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. . . i  Krucjacie Wyzwolenia
Człowieka



SŁOWEM
WSTĘPU

Żegnając się z tematyką „Wolnych i wyzwalających”

pragniemy dopowiedzieć jeszcze kilka słów 

o Nowej Kulturze jako formie 

autentycznego i pociągającego świadectwa.

Zachęcamy, by w kolejnym roku formacyjnym

przeżywanym pod hasłem „Dojrzałość w Chrystusie”,

kontynuować zagłębianie się w rzeczywistość KWC,

pamiętając że Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest

właśnie jedną z naszych dróg dojrzewania -

„jest ona doskonałym środkiem wyrabiania cnoty

wstrzemięźliwości, siły woli i charakteru, 

a przede wszystkim tak potrzebnej dzisiaj 

samodzielności i odwagi moralnej 

uzdalniającej do płynięcia przeciw prądowi 

opinii i powszechnych zwyczajów”*.

Diakonia Wyzwolenia

*ks. F. Blachnicki, „Abstynenckie Credo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”, pkt 11.



Ludzie mający wokół swojego
domu ogród strzygą w nim trawę,
pielęgnują kwiaty i drzewa.
Nadają temu skrawkowi zieleni
nowy kształt. To jest przejaw
kultury (łac. colere – uprawiać). 

Poprzez kulturę ludzie
przekształcają wszystkie dzie-
dziny życia. Do kultury należy
np. panowanie nad czasem tak,
aby odpowiednią jego ilość
przeznaczać na rodzinę i wypo-
czynek, na pracę i sprawy
duchowe.

Poprzez kulturę ludzie czynią
świat lepszym. Jednocześnie
jednak tworzą kulturę
„planowania urodzin” (aborcja),
kulturę „strefy kibica” (picie
piwa), kulturę „miłości bez
zobowiązań” (antykoncepcja,
wolne związki), kulturę
„tolerancji” (prawda się nie
liczy). Jest to konsekwencja
nieuporządkowania w ludzkim
sercu.

NOWA 
KULTURA

POPRZEZ
KULTURĘ

LUDZIE
CZYNIĄ

�WIAT
LEPSZYM.

CZYM  JEST  KULTURA?



Potrzeba więc nowej kultury.
Nowa kultura opiera się na
przyjęciu prawdy o człowieku,
że jest on dzieckiem Boga. Tę
godność odkrywamy w spo-
tkaniu z Jezusem Chrystusem
(ewangelizacja). Nowa kultura,
to konsekwencja przyjęcia
wiary, to przemienianie świata
w świetle owej prawdy i usu-
wanie tego, co nie odpowiada
godności człowieka. „Proszę,
abyście przeciwstawiali się
wszystkiemu, co uwłacza
ludzkiej godności” (św. Jan
Paweł II).

Godność człowieka stanowi
m.in. że jego życie jest święte.
Dlatego wyrazem nowej kultury
w obecnej sytuacji będą np.
działania na rzecz ochrony
życia poczętego: duchowa
adopcja, wspieranie samotnych
matek, tworzenie okien życia
oraz zaangażowanie polityczne
w celu ustanowienia prawa
chroniącego nienarodzone
dzieci.

Godność człowieka stanowi też,
że jest on wolny i zdolny do
samodzielnego podejmowania
decyzji. Stąd w duchu nowej
kultury będziemy się przeciw-
stawiali wszelkim formom
uzależnień oraz temu, co do
nich prowadzi.

Godności człowieka nie
odpowiada również postawa
konsumpcjonizmu, tak bardzo
podsycana   przez  współczesną 

reklamę. Dlatego wyrazem
nowej nowej kultury będzie
rozwijanie postawy czystości
(w relacjach między ludźmi)
oraz     postawy      skromności 
(w relacji człowieka do rzeczy).

Również życie w prawdzie
odpowiada godności człowieka,
a nie w zakłamaniu. W tej
dziedzinie Ruch Światło-Życie
proponuje praktykę ewan-
gelicznej rewizji życia. 

PO  CO  NAM  NOWA  KULTURA?

Ewangelicznej rewizji należy z
pewnością poddać nasz udział
w wyborach prezydenckich czy
parlamentarnych, aby w ocenie
kandydatów nie ulegać
propagandzie i manipulacji,
lecz kierować się prawdą,
społeczną nauką Kościoła.

Warto tu też przywołać jedną
prawdę, że „więcej szczęścia jest
w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz
20,35). Ks. Franciszek Blach-
nicki mówi o zasadzie „posiada-

ŻYCIE  W  PRAWDZIE

nia siebie w dawaniu siebie”.
Nowa kultura jest przeci-
wieństwem dokonywania wy-
czynów, dążenia do sukcesu w
jakiejś wąskiej specjalności
przy jednoczesnym zaniedbaniu
wielu innych dziedzin swojego
życia. Dla ilustracji może
posłużyć ktoś, kto na
rekolekcjach wczesnym ran-
kiem zdąży wejść na Trzy
Korony, ale na Mszy św. się
nuży, a w czasie dla rodziny
idzie spać.

Tylko „nowy człowiek” zdolny
jest przemieniać świat w duchu
nowej kultury. I to we
wspólnocie. To dzięki wspól-
nocie uczniów Chrystusa w
większości krajów świata
obowiązuje dziś kalendarz
chrześcijański.

Nowa kultura nie jest
rewolucją społeczną, lecz
przemianą świata, która
ostatecznie dokonuje się mocą
Bożą. To Bóg czyni „nowe
niebo i nową ziemię” – jak
czytamy w Apokalipsie. Bóg
jednakże potrzebuje naszego
zaangażowania. Błędem jest
też troszczenie się wyłącznie o
swoje życie z Bogiem, bez
zajęcia się sprawami wokół.

Właśnie trzeba podać rękę
naszym braciom i siostrom
(czyli każdemu), aby pomóc im
uwolnić się od tego, co poniża
ich  godność.   Są  oni  „ziemią 

NOWĄ  KULTURĄ
PRZEMIENIAJMY  ŚWIAT

NOWA KULTURA NIE
JEST REWOLUCJĄ

SPOŁECZNĄ, LECZ
PRZEMIANĄ

�WIATA, KT�RA
OSTATECZNIE
DOKONUJE SIĘ
MOCĄ BOŻĄ.



NOWA  KULTURA  PRZYCIĄGA
I  PRZEKONUJE

świętą”, o którą trzeba
zawalczyć i wyzwolić. Pod
znakiem Krzyża, który jest
znakiem zwycięstwa. Nową
kulturę ożywia przekonanie, że
przemiana świata jest możliwa.

KWC JEST JAK WIRUS! 
POTRZEBUJE TYLKO
DOBREGO NOSICIELA, 
U KT�REGO WYWOŁA
OBJAWY.

Konkretną inicjatywą Ruchu
Światło-Życie podjętą dla
tworzenia nowej kultury jest
dzieło Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Krucjata nie jest
nowym ruchem, lecz akcją,
programem działania. Ten
program jest logiczny,
przejrzyście opisany w
„Podręczniku KWC” i skuteczny.
Jak wirus! Potrzebuje tylko
dobrego nosiciela, u którego
wywoła objawy. Chociaż lepiej
powiedzieć, że potrzebuje
żołnierzy.

Pamiętam zabawę na jednej z
oaz. Polegała ona na
przechodzeniu pod poprzeczką,
która była opuszczana coraz
niżej. Leciała muzyka. Dzieci
przechodziły bardzo chętnie;
na końcu ślizgały się nawet na
brzuchu. Niektórzy starsi przy
ogólnym podziwie mogli
wykazać się niezwykłą
gibkością ciała. Inni starsi, gdy 

choć przeszli ponad po-
przeczką, to z ust wodzireja
słyszeli „brawo!”. Zabawa była
pełna radości, każdy mógł się
w niej odnaleźć i przyciągała.

Nowa kultura i osadzona w niej
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
„przyciąga”, to znaczy jest
ważnym świadectwem naszej
wiary. Trudno być prze-
konującym jeśli na chrzcinach
polewamy wódkę. Uwaga! Nie
mówię, że tego nie wolno
robić, lecz że jest to
nieprzekonujące. 

Bardziej przekonujące było dla
mnie, gdy odwiedzając kiedyś
pewną rodzinę obserwowałem,
jak przed obiadem najmniejsze
dziecko szmatką wycierało
kurze (bo miało taki dyżur),
żona przy piecu, mąż nakrywał
do stołu, a najstarsze dziecko,
jak już zjedliśmy, przyniosło
Pismo św., odczytało urywek i
przez chwilę o nim rozma-
wialiśmy.

Na koniec scena z jakiegoś
starego filmu. Mężczyzna siedzi
w przydomowym ogródku i pyta
kobietę mieszkającą po są-
siedzku: Czy podoba Ci się mój
ogród?

JAKI  JEST  MÓJ  OGRÓD?

ks. Piotr Derda

Moderator Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka

Archidiecezji Poznańskiej



WEWNĄTRZ
CZŁOWIEKA

BUDOWANIE  KULTURY

J E S T  P R O C E S E M ,

KTÓRY  ZACZYNA  SIĘ

KS. FRANCISZEK BLACHNICKI
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