SLOBODNÍ ĽUDIA Z KRUCIATY.
37. celopoľská púť KOČ.

Dňa 30.9.2017 sa uskutočnila 37. púť KOČ
v Katowiciach. Začala v kostole Panny Márie
Matky Cirkvi Nepoškvrnenej Zorničky Slobody.
Hlavným bodom programu bola sv. omša pod
vedením o. arcibiskupa Wiktora Skworca.
Katowice boli počiatkom – podľa o. Mareka
Sedeka Generálneho Moderátora Hnutia
Svetlo-Život (HSŽ) – tu v tomto meste sa
začalo dielo Kruciaty Triezvosti. Bolo to pred 60
rokmi. Otec Marek zdôraznil, že ako Gedeonovo vojsko máme neľahkú úlohu nielen
sa starať o triezvosť, ale aj o Novú Kultúru a o to, aby sme žili v slobode Božích
detí. Počas sv. omše sa pripomenulo, že akú silu malo dielo Kruciaty triezvosti,
ktorá pred 60 rokmi združila vyše 100.000 dospelých ľudí prijímajúcich dar
dobrovoľnej abstinencie pre záchranu rodiny a spoločnosti. Toto dielo bolo v roku
1960 zlikvidované vtedajšími úradmi. Aj dnešné dielo KOČ je hlboko evanjelizačné
dielo s preventívnym programom. Ale evanjelium Ježiša Krista uzdravuje a vyvádza
spod závislosti. Do tohto diela sú pozvaní samozrejme okrem členov HSŽ aj všetci
ľudia, ktorí zápasia o slobodu a morálku v našej spoločnosti. Spomenulo sa na slová
F. Blachnického, ktorý povedal že človek vtedy nájde plnosť a zmysel svojho života,
ak sa rozhodne stať sa darom pre druhých. Katowický arcibiskup zdôraznil, že dielo
KOČ už mnoho rokov má vplyv na duchovnú a morálnu obnovu spoločnosti a to cez
modlitbu za slobodu i triezvosť, cez pôst – obetu osobnej abstinencie a cez
almužnu, ktorá sa prejavuje skrze odpustenie závislým ľuďom. Biskup na sv. omši
povedal, že Boh chráni ľudí z Kruciaty ohnivým múrom. Boh je s nami v zápase
o triezvosť, slobodu, aby nový Jeruzalem - Cirkev sa naplnila slobodnými ľuďmi,
lebo to Kristus nás k slobode priviedol. Púť sa zorganizovala pod heslom: PRAVDA
– KRÍŽ – OSLOBODENIE. OTEC BLACHNICKI AKO VYCHOVÁVATEĽ
SLOBODNÝCH ĽUDÍ. Okrem iného tam zaznela aj pekná myšlienka na naše
povzbudenie: čím viac som zaťažený hriechom, tým viac mám právo prísť
k Ježišovi.
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