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Częstochowa, Archikatedra, 10.06.2017 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 
Ekscelencjo księże Biskupie, Czcigodni Kapłani 
Drodzy Pielgrzymi i goście, wszystkich stopni i godności 
 
W ubiegłym roku stając przed Państwem po raz pierwszy jako prezes Akcji Katolickiej 
w Polsce, jako jedna z Was, uczyniłam pewne podsumowanie mijającego czasu ale też czyniliśmy 
spore plany. Ostatni czas był przez to bardzo bogaty. Dziś pragnę się Wami uradować, dziękować za 
Wasze świadectwo i obecność w wielu miejscach: dziś tu w Częstochowie ale też w Łagiewnikach 
ubiegłego roku, w Gnieźnie na Św. Wojciecha, w Częstochowie na Królowej Polski i w tym  tygodniu w 
Zakopanem. Bardzo Wam za to dziękuję. Okazuje się, że jest to możliwe. Poczucie więzi akcyjnego, 
Chrystusowego pokrewieństwa jest w nas wielkie.  
 
W sposób szczególny pragnę podziękować przedstawicielom Waszych diecezji za wspólny czas 
formacji, który jako Zarząd Krajowy skierowaliśmy do Zarządów Diecezjalnych. Pragnęliśmy przez nie 
podjąć szerszą formację, ożywić gotowość do współpracy by poprzez jedność serca, ducha i czynu 
umacniać i rozwijać naszą misję apostolską. Pragnęliśmy pokazać jak ważna i odpowiedzialna jest rola 
całych Zarządów.  
 
Wszystkim, uczestnikom kolejnych czterech sesji rekolekcyjnych odbytych na przełomie lutego 
i marca tego roku w Płocku, Toruniu, Kaliszu i Busku Zdroju, gratuluję odwagi podjęcia tego 
wyzwania. Dziękując Wam za obecność, za pomoc w ich przygotowaniu ale szczególnie pragnę 
podziękować, tu wobec Was wszystkich ks. Józefowi Niżnikowi Asystentowi Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Przemyskiej za ich przygotowanie, trud niemałej wędrówki przez Polskę, czas kolejnych 
konferencji a szczególnie za ich przebogatą, tak prostą a jednocześnie jasno ukazaną istotę Akcji 
Katolickiej.  
 
Drodzy, ale na tym nie koniec, ks. Józef na prośbę uczestników rekolekcji pracował dalej 
i przygotował teksty do druku. Abp J. Michalik opatrzył je słowem wstępnym a Kuria przemyska 
udzieliła imprimatur. Dziś mamy jej pierwsze egzemplarze. Chciałabym aby ta publikacja trafiła nie 
tylko do wszystkich ludzi Akcji Katolickiej ale także do licznych Kapłanów. Ks. Prałacie Józefie wielkie 
Bóg zapłać!  
 
Pragnę się z Wami podzielić wiadomościami z jeszcze jednego ważnego dla Akcji Katolickiej 
wydarzenia, które miało miejsce w ostatnich dniach kwietnia w Rzymie. Podzielić się także tym na co 
wskazywał  Papież Franciszek uczestnikom II Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej. Podczas 
spotkania w Auli Synodalnej, papież dziękował Wszystkim, przez nas tam obecnych, za codzienne 
życie Kościołem. W trakcie swojego oficjalnego wystąpienia Papież wielokrotnie podkreślał potrzebę 
wzrostu w modlitwie. To ona wspiera by mieć wspaniałe relacje, bez niej też nie ma owoców w 
działałalności. Papież wskazał, że Akcja Katolicka ma do zaoferowania diecezjalnemu Kościołowi 
dojrzały laikat, ma być przy tym zanurzona w parafii – to jej trzon. 
Akcja Katolicka jest tam gdzie jest pasja! Projekt życia jaki obieramy w Akcji Katolickiej musi być 
konkretny, musi być przejrzysty. Muszę wierzyć, że mogę zrobić coś konkretnego coś prawdziwego – 
powidział Papież. 
 
W dalszej części spotkania Ojciec Święty mówił: Zobowiazanie przyjęte przez świeckich patrzy w 
przyszłość. Ta szczególna łaska na zaproszenie Pana przychodzi kiedy się nie spodziewamy. Mamy 
modlić się o Radę, jak ostrożnie ludziom zmagającym się z trudami życia pokazać drogę zbawienia.  
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Trzeba więcej Akcji Katolickiej. Trzeba wyostrzyć wzrok i widzieć znaki. AK to pasja dla Chrystusa, 
pasja dla ludzi!  Inspiracją nie ma być chęć bycia częścią np. rady parafialnej, by być blisko kapłana ale 
pasja dla Królestwa! Nasze powołanie trzeba potraktować poważnie. Wtedy Kościół bedzie rósł. AK to 
długie ramię hierarchii. To bardzo duża odpowiedziałność, która zakłada wierność i spójność misji. 
Bądźcie odważni, idzcie razem, uczyńcie krok na przód!  
 
W kolejnych dniach tj. 28-29 kwietnia 2017 roku obradowało Zgromadzenie Zwyczajne 
Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC). Zgromadzenie wybrało nowy skład Sekretariatu 
FIAC na lata 2017-2021. Znaleźli się w nim przedstawiciele: Argentyny, Burundi, Włoch, Hiszpanii i 
Senegalu. To międzynarodowe spotkanie zakończyły w niedzielę 30 kwietnia pełne temperamentu 
obchody 150 lecia Włoskiej Akcji Katolickiej. Więcej o tym spotkaniu ukaże się w kolejnym biuletynie, 
który już niebawem trafi do Państwa.  
 
Kochani, wspominając Rzym, przywołuję inne oczekiwane przez nas wydarzenie. Proszę niech nasze 
myśli skierują się do św. Jana Pawła II. Pragnę Was  wszystkich poinformować, że 375. zebranie 
plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Warszawie w dniach 13-14 marca br., 
wyraziło pozytywną opinię decydując o wystosowaniu do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów stosownych dokumentów, w sprawie ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji 
Katolickiej w Polsce.  W najbliższym czasie spodziewamy się odpowiedzi ze strony Stolicy 
Apostolskiej. Aktualnie proszę abyście w swoich diecezjach, wspólnie z Księżmi Asystentami 
przygotowali się duchowo do tego wyjątkowego wydarzenia Akcji Katolickiej w Polsce.  
Z radością pragnę Wam przekazać wstępne ramy  całości wydarzenia: 
Piątek/Sobota, Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej z wykładem ks. prał. dr hab. Mariana Dudy i 
czuwaniem modlitewnym 
Niedziela, 22.10.2017,  
- godz. 11.00 Msza Św. w Archikatedrze Warszawskiej z uroczystym aktem oddania Św. Janowi 
Pawłowi II 
- Centralna Biblioteka Rolnicza – wykład Abp. J. Michalika oraz okolicznościowy koncert. Niestety z 
uwagi na ograniczoność miejsca w Sali zaprosimy tylko przedstawicieli z każdej Diecezji. 
 
Kochani,  
 
Rok 2017 to czas naznaczony obecnością Maryi w naszym polskim narodzie ale i całego świata.  
Najważniejszym wydarzeniem maryjnym dla Kościoła w Polsce będzie 300 lecie Koronacji Obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W łączności z 
Kościołem powszechnym we wtorek na Krzeptówkach obchodzono nasze polskie uroczystości 100. 
lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli 
osobiście w ponowieniu aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi podczas 
uroczystości na Krzeptówkach.  
 
Naród Polski w trudnych chwilach wielokrotnie zwyciężał z pomocą Maryi. Wiem, że niektórzy z Was 
podjęli modlitwę do Matki Bożej w godzinie Apelu Jasnogórskiego, w intencji Ojczyzny i Kościoła. Raz 
jeszcze wszystkich tu zgromadzonych zachęcam, do tej pięknej modlitwy. 
Naszą XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę, którą przeżywamy pod hasłem 
„Idźmy i głośmy z Maryją”, poprzedziła wczorajsza Konferencja w Sali Redakcji Niedzieli, wieczorny 
Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz czuwanie Akcji Katolickiej diecezji 
Sandomierskiej. Z tej pięknej Katedry wyruszymy za chwilę, z naszym  świadectwem modlitwy przed 
Szczyt Jasnej Góry, by tam wspólnie z Maryją, zbliżyć się do Jezusa w Eucharystii. 
 
Tylko w Bogu Polacy mogą odczytywać pokłady swojego bytu. Powiedział podczas kongresu Akcji 
Katolickiej w Gdańsku ks. Prof. Tadeusz Guz. Poprzez lata komunizmu odcięto intelekt od bożych 
prawd. Ponadto zwrócił uwagę, że dziś Polsce potrzeba bożego ładu we wszystkich sferach życia, od 
spraw społecznych przez życie gospodarcze po wydarzenia kultury. Ks. Profesor zauważył, że 
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współcześnie odrodzenie narodu odbywa się zbyt powierzchownie, jest ono możliwe tylko poprzez 
głęboką harmonię z Jezusem Chrystusem. 
 
Zatrzymajmy się z obrazem Kościoła dziś, ale wróćmy myślą do początków Akcji Katolickiej, do myśli i 
wskazań Papieży, bo to czego dziś doświadczamy, oni nie tylko zauważyli ale  podjęli wyzwanie by 
temu przeciwdziałać. Pragnęli obudzić i zjednoczyć laikat wokół biskupów i kapłanów.  
Papież Pius XI, nazywany papieżem Akcji Katolickiej, w encyklice Quas primas jasno ukazał proces 
zeświecczenia narodów. Zauważył, że są państwa, które sądzą, że mogą żyć bez Boga a ich religią jest 
bezbożność i lekceważenie Boga. Papież ten wielkie nadzieje pokładał w wspólnych działaniach 
świeckich i duchowieństwa.  
 
Św. Jan Paweł II mówił wprost o zaszczepianiu na nowo królowania Chrystusa w państwach tam, 
gdzie wkrada się laicyzm, materializm i ateizm. Piotra naszych czasów, papieża Franciszka w tej 
kwestii już wspominałam, mówił: „Bądźcie odważni, idzcie razem, uczyńcie krok na przód!” 
 
W podobnym duchu mówił biskup diecezji Coimbra z Portugalii bp Virgílio do Nascimento Antunes w 
homilii wygłoszonej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. „Fatima 
idzie pod prąd ogromnej fali sekularyzacji, która dążyła i nadal dąży do zmarginalizowania Boga w 
życiu ludzi i społeczeństwa, proponując i próbując stworzyć „raj” bez Niego.  
 
Niestety dziś dotyczy to również Polski. Na nowo potrzeba rozkrzewienia wiary. My ludzie Akcji 
Katolickiej, mamy fundament zbudowany na skale nadziei a bez niej nie ma przyszłości. Ona jest w 
nas i ma pierwszoplanowe miejsce. Naszą nadzieją jest Chrystus zmartwychwstały, w którym 
dokonało się zwycięstwo nad złem, grzechem, a nawet nad śmiercią (por. Kol 1,27). Dostrzegając 
blaski i cienie współczesnej rzeczywistości, mamy więc skarb, żywą wiarę. I my jako Akcja Katolicka 
mamy ten skarb i dziedzictwo ukazać innym, by mogli na nowo odkryć piękno wiary katolickiej! 
 
Przestrzeń do działania jest zatem ogromnie duża. Proszę pamiętajcie, że gdy uczestniczymy w jakimś 
budującym wydarzeniu, a byśmy tam nie wypowiedzieli nawet żadnego słowa, ale jesteśmy tam, to 
przemawia Nasza obecność. Dla nas Akcji Katolickiej nie ma miejsca na ławce rezerwowej. Mamy być 
na boisku. Mamy być aktywnym bohaterem historii. 
Jest to ważna gra, jest to gra o dobro, to gra wyjątkowa, to gra o zbawienie. Nie bójmy się inicjatyw, 
które odwołują się do przestrzeni Kościoła. Bądźmy obecni, wymagajmy od siebie nawzajem. 
Pracujmy wspólnie, świeccy i kapłani, zarządy parafialne i diecezjalne, diecezjalne i zarząd krajowy. 
Rozlewajmy miłość i radość wokół, rozlewajmy ją dobrymi uczynkami po całej Polsce, naszej 
Ojczyźnie. Przyszliśmy na świat w konkretnym celu, Pan nie wskazał by nam tego miejsca i czasu tu w 
Częstochowie z Akcją Katolicką po to, aby ten czas przespać, ale po to by zostawić trwały ślad.   
 
W październiku zjednoczeni w modlitwie, z różańcem w dłoniach wraz z innymi grupami i ruchami 
Kościoła Akcja Katolicka włączy się w otoczenie i obronę naszych granic różańcem. Będziemy o tej 
ogólnopolskiej inicjatywie jeszcze Was informować.  
Kościół w swej historii, wzrastał jeśli nawet za cenę męczeństwa. Jezus jest panem ryzyka. Powiem 
trochę przewrotnie, Jezus nie jest panem bezpieczeństwa. Niech ta myśl towarzyszy nam i owocnie 
burzy nasz święty spokój. 
 
Każdy z nas w swojej diecezji, w swoim mieście, w swojej parafii wywiera przez swoje postępowanie 
wpływ na konkretne otoczenie. Jest za nie odpowiedzialny. Każdy z nas staje się misjonarzem 
swojego środowiska, apostołem swojego otoczenia. Potęgą zaś jest Kościół ze swoją jednością wiary. 
Każdy może tę jedność wzmocnić i pomnożyć. 
 
Tę wiarę mamy pomnażać i pewnie pokazywać innym. Wiele jest pól i możliwości działań. Każdy z nas 
ma jednak ograniczenia. W niewiele dzieł możemy się włączyć owocnie. Najważniejsza jest rodzina. 
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To w niej powstaje grunt do różnych powołań. Rodzina przekazuje podstawowe zasady moralne, uczy 
pracowitości, uczciwości i ofiarności. To także zadanie dla naszych akcyjnych rodzin.  
Ważna jest parafia. Niektórzy z Was pomnażają dobro na szczeblu diecezjalnym, to bardzo ważne i 
odpowiedzialne zadanie a jeszcze inni inicjują i koordynują pracę na szczeblu krajowym. Od tych 
wymaga się najwięcej. Wszyscy pracujmy zatem razem, w jedności na chwałę Bożą.  
 
Ekscelencjo Księże Biskupie, Czcigodni Księża Asystenci 
 
Od dłuższego czasu, z coraz większą troską zastanawiamy się co dalej z Akcją Katolicką. W tym roku 
udało się zawiązać pierwsze dobre relacje podczas wspólnych rekolekcji pomiędzy Zarządami 
Diecezjalnymi, na jesień Biskup Mirosław zaprasza księży Asystentów Diecezjalnych na rekolekcje 
kapłańskie o Akcji Katolickiej.  
 
Dzisiejszy dzień staje się też okazją by podziękować, JE bp Mirosławowi Milewskiemu za wielką 
pomoc i konkretne zaangażowanie, tak od samego startu. Pragnę podziękować wszystkim księżom 
Asystentom Diecezjalnym i Parafialnym za Wasze zaangażowanie i otwartość na wspólne budowanie 
Kościoła. Drodzy kapłani, nic bez Was nie uczynimy, tylko razem możemy budować prawdziwe dobro. 
Ta troska by było Was jak najwięcej coraz bardziej nas dotyka. Kapłan sobie, świecki sobie. Takiemu 
stanowi rzeczy my Akcja Katolicka mówimy nie! Jak mamy mieć silna AK jak Was jest tak mało. Wiem, 
że wielu z Was tę funkcję przydzielono a brak Wam pomocy, pewnej podpowiedzi jak to dzieło 
prowadzić. W tej kwestii też pracujemy. Drodzy kapłani w Was pokładam nadzieję, że w nas 
wyzwolicie ducha akcyjności. Proszę o Wasze oddanie, proszę byście nas dobrze przygotowali do 
prowadzenia powierzonego nam dzieła. Niech słowo Boże przez Was przekazane nieustannie nas 
porządkuje. Jeszcze raz za wszystko co czynicie dla AK bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich 
Wam dziękuję.  

Poproszę o brawa dla kapłanów.   
 

Króluj nam Chryste! 
 

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

 


