUCJACIE - DO WOLNOÅšCI WYSWOBODZIÅ• NAS CHRYSTUS
czytajKrucjata Dlaczego?

Krucjata Dlaczego?
Krucjata Wyzwolenia CzÅ‚owieka nie jest jedynie akcja czy ruchem abstynenckim, szeroko zakrojonym
lecz programem wyzwolenia, w ktÃłrym wyzwolenie z naÅ‚ogÃłw ma miejsce znaczÄ…ce.
Ks. Blachnicki byl przekonany, Â¾e ÅºrÃłdÅ‚em niewoli w czÅ‚owieku jest lÄ™k mieszkajÄ…cy w jego
sercu, ktory nie pozwala nam ÅźyÄ‡ w wolnoÅ›ci synÃłw BoÅźych. LÄ™k jest ucieczkÄ… od prawdy.
Wyzwolenie z lÄ™ku jest kluczem do wolnoÅ›ci wewnÄ™trznej.

ZawoÅ‚aniem Krucjaty Wyzwolenia CzÅ‚owieka sÄ… sÅ‚owa "Nie lÄ™kajcie siÄ™", ktÃłrymi
rozpoczÄ…Å‚ swÃłj pontyfikat Jan PawÅ‚a II. SÅ‚owa te wypisane sÄ… w herbie II Krucjaty, nad
krzyÅźem. KrzyÅź jest znakiem tej wolnoÅ›ci, ktÃłrÄ… przyniÃłsÅ‚ nam Jezus Chrystus przez swojÄ…
Å›mierÄ‡ i ZMARTWYCHWSTANIE. W krzyÅźu objawiÅ‚a siÄ™ miÅ‚oÅ›Ä‡, ktÃłra wyzwala. Pod
krzyÅźem sÄ… w herbie dwie litery: M i m. DuÅźe "M" oznacza Maryje stojÄ…ca pod krzyÅźem, oddana
caÅ‚kowicie Chrystusowi, osobe wolna caÅ‚kowicie, bo w miÅ‚oÅ›ci oddana. MaÅ‚e "m" to my, z
Maryja stojÄ…cy pod krzyÅźem Chrystusa, oddani dzieÅ‚u zbawienia, pragnÄ…cy sÅ‚uÅźyÄ‡ w
jÄ™zyku innym jak Chrystus, pragnÄ…cy prowadziÄ‡ do wolnoÅ›ci naszych braci.

Wyzwolenie moÅźliwe jest tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje siÄ™ moca Ewangelii, dlatego caÅ‚e
dzieÅ‚o Krucjaty Wyzwolenia CzÅ‚owieka opiera siÄ™ na wierze w moc Jezusa Chrystusa, ktÃłry
przyszedÅ‚ po to. aby wyzwoliÄ‡ czÅ‚owieka z niewoli zÅ‚a w wolnoÅ›ci do Åźycia dzieci BoÅźych. On
nas wyzwala z lÄ™ku, z egoizmu i daje nam moc Ducha ÅšwiÄ™tego. TÄ™ moc czÅ‚onkowie Krucjaty
wypraszajÄ… ufnÄ… modlitwÄ….
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Modlitwa jest podstawowa drogÄ… Krucjaty.

MODLITWA KRUCJATY WYZWOLENIA CZÅ•OWIEKA
Niepokalana, Matko KoÅ›cioÅ‚a! WpatrujÄ…c siÄ™ w ciebie, jako wzÃłr czÅ‚owieka w peÅ‚ni
odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miÅ‚oÅ›Ä‡ bezgranicznie oddanego w Duchu ÅšwiÄ™tym
Chrystusowi, uÅ›wiadamiamy sobie wieloraka niewolÄ™, w ktÃłrej sÄ… uwikÅ‚ane nasze serca.
PragnÄ…c w peÅ‚ni wyzwoliÄ‡ siebie i podaÄ‡ rÄ™kÄ™ naszym braciom oczekujÄ…cym objawienia
siÄ™ w nich wolnoÅ›ci synÃłw BoÅźych, zbliÅźamy siÄ™ do Ciebie i oddajemy siÄ™ Tobie, aby wraz z
TobÄ…, mocÄ… tego samego Ducha, ktÃłry bez przeszkÃłd dziaÅ‚aÅ‚ w Tobie, peÅ‚niej zrealizowaÄ‡
swojÄ… wolnoÅ›Ä‡ w oddaniu siÄ™ Chrystusowi a przez Niego Ojcu.

W Twoje rÄ™ce skÅ‚adamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie caÅ‚kowitego
uniezaleÅźnienia siÄ™ od niego, abyÅ›my mogli swojÄ… wolnoÅ›ciÄ… wyzwalaÄ‡ naszych braci,
ktÃłrzy nie mogÄ… juÅź wyzwoliÄ‡ siÄ™ o wÅ‚asnych siÅ‚ach. Pragniemy przez ten czyn miÅ‚oÅ›ci
podaÄ‡ rÄ™kÄ™ i sÅ‚uÅźyÄ‡ naszym bliÅºnim tak jak Chrystus, ktÃłry z miÅ‚oÅ›ci ku nam uniÅźyÅ‚
samego siebie, przyjÄ…wszy postaÄ‡ sÅ‚ugi.

Oddajemy Ci caÅ‚e dzieÅ‚o Krucjaty Wyzwolenia CzÅ‚owieka pragnÄ…c, aby byÅ‚o ono Twoim
dzieÅ‚em i narzÄ™dziem w Twoim rÄ™ku dla wyzwolenia narodu.

Chcemy wraz z tobÄ… i oddanym Ci caÅ‚kowicie PapieÅźem Janem PawÅ‚em II stanÄ…Ä‡ pod
krzyÅźem Chrystusa, wyznajÄ…c, iÅź tylko zjednoczenie z Nim w miÅ‚oÅ›ci, ktÃłrej wyrazem jest
ofiara, moÅźe wyzwoliÄ‡ ÅźyciodajnÄ… i macierzyÅ„skÄ… moc dla ratowania tych, ktÃłrzy stali siÄ™
niewolnikami dlatego, Åźe utracili zdolnoÅ›Ä‡ miÅ‚owania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.

ÅšwiÄ™ty StanisÅ‚awie, Biskupie i MÄ™czenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia CzÅ‚owieka, natchnij
nas odwagÄ… w dawaniu Å›wiadectwa i mÄ™stwem w obliczu trudnoÅ›ci i przeÅ›ladowaÅ„, abyÅ›my
bez lÄ™ku pracowali nad odbudowÄ… Å‚adu moralnego w naszej OjczyÅºnie. ÅšwiÄ™ty Maksymilianie
Kolbe, naucz nas miÅ‚owaÄ‡ braci kosztem ofiary z siebie.

Amen

Modlitwa wzmocniona jest postem, abstynencjÄ… caÅ‚kowita, wyrzeczeniem siÄ™ napojÃłw
alkoholowych pod wszelkÄ… postaciÄ…. Abstynencja jest czynem miÅ‚oÅ›ci, czynem wyzwolenia,
podaniem pomocnej dÅ‚oni tym, ktÃłrzy nie mogÄ™ juÅź wyzwoliÄ‡ siÄ™ o wÅ‚asnych siÅ‚ach.
MiÅ‚oÅ›Ä‡ do sÅ‚abych braci jest podstawowÄ… motywacjÄ… abstynencji.

CzÅ‚onkowie Krucjaty zobowiÄ…zujÄ… siÄ™ nie tylko do niepicia, ale rÃłwnieÅź innych nie czÄ™stujÄ…
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alkoholem i nie kupuja alkoholu oraz na miarÄ™ moÅźliwoÅ›ci uczestniczÄ… w spotkaniach
miesiÄ™cznych, podejmujÄ… konkretnÄ… posÅ‚ugÄ™ wobec uzaleÅźnionych braci, tworzÄ… nowy styl
Åźycia i Å›rodowiska nowej kultury, uczÄ… Å›wiÄ™towania i spÄ™dzania wolnego czasu bez alkoholu,
w radoÅ›ci chrzeÅ›cijaÅ„skiej.

PatronkÄ… Krucjaty jest Niepokalana Matka KoÅ›cioÅ‚a. CaÅ‚e dzieÅ‚o uwaÅźa siÄ™, aby za Jej
dzieÅ‚o, drugim patronem jest Å›w. Maksymilian Kolbe - wzÃłr miÅ‚oÅ›ci dajÄ…cej siebie za braci oraz art Å›w. StanisÅ‚aw Biskup, ktÃłry jest przykÅ‚adem odwagi w dawaniu Å›wiadectwa wielkim
wartoÅ›ciom oraz akt mÄ™stwa w trudnoÅ›ciach i przeÅ›ladowaniu.

Krucjata Wyzwolenia CzÅ‚owieka jest wiÄ™c pierwszorzÄ™dnÄ… sÅ‚uÅźba ruchu na rzecz dobra i
wyzwolenia narodu. Idea Krucjaty cechuje siÄ™ niezwykÅ‚a aktualnoÅ›ciÄ…. Wynika ona gÅ‚ownie:

1. Z panujÄ…cej u nas dramatycznej sytuacji, na ktÃłrÄ… sklada siÄ™ nie tylko alkoholizm, ale
narkomania, nikotynizm, seksualizm i zabijanie poczÄ™tego Åźycia, pornografia, przestÄ™pczoÅ›Ä‡.
Istnieje koniecznoÅ›Ä‡ skutecznego programu nie tylko terapii, ale i profilaktyki. Krucjata Wyzwolenia
CzÅ‚owieka Å‚amie panujÄ…ce obyczaje przez zmianÄ™ stylu Åźycia ( "nie muszÄ™, ty teÅź nie
musisz" ).

2.-Krucjata Wyzwolenia CzÅ‚owieka staje na gruncie prawdy: uÅ›wiadamia sobie i sytuacje
dramatycznÄ… Innym, nie ukrywa wstydliwie problÃ©mu, ale wydobywa go na Å›wiatÅ‚o dzienne. W
miejsce zakÅ‚amania, KtÃłrego jest sporo w propagandzie picia, Krucjata daje prawdÄ™: sÄ… wÅ›rÃłd
nas bracia, KtÃłrzy o WÅ•ASNYCH siÅ‚ach stanÄ…Ä‡ nie mogÄ™, MoÅźemy im pomoc duchowo przez
post i modlitwÄ™. Taka postawa zakÅ‚ada ufnoÅ›Ä‡ i odpowiedzialnoÅ›Ä‡ ( "poznacie prawdÄ™, a
prawda was wyzwoli").

3.-Decyzja wÅ‚Ä…czenia siÄ™ do Krucjaty jest bardzo podmiotowa. WiÄ…Åźe siÄ™ to z
osiÄ…gniÄ™ciem takiego stanu Å›wiadomoÅ›ci, Åźe to ja podejmujÄ™ decyzje, deklaruje, ze nie
bÄ™dÄ™ piÄ‡, czÄ™stowaÄ‡, kupowaÄ‡ alkoholu. BÄ™dÄ™ siÄ™ modliÅ‚ tych w intencjach.
4. Krucjata uczy budowaÄ‡ wartoÅ›ci systemu. Abstynencji GÅ‚Ãłwnym motywem podejmowania
abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia CzÅ‚owieka jest miÅ‚oÅ›Ä‡ wynikajÄ…ca z chrzeÅ›cijaÅ„skiego
wyrzeczenia siÄ™.
5. Teologia Krucjaty jest oparta na podstawach biblijnych i nauczaniu Jana PawÅ‚a II (zwÅ‚aszcza
zawartych w encyklice Redemptor hominis oraz Verilatis splendor i Evangelium vitae). Zawiera wiÄ™c
aktualna nauke KoÅ›cioÅ‚a na temat wyzwolenia. To waÅźne jest aby ustrzec siÄ™ od faÅ‚szywych
szerzÄ…cych drÃłg (New Age, rÃłÅźne sekty).

6. Krucjata Wyzwolenia CzÅ‚owieka przedstawia drogÄ™ skutecznÄ…, opartÄ… na zwyciÄ™stwie Jezusa
Chrystusa, na ewangelizacji, ktÃłra ( z mocÄ… ) jest gÅ‚oszeniem wyzwalajÄ…cej Ewangelii, Dobrej
Nowiny i na Å›wiadectwie Åźycia ludzi wierzÄ…cych w Chrystusa, ktÃłry Åźyje dzisiaj w KoÅ›ciele.

Krucjata jest walkÄ… o kaÅźdego czÅ‚owieka, z szatanem, przeciwko szatanowi, wydzieranie kaÅźdego
czÅ‚owieka szatanowi, wydzieranie go zÅ‚u, jest na wyprowadzanie czÅ‚owieka na wolnoÅ›Ä‡. I ta
wolnoÅ›Ä‡ promieniuje z wyzwolonych ludzi na tych. ktÃłrzy jeszcze sÄ… w niewoli naÅ‚ogu.
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DO WOLNOÅšCI WYSWOBODZIÅ• NAS CHRYSTUS

RODZINA DROGA KoÅ›cioÅ‚a

"Niekiedy MoÅźe nam siÄ™ wydawaÄ‡, Åźe nadzieja zawodzi ...
Ale choÄ‡ nieraz trzeba dÅ‚ugo czekaÄ‡ na skutecznoÅ›Ä‡ naszych modlitw, nie wolno wÄ…tpiÄ‡.
Trzeba wierzyÄ‡, ufaÄ‡ i cierpliwie siÄ™ modliÄ‡.
Modlitwa serc udrÄ™czonych jest zawsze skuteczna i owocna ".
( KardynaÅ‚ Stefan WyszyÅ„ski )

WYCHOWANIE DO WOLNOÅšCI

Â
Â
"Ku wolnoÅ›ci wyswobodziÅ‚ nas Chrystus!" "Ewangelia Wyzwolenia" ks. Franciszka Blachnickiego --

Â
UÅ›miechnij siÄ™

SÅ•UGA BoÅźy KS. FRANCISZEK Blachnicki
czytaj
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Dla rozmyÅ›lania

polecam ksiÄ…Åźki sÅ‚ugi BoÅźego Ks. Blachnickiego. Oto fragment. z jednej ...
"Dwudziesta rocznica Å›mierci SÅ‚ugi BoÅźego ks. Franciszka Blachnickiego wydaje siÄ™ dobrym
momentem, by spojrzeÄ‡ na to, co stanowiÅ‚o centrum Jego duchowego doÅ›wiadczenia i byÅ‚o dla
niego Å›wiatÅ‚em i ÅºrÃłdÅ‚em mocy w gorliwym zaangaÅźowaniu w odnowÄ™ czÅ‚owieka i
KoÅ›cioÅ‚a. Ks. Blachnicki wiedziaÅ‚, Åźe

prawdziwe chrzeÅ›cijaÅ„stwo zaczyna siÄ™ od zrozumienia tajemnicy krzyÅźa i Åźe wszystko, co dzieje
siÄ™ w krÃłlestwie BoÅźym, w krzyÅźu ma swoje ÅºrÃłdÅ‚o i z nim zwiÄ…zane jest nieodÅ‚Ä…cznie.

KsiÄ…Åźka pt. "Z tej Å›mierci Åźycie tryska" zawiera wybÃłr tekstÃłw autora o tej wÅ‚aÅ›nie
tajemnicy. Åšwiadectwo jego wiary moÅźe poprowadziÄ‡ czytelnika ku doÅ›wiadczeniu mocy
Åźyciodajnej, Å›mierci w swoim Åźyciu, Åźe tak kaÅźda , nawet najtrudniejsza sytuacja okaÅźe siÄ™
dobra, bo w niej bÄ™dzie jaÅ›nieÄ‡ tajemnica krzyÅźa dajÄ…ca poczÄ…tek nowemu Åźyciu.

KsiÄ…Åźki moÅźna nabyÄ‡ w wydawnictwie ÅšwiatÅ‚o - Å»ycie

ksiÄ…Åźka na miesiÄ…c sierpieÅ„ (...) Musimy mieÄ‡ w sobie wielkie pragnienie i wielkie poczucie
odpowiedzialnoÅ›ci, Musimy gorÄ…co modliÄ‡ siÄ™. (...) ChcielibyÅ›my dotrzeÄ‡ do wszystkich ludzi
w naszej OjczyÅºnie z pukaniem tym, woÅ‚aniem. Chcemy, aby Chrystus wszedÅ‚ do serc tych, ktÃłrzy
Go nie znajÄ… albo o Nim zapomnieli, aby gÅ‚Ä™biej wszedÅ‚ do serc tych, ktÃłrzy juÅź przyjÄ™li Go.
Tym po przygotowaniu przez ewangelizacjÄ™, przez gÅ‚oszenie Chrystusa, chcemy podjÄ…Ä‡ dzieÅ‚o
Krucjaty Wyzwolenia CzÅ‚owieka, Wyzwolenia z naÅ‚ogÃłw: alkoholizmu, nikotynizmu i innych, ktorÃ©
poniÅźajÄ… godnoÅ›Ä‡ czÅ‚owieka i zniewalajÄ… go. Moca Chrystusa chcemy wyzwalaÄ‡ naszych
braci z niewoli kÅ‚amstwa, zakÅ‚amania, a przede wszystkim z poniÅźajÄ…cej niewoli lÄ™ku, ktory nie
ludziom pozwala postÄ™powaÄ‡ zgodnie z ich powoÅ‚aniem dzieci BoÅźych (...) (Ewangelia
Wyzwolenia, s. 27-28). Tymi sÅ‚owami ks. Franciszek Blachnicki w 1980 roku zachÄ™caÅ‚ czÅ‚onkÃłw
Ruchu ÅšwiatÅ‚o-Å»ycie do podjÄ™cia diakonii wyzwolenia. W sierpniu - miesiÄ…cu polskich zrywÃłw ku
wolnoÅ›ci - Wydawnictwo ÅšwiatÅ‚o-Å»ycie pragnie poleciÄ‡ ksiÄ…ÅźkÄ™ pt. Wyzwolenia Ewangelia,
w ktorej zebrane zostaÅ‚y teksty ks. Blachnickiego poruszajÄ…ce tematykÄ™ zniewolenia, Wyzwolenia i
prawdziwej wolnosci. Zobacz: www.wydawnictwo-oaza.pl
Â
Instytut StudiÃłw nad RodzinÄ…

ABSTYNENCJA OD ALKOHOLU W DUCHU CHRYSTUSOWYM (1949)
Nie ma potrzeby dÅ‚ugo udowadniaÄ‡, ze gÅ‚Ãłwne zadanie KoÅ›cioÅ‚a - odnowienie czÅ‚owieka staje siÄ™ fikcja bez walki z pijaÅ„stwem. WYCHODZÄ„C Z tego zaÅ‚oÅźenia, postaramy siÄ™ w
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poniÅźszym szkicu powiÄ…zaÄ‡ idee abstynencji: 1 Â° z cnota mÄ…droÅ›ci, 2 Â° z idei wyrzeczenia
siÄ™, 3 Â° z heroizmem i przeciÄ™tnoÅ›ciÄ…, 4 Â° z zadoÅ›Ä‡uczynieniem za grzechy.
(SÅ‚uga BoÅźy Ks. Prof Wincentego Granata)
Przeczytaj caÅ‚oÅ›Ä‡ poniÅźej ... w Abstynencja ...
Abstynencja Wynagrodzeniem Bogu za grzechy pijaÅ„stwa

BÅ‚ogosÅ‚awiony Ks. BronisÅ‚aw Markiewicz:
"Historia uczy nas, Åźe im wiÄ™ksze dzieÅ‚o, tym wiÄ™ksze prÃłby musi przechodziÄ‡ i
przeciwieÅ„stwa". Niechaj te sÅ‚owa bÄ™dÄ… potrzymaniem dla nas w chwilach trudnych troski o
trzeÅºwoÅ›Ä‡ narodu.

-- DziesiÄ™Ä‡ krokÃłw ku dojrzaÅ‚oÅ›ci chrzeÅ›cijaÅ„skiej

Â SIERPNIOWY APEL O TRZEÅ¹WOÅšÄ†

Uzdrowienie pamiÄ™ci (WspomnieÅ„ BOLESNYCH przeÅźyÄ‡

Strony warte odwiedzenia, ktore moga Ci pomoc ...

RUCH DOMOWY KOÅšCIÃ“Å• - RODZINA BOGIEM SILNA

strony ZwiÄ…zane z abstynencjÄ….

Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnÄ…Å‚ was ku chwale Boga.

moje refleksje i zaproszenie Jezusa
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"Nie byÅ‚o dla nich miejsca w gospodzie ..."

ZrÃłbmy miejsce w swoich sercach dla Jezusa. On poprowadzi nas przez Åźycie.
Moc serdecznych ÅźyczeÅ„ na te nowe czasy, na spotkanie nowych ludzi ..

"Wcielenie syna BoÅźego o tym Å›wiadczy, Åźe BÃłg szuka czÅ‚owieka. (...)"
Jan PaweÅ‚ II

Nasz Zbawiciel w tajemnicy wcielenia utoÅźsamiÅ‚ siÄ™ z kaÅźdym czÅ‚owiekiem, Betlejem wyraÅźa
prawdÄ™ o wyjÄ…tkowej wartoÅ›ci Åźycia ludzkiego.

Objawienie PaÅ„skie zw. ÅšwiÄ™tem Trzech KrÃłli o tym Å›wiadczy, Åźe czÅ‚owiek szuka Boga ...

MÄ™drcy szukali krÃłla Åźydowskiego. Wyczytali jego narodzenia godzinÄ™, badajÄ…c ciaÅ‚a niebieskie.
W staroÅźytnoÅ›ci byÅ‚ kraj Babilonia, w ktÃłrym astronomia i astrologia staÅ‚y na najwyÅźszym
poziomie. StamtÄ…d przybyli uczeni, szukajÄ…c w Jerozolimie nowo narodzonego krÃłla. NieÅ›li mu
krÃłlewskie dary: zÅ‚oto, kadzidÅ‚o i mirrÄ™.
Litery: K + M + B, ktorÃ© - zgodnie z tradycjÄ… - pisze siÄ™ tego dnia poÅ›wiÄ™cona kreda na
drzwiach domÃłw, nie odnoszÄ… siÄ™, wbrew obiegowej opinii, do imion legendarnych Trzech KrÃłli:
Kacpra, Melchiora i Baltazara, lecz pochodzÄ… od pierwszych liter -- - - - C + M + B - Å‚aciÅ„skiego
zdania: "Christus mansionem Benedicat" - "Niech Chrystus bÅ‚ogosÅ‚awi ten dom" lub "Christus
Multorum Benefactor" ( "Chrystus dobroczyÅ„ca wielu")
W zamyÅ›leniu staÅ„my przy ÅźÅ‚Ãłbku i oczyma wiary starajmy siÄ™ dostrzegaÄ‡ w
Nowonarodzonym - Boga CzÅ‚owieka. ProÅ›my, by BoÅźe DzieciÄ™ nam ofiarowaÅ‚o szczere, serce
czyste. Do tak przygotowanego serca, zaproÅ›my MaryjÄ™, JÃłzefa i DzieciÄ…tko. Niech tajemnica
BoÅźego Narodzenia rozÅ›wietli wszystkie trudne sprawy naszego codziennego Åźycia, abyÅ›my
pozwalali Chrystusowi wyzwalaÄ‡ nas z niewoli grzechÃłw i prowadziÄ‡ do peÅ‚ni szczÄ™Å›cia w
niebie. Odrzucajmy to wszystko, co nas zamyka na Jego miÅ‚oÅ›Ä‡ i niszczy nasze duchowe Åźycie,
wtedy tylko radoÅ›Ä‡ BoÅźego Narodzenia bÄ™dzie stawaÄ‡ siÄ™ naszym udzialem.
ÅšwiÄ…t BoÅźego Narodzenia!
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ChciaÅ‚bym, abyÅ›cie w symbolu tej Å›wiecy Chrystusa zanieÅ›li do waszych wspÃłlnot i do calej
naszej Ojczyzny. To Å›wiatÅ‚o Å›wieci juÅź na naszej ziemi od tysiÄ…ca z gÃłrÄ… lat. Trzeba, aby
dzisiaj Å›wieciÅ‚o nowym blaskiem, ktÃłry zapala siÄ™ w waszych wspÃłlnotach, waszych rekolekcjach,
waszych i oazach na pewno w szczegÃłlny sposob w oazie rzymskiej, ktÃłra jest bez precedensu w
dziejach Ruchu ÅšwiatÅ‚o-Å»ycie na naszej polskiej ziemi, ale ufam, Åźe bÄ™dzie precedensem.
Jan PaweÅ‚ II, 17 VIII 1979

Spod znaku ÎŚÎ©ÎŁ-Î–Î©Î— - RUCH ÅšWIATÅ•O_Å»YCIE

Jesli chcesz zniewolonym podaÄ‡ pomocna dÅ‚oÅ„ siostrom i braciom, jeÅźeli myÅ›lisz o
przyszÅ‚oÅ›ci swojej rodziny, jeÅźeli pragniesz ksztaÅ‚towaÄ‡ nasze Åźycie w prawdzie i w
chrzeÅ›cijaÅ„skiej wolnoÅ›ci - otwÃłrz swoje serce i weÅº udziaÅ‚ w krucjacie!

Rz 15,7

KapÅ‚ani! ZachÄ™cajcie WIERNYCH!
Wierni! ZachÄ™cajcie KAPÅ•ANÃ“W!
Niech Å‚Ä…czy nas Å›wiÄ™te Å›wiatÅ‚o Ducha ÅšwiÄ™tego!
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