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Modlitwa asystenta Akcji Katolickiej

Wszechmogący i Miłosierny Boże! Dziękuję Ci za ła-
skę mojego powołania, które przeżywam jako niczym nie-
zasłużony dar i wielką, niepojętą tajemnicę niewytłuma-
czalnego Twojego wybrania mnie do służby Kościołowi. 
Klękam więc przed tajemnicą mojego powołania i za nie 
serdecznie dziękuję. 

Wywyższam Cię i wielbię za Twoją bezinteresowną 
miłość, którą nieustannie wlewasz w moje serce, za łaskę 
wiary, która jest światłem na moich drogach, za nadzieję, 
bez której nie miałbym żadnej przyszłości ani tu na ziemi, 
ani po mojej śmierci.   

Uwielbiam Cię za podtrzymywanie mnie w codzien-
nej służbie Kościołowi, za łaskę sprawowania sakramen-
tów świętych, szczególnie za sakrament Eucharystii oraz 
sakrament pokuty i pojednania, których jestem szafa-
rzem. Wobec tych wielkich i niepojętych misteriów czuję 
się niegodny i jednocześnie onieśmielony swoją grzeszno-
ścią. Wiem, że tym moim brakom towarzyszy Twoje nie-
skończone miłosierdzie i ono je skutecznie dopełnia.

Dziękuję Ci za Twoją obecność w moim sercu i su-
mieniu, za Twoją obecność na ołtarzu i w konfesjonale, 
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za obecność w Słowie Bożym, o którym często rozmyślam 
z głęboką wdzięcznością, za obecność w drugim człowie-
ku. Byłeś i jesteś obecny w moich rodzicach i wychowaw-
cach, w kapłanach i biskupach, w papieżu.  

Dziękuję Ci za tych wszystkich, których spotkałem 
w moim kapłańskim życiu, za żywych i umarłych. Za 
dzieci i młodzież, które chrzciłem i katechizowałem, za  
wiernych, których spotkałem w czasie mojej kapłańskiej 
posługi, za wszystkich strapionych i zmierzających do roz-
paczy, ale też za tych, którzy świadectwem swojego ży-
cia budowali mnie wewnętrznie i wielokrotnie podnosili 
na duchu. Wiem, że nie wszyscy są mi życzliwi, ale także 
i za nich się modlę. Proszę Cię o entuzjazm duszpasterski 
i prawdziwą radość chrześcijańską. 

Modlę się za tych, których poleciłeś mojej kapłańskiej 
trosce: znanych mi i nieznanych z imienia lub nazwiska. 
Wszystkich Tobie zawierzam i proszę dla nich o łaskę nie-
ustannego błogosławieństwa. Wejrzyj z miłością na nich 
wszystkich i obdarz ich potrzebnymi łaskami. Bądź im 
wszystkim Dobrym Ojcem i Zbawicielem. Przebacz im 
wszystkie niewierności i wprowadź na drogę świętości.

Polecam Ci w sposób szczególny tych, którzy nale-
żą do Akcji Katolickiej i z tej racji uczestniczą gorliwie 
w dziele nowej ewangelizacji. Spraw, abym był dla nich 
miłującym bratem i ojcem. Abym miał dla nich czas 
i serce zawsze otwarte. Abym chętnie się z nimi spotykał 
i pomagał w formacji. Abym nikogo nie lekceważył i nie 
pomijał. Bym nie żałował godzin wspólnej modlitwy, roz-
mowy i radości przebywania z nimi i Tobą pośród nas. 
Abym budował ich wiarę, tak by była na miarę świadec-
twa, gdyż tego świadectwa wszyscy potrzebują.

Modlitwa asystenta Akcji Katolickiej
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Wspieraj ich wszystkie apostolskie wysiłki, dodawaj 
im sił i odwagi do mężnego wyznawania wiary we wspól-
nocie Kościoła. Niech dobrze uformowani czują się mo-
imi bliskimi współpracownikami. Strzeż ich na drodze 
realizacji obowiązków małżeńskich, rodzinnych i zawo-
dowych. Spraw, aby spełniane powinności przynosiły im 
radość płynącą ze świadomości dobrego wykonywania 
Twego zamysłu wobec ich losów. Króluj w ich sercach, 
mieszkaniach, domach, miejscach pracy i życia. Dodawaj 
im śmiałości i mocy do odważnego niesienia sztandaru 
wiary – wszędzie tam, gdzie żyje współczesny człowiek. 

Spraw, aby ich parafialne i diecezjalne wspólnoty sta-
wały się coraz liczniejsze i bardziej śmiałe w dziele nowej 
ewangelizacji. Niech się rozwija Akcja Katolicka, która 
jest potrzebna współczesnemu Kościołowi. Niech cieszy 
się szacunkiem wiernych i wsparciem duchownych. Niech 
się nie lęka trudności i śmiało pokonuje przeszkody. Niech 
się krzepi prawdą, że należy do Kościoła i jest w sercu Do-
brego Boga. 

Do Twego serca przytul nas wszystkich i nie zapomi-
naj o naszych chorych oraz będących w podeszłym wieku. 
Spojrzyj łaskawie na naszych zmarłych i obdarz ich ży-
ciem wiecznym. Spraw, abyśmy wszyscy podążali drogą 
świętości i kiedyś spotkali się z Tobą, który żyjesz i kró-
lujesz na wieki. Matko Kościoła wspomagaj nas, św. Janie 
Pawle II wstawiaj się za nami. 

Modlitwa asystenta Akcji Katolickiej



10 postulatów bpa Klausa Hemmerle, 
wybitnego duszpasterza

1. Ważniejsze jest to, jak ja – jako kapłan – żyję, niż 
moje działanie; 

2. Ważniejsze jest to, co czyni we mnie swoją łaską 
Chrystus niż moje plany i aktywność; 

3. Ważniejsze jest życie w jedności z całym prezbite-
rium niż samotne walczenie z problemami; 

4.  Ważniejsza jest posługa modlitwy i słowa niż ob-
sługiwanie stołów; 

5. Lepsze jest duchowe towarzyszenie współpracow-
nikom niż osobiste wykonywanie jak największej 
ilości pracy; 

6.  Bardziej wskazane jest, a by w niewielu punktach 
być obecnym całkowicie  i promieniować, niż 
w wielu punktach szybko i połowicznie; 



7.  Ważniejsze jest działanie w jedności niż nie wia-
domo jak perfekcyjne działanie w izolacji, dlate-
go ważniejsza jest współpraca niż praca, „com-
munio” niż „actio”; 

8. Ważniejszy, bo bardziej owocny jest krzyż, niż 
efektywność; 

9.  Ważniejsze jest otwarcie na całość (parafia, diece-
zja, Kościół w świecie), niż nawet najważniejsze 
sprawy partykularne elitarnych grup; 

10.  Ważniejsze jest świadczenie wiary wobec wszyst-
kich niż strata czasu na zajmowanie się jednost-
kowymi pretensjami. 





Duchowość asystenta Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest ważnym i cenionym stowarzy-
szeniem ludzi świeckich, którzy poprzez dzieło apostol-
stwa włączają się w budowanie królestwa Chrystusowego 
w świecie. Charakteryzuje ją – pośród innych wspólnot 
apostolskich – to, że została powołana do istnienia na 
wyraźne życzenie papieża, oraz to, że nie realizuje swo-
ich celów, tylko cele Kościoła. Wszystko, co czyni, czyni 
w jedności z Kościołem hierarchicznym. 

Jej struktura organizacyjna jest prosta. Wszystkie 
szczeble, począwszy od parafialnego po krajowy, są ściśle 
zespolone ze strukturą administracyjną Kościoła i współ-
pracują z duchowieństwem. Można powiedzieć, że Ak-
cja Katolicka nie może istnieć bez tych relacji. To daje 
jej siłę duchową oraz pewność w sprawach religijnych 
i moralnych. Nic więc dziwnego, że potrzebuje kapłanów 
jako opiekunów duchowych, a gdy ich nie znajduje, do-
świadcza poważnego uszczerbku. W związku z tym rodzi 
się pytanie o duchowość kapłanów będących w służbie 
Akcji Katolickiej. Od jakości ich życia duchowego i zaan-
gażowania apostolskiego w dużej mierze zależy jej przy-
szłość. 
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Aby jednak dobrze zrozumieć miejsce i rolę kapłanów 
w Akcji Katolickiej, należy przyjrzeć się krótko jej historii 
i misji, jaką ma do spełnienia współcześnie. Należy do-
strzec jej szczególne miejsce we wspólnocie Kościoła, ro-
zeznać charyzmat i cele, jakie ma do spełnienia. To one 
niejako określają zadania jej członków i konkretyzują rolę 
oraz zadania współpracujących z nimi kapłanów.  

Historia Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka, jako organizacja zrzeszająca ludzi 
świeckich w celu prowadzenia apostolstwa, ma swoją 
długą i ciekawą historię. Po raz pierwszy tą nazwą posłu-
żył się papież Pius X w motu proprio z 18 XII 1903 roku, 
a następnie w encyklice Il fermo proposito z 11 VI 1905 
roku. Ojciec Święty wyłożył w tejże encyklice podstawy 
teologiczne oraz organizacyjne Akcji Katolickiej, zgodne 
z przyjętym ogólnym hasłem: Instaurare omnia in Christo 
(„Odnowić wszystko w Chrystusie”). Można zatem Piu-
sa X uznać za jej prekursora. 

Papież Pius XI, kontynuując dzieło swego poprzedni-
ka, w encyklice Ubi arcano z 23 XII 1922 roku oraz w li-
ście Quae nobis z 13 XII 1928 roku nadał Akcji Katolickiej 
ramy organizacyjne. Według jego wskazań Akcja Katolic-
ka miała być organizacją ludzi świeckich mających udział 
w apostolstwie hierarchicznym Kościoła i dążących do od-
nowienia życia religijnego we wszystkich dziedzinach ży-
cia. Metodę działania miało stanowić podporządkowanie 
się hierarchii oraz osobista odpowiedzialność członków 
za dzieło ewangelizacji. 

Na polecenie Piusa XI zaczęto tworzyć Akcję Katolic-
ką na całym świecie, w tym także w odrodzonej Polsce, 
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w której w 1928 roku utworzono zrazu Komisję Episkopa-
tu do spraw Akcji Katolickiej. W jej skład weszli: kard. A. 
Hlond – przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sa-
pieha, abp A. Szeptycki i od 1930 roku bp S. Adamski, któ-
ry ułożył Statut Akcji Katolickiej. Statut ten został zatwier-
dzony 27 XI 1930 roku przez Piusa XI. Był to jedyny, poza 
Włochami, statut krajowy wsparty autorytetem papieża.

W Polsce 24 XI 1930 roku powołano Naczelny In-
stytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu, 
którego pierwszym dyrektorem został bp S. Adamski. Pre-
zesem NIAK został A. Bniński (1930–1938), naczelnym 
asystentem kościelnym Akcji Katolickiej mianowano bpa 
W. Dymka. Patronem Akcji Katolickiej został św. Woj-
ciech, zaś główna uroczystość doroczna ustanowiona 
została w święto Chrystusa Króla. Centralnym organem 
prasowym był ukazujący się od 1931 roku „Ruch Katolic-
ki”. W latach 1930–1932 biskupi powoływali Akcję Kato-
licką w poszczególnych diecezjach. 

Na krajowym zjeździe Akcji Katolickiej w Krakowie 
(5–6 II 1934 roku) na wzór włoski utworzono cztery or-
ganizacje zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów 
(KZM) z siedzibą w Warszawie, Katolicki Związek Kobiet 
(KZK) z siedzibą w Krakowie (tymczasowo w Poznaniu), 
Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolic-
ki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ), oba z siedzibą 
w Poznaniu. W skład związków ogólnopolskich wchodzi-
ły odpowiadające im stowarzyszenia diecezjalne: Katolic-
kie Stowarzyszenie Mężów (KSM), Katolickie Stowarzy-
szenie Kobiet (KSK), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Żeńskiej (KSMŻ). Główny trzon w obu stowarzyszeniach 
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młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego 
już w 1919 roku. 

Choć Akcja Katolicka funkcjonowała wówczas tyl-
ko przez dziewięć lat, owoce jej działalności były znako-
mite. Nie tylko rozrosła się, obejmując swym zasięgiem 
młodzież i dorosłych. W jej szeregach skupionych było 
w 1938 roku ponad siedemset tysięcy wiernych. Jej dzia-
łalność była różnorodna, począwszy do religijnej, edu-
kacyjno-wychowawczej, dobroczynnej aż po społeczną. 
Wychowała wielu świadomych i odpowiedzialnych chrze-
ścijan, którzy w czasie drugiej wojny światowej oddali 
swoje życie, broniąc wiary w Boga, tak jak na przykład 
bł. Stanisław Starowieyski, ziemianin i patriota, który był 
prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lu-
blinie. Wraz ze swoim proboszczem, księdzem Domini-
kiem Majem z Łaszczowa, został aresztowany i zamordo-
wany w 1941 roku w obozie niemieckim w Dachau. 

Także po wojnie, gdy władze komunistyczne walczyły 
z Kościołem, Polacy mocno trwali przy Chrystusie. Było 
to możliwe dzięki ich solidnej formacji, o którą dbali bi-
skupi i kapłani zaangażowani wcześniej w dzieło Akcji 
Katolickiej. Gdy „władza ludowa” zakazała działalności 
akcji, o jej istnienie upomniał się papież Jan Paweł II. To 
on po latach w czasie ogólnopolskiej pielgrzymki KSM do 
Rzymu (15 IV 1995 roku) w czasie specjalnej audiencji 
powiedział: „Pamiętam, że jeszcze jako młody wikariusz 
w parafii w Niegowici, potem w Krakowie, byłem asy-
stentem kół KSM-u. Wkrótce jednak, w ramach brutal-
nej walki z Kościołem, KSM został rozwiązany przez wła-
dze komunistyczne. Pamiętam jeszcze ostatnie spotkanie 
w Krakowie, w Domu Katolickim z młodzieżą akademic-
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ką. Była taka grupa studiująca ABC tomizmu. Ja byłem jej 
asystentem. Już się toczył wtedy proces Kurii Krakowskiej, 
a więc był to rok 1954. Myśmy jeszcze działali. To były już 
ostatnie spotkania. Parę tygodni potem KSM został osta-
tecznie zlikwidowany tam, gdzie istniał. Istniał wtedy tyl-
ko w dwóch archidiecezjach – w Krakowie i Poznaniu”1. 
Słowa Ojca Świętego dobitnie potwierdzają jego bliskie 
związki ze stowarzyszeniem. 

Jako młody człowiek zetknął się więc późniejszy pa-
pież z jej przedwojenną działalnością; uprawiając teolo-
gię, posiadł wiedzę na jej temat, a kiedy został Piotrem 
naszych czasów, spotykał się z jej członkami pochodzą-
cymi z wielu krajów świata, doceniał jej aktywność dusz-
pasterską i pragnął, by nadal rozwijała się i obejmowała 
coraz to szersze obszary zlaicyzowanego świata. W takim 
też duchu upomniał się o Akcję Katolicką w 1993 roku, 
bo jej nieobecność w Ojczyźnie uważał za wielką szkodę 
wyrządzaną ewangelizacji; powiedział wtedy, że bez niej 
infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce jest niepełna!

Od tamtego czasu Akcja Katolicka rozwija się w więk-
szości diecezji i rozprzestrzenia na coraz więcej środowisk 
życia religijnego. Podejmuje liczne działania, które cieszą 
się uznaniem Kościoła. Angażuje się skutecznie w dzieło 
nowej ewangelizacji i dotychczas w niczym nie zawiodła 
oczekiwań wiernych. Chwalą ją papieże, biskupi i kapła-
ni, cieszą się z jej istnienia przede wszystkim ludzie świec-
cy. Jest to niewątpliwą zasługą niebieskiego orędownictwa 
jej patronów – świętych Wojciecha i Jana Pawła II. 

1 Discorso di Giovanni Paolo II ai Rapprezentanti dell’Asso ciscione 
della Gioventù Cattolica Polacca, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/
pl/speeches/1995/april/documents/hf_jp-ii_spe_19950415_gioventu-catt-po-
lacca.html (data dostępu: 12.12.2019).
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„Akcja Katolicka jest niezbędna dla Kościoła” – po-
wiedział Jan Paweł II do uczestników XI Zgromadzenia 
Krajowego Włoskiej Akcji Katolickiej2. Kościół potrzebuje 
wspólnoty ludzi świeckich, wiernych swemu powołaniu 
i zgromadzonych wokół swych pasterzy, którzy gotowi są 
dzielić z nimi codzienny trud ewangelizowania wszyst-
kich środowisk. Bezpośrednia i organiczna więź Akcji Ka-
tolickiej z diecezją i jej biskupem – jak napisali w liście pa-
sterskim biskupi włoscy – uczestnictwo w misji Kościoła, 
świadomość poświęcenia się kościołowi lokalnemu i jego 
misji we wszystkich jej wymiarach, udział w dążeniach, 
w decyzjach duszpasterskich i duchowości kościoła die-
cezjalnego – wszystko to sprawia, że Akcja Katolicka jest 
nie tylko jednym z wielu stowarzyszeń kościelnych, ale 
darem Bożym i bogactwem wspomagającym wzrost ko-
ścielnej wspólnoty3.

Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej, gdyż są mu nie-
zbędni ludzie świeccy gotowi poświęcić życie apostolstwu. 
Świeccy, których doświadczenie będzie konkretnym oraz 
trwałym znakiem wielkości i radości życia chrześcijańskie-
go, którzy umieją dostrzec w chrzcie świętym źródło swej 
godności, w chrześcijańskiej wspólnocie rodzinę złączo-
ną jedną wiarą, a w duszpasterzu ojca duchowego i brata, 
który prowadzi wiernych do Boga. Kościół pragnie ludzi, 
którzy nie traktują wiary jako sprawy prywatnej i chęt-
nie wnoszą zaczyn Ewangelii do relacji międzyludzkich 
i do działalności instytucji4. Jan Paweł II apelował: „Akcjo 

2 Jan Paweł II, Kościół was potrzebuje, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. polskie) 23 (2002), nr 7–8 (245), s. 45.

3 List Rady Stałej Episkopatu Włoch do Krajowego Instytutu Włoskiej 
Akcji Katolickiej z 12 marca 2002 r.,  Rzym 2002. 

4 Jan Paweł II, Kościół was potrzebuje, dz. cyt., s. 45.
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Katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i mieszkasz 
w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków 
ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowo-
ści Ewangelii”5. Niech więc asystenci będą duszą akcji, 
aby stała się diamentem naszych wspólnot6.

Szczególna rola i misja kapłana w Akcji Katolickiej

O sile Akcji Katolickiej decyduje nie tyle jej strona 
organizacyjna, strukturalna, co przede wszystkim – du-
chowa, a za nią w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są 
kapłani, którzy pełnią ważną funkcję asystentów. Nie 
do pomyślenia jest działanie stowarzyszenia bez kapła-
na i biskupa; wynika to bezpośrednio z jego charyzma-
tu, którego cechą nadrzędną jest bezpośrednia współpra-
ca z hierarchią. W związku z tym Jan Paweł II mówił, że 
stowarzyszeniu trzeba zapewnić dobrze przygotowanych 
kierowników, wychowawców i animatorów, a także zmo-
bilizować świeckich, zdolnych do wielkiego zapału apo-
stolskiego, którzy głosić będą Ewangelię w każdym śro-
dowisku. Dzięki temu Akcja Katolicka będzie mogła na 
nowo wyrazić swój charyzmat stowarzyszenia wybranego 
i zalecanego przez biskupów, wskutek bezpośredniej i or-
ganicznej współpracy z nimi w posłudze ewangelizowania 
świata poprzez formację i uświęcanie swych członków7.

Jan Paweł II, spotykając się z asystentami tego sto-
warzyszenia, wzywał ich, aby wspierali je swoją posłu-
gą kapłańską, „aby «odwaga przyszłości» i «wyobraźnia 

5 Tamże. 
6 Jan Paweł II, Rola Akcji Katolickiej w parafii. Przesłanie do asysten-

tów Włoskiej Akcji Katolickiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 
24 (2003), nr 4 (252), s. 30.

7 Tamże. 
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świętości», których Duch Pański z pewnością nie poską-
pi pełniącym funkcje kierownicze i członkom, pozwoliły 
mu coraz wierniej wypełniać mandat misyjny”8. Ponadto 
Ojciec Święty wzywał kapłanów, aby przez swą owocną 
posługę kapłańską przyczyniali się do propagowania roz-
ległego i gruntownego programu wychowawczego, który 
pozwoli, by aktualne przesłanie Ewangelii dotarło do jak 
największej liczby ludzi. Dlatego stowarzyszeniu trzeba 
zapewnić dobrze przygotowanych kierowników, wycho-
wawców i animatorów9.

Bycie asystentem to funkcja duszpastersko ważna, ale 
także trudna, zwłaszcza wówczas, gdy trzeba tę posługę 
pogodzić z innymi w diecezji czy parafii. Trudności te po-
tęguje niezrozumienie jej nie tylko przez wiernych, ale 
niekiedy przez samych duchownych. Zdarza się i tak, że 
nie jest ona uznawana i szanowana przez samych bisku-
pów, którzy ją zaledwie tolerują, a nie wspierają. Gorzej, 
gdy swą niechęć wyrażają oni wobec samych kapłanów.  
Niestety, wciąż są diecezje, gdzie Akcji  Katolickiej nie po-
wołano do istnienia.  Bywa i tak, że po zmianie biskupa, 
który wspierał Akcję Katolicką, przychodzi jego następ-
ca, który nie widzi miejsca dla niej w swojej diecezji. Co 
wówczas powiedzieć tym, którzy mają już swoje w niej 
miejsce? Wszystko to może prowadzić do zmęczenia, 
a nawet zniechęcenia czy wręcz rezygnacji. 

Bycie asystentem Akcji Katolickiej, choć trudne i wy-
magające ze względu na szczególną relację współodpo-
wiedzialności za stowarzyszenie, może stanowić źródło 
płodności pracy apostolskiej i świętości życia. Asysten-
cja kapłańska Akcji Katolickiej zabezpiecza jej członków, 

8 Tamże. 
9 Tamże.
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z jednej strony, przed niebezpieczeństwem klerykaliza-
cji laikatu, czyli pokusą wyręczania duchownych w tych 
funkcjach, które na mocy święceń tylko im przysługują, 
a z drugiej strony, daje możność wszechstronnej animacji, 
tym bardziej, że w rzeczywistości polskiej duchowni mają 
jeszcze dosyć duży autorytet urzędowy.

Jan Paweł II zachęcał więc kapłanów, aby nie bali się 
pracować dla Akcji Katolickiej i aby w służbę temu zada-
niu apostolskiemu oddali swe najlepsze siły: mądrość ro-
zeznania duchowego, świętość życia, różne kompetencje 
teologiczne i duszpasterskie, umiejętność utrzymywania 
prostych i autentycznych relacji. Aby byli ojcami i braćmi 
potrafiącymi dodawać otuchy, rozbudzać pragnienie życia 
ewangelicznego, wspomagać w trudnych sytuacjach życio-
wych dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny i osoby star-
sze. Aby starali się kształtować silne i wolne osobowości 
chrześcijańskie, mądre i pokorne, zdolne szerzyć kulturę 
życia, sprawiedliwości i wspólnego dobra10.

Statut Akcji Katolickiej w Polsce wyróżnia asystentów: 
krajowego, diecezjalnego i parafialnego. Krajowy asystent 
kościelny zapewnia łączność stowarzyszenia z Konferen-
cją Episkopatu Polski, dba o właściwą formację w stowa-
rzyszeniu oraz czuwa nad czystością doktryny. Mianuje 
go Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich człon-
ków11. Asystent diecezjalny zapewnia łączność stowa-
rzyszenia z biskupem diecezji, dba o właściwą formację 
członków stowarzy szenia i czuwa nad czystością dok-
tryny. Mianuje go biskup diecezjalny12. Z kolei asystent 

10 Tamże.  
11 Statut Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa 2019, rozdz. IV, 

art. 62.
12 Tamże, art. 35. 
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parafialny zapewnia łączność oddziału z biskupem diece-
zjalnym, dba o właściwą formację członków i czuwa nad 
czystością doktryny. Z reguły jest nim mianowany przez 
biskupa diecezjalnego proboszcz parafii lub w uzasadnio-
nej sytuacji inny kapłan. Parafialny asystent uczestniczy 
w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Pa-
rafialnego Oddziału, a także w spotkaniach zwołanych 
przez asystenta diecezjalnego13. 

Warto jednak pamiętać o tym, że duchowość jako 
styl życia i zajęcie postawy wobec Boga, człowieka i świa-
ta nie jest rezultatem odgórnych założeń prawnych, lecz 
owocem doświadczenia Ducha Świętego działającego 
w sercach poszczególnych ludzi. Tak rozumianej ducho-
wości nie można zaplanować, wypracowuje się ją przez 
całe życie. To dotyczy także duchowości życia kapłańskie-
go. Pytanie o duchowość asystenta Akcji Katolickiej jest 
pytaniem o duchowość dzisiejszego duszpasterza, pro-
boszcza, którego biskup diecezjalny mianuje asystentem. 
Nie chodzi więc o jakąś szczególną kategorię księży, lecz 
duszpasterzy, którzy poprzez pracę parafialną znajdują się 
w służbie Kościoła. Nikt z kapłanów nie kończy specjal-
nych studiów dotyczących roli i misji Akcji Katolickiej. 
Ważne jest, aby każdy kapłan był dyspozycyjny do pra-
cy w tym stowarzyszeniu, aby czynił to chętnie i ofiarnie 
mimo niekiedy doświadczanych trudności. Nie może się 
zniechęcać czy wręcz zrażać trudnościami, gdyż Akcja Ka-
tolicka mimo wszystko jest potrzebna Kościołowi. Ludzie 
wierzący mają do niej absolutne prawo, a to, co jest ich 
prawem, jest obowiązkiem Kościoła. 

Pierwszą i podstawową sprawą jest więc wspomniana 
dyspozycyjność. To o niej papież Franciszek w czasie Świa-

13 Tamże, rozdz. 4, art. 49.
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towych Dni Młodzieży podczas mszy dla kapłanów, sióstr 
zakonnych i kleryków powiedział: „(…) życie najbliższych 
uczniów [Jezusa], do których grona jesteśmy powołani, 
składa się z konkretnej miłości, czyli służby i dyspozycyj-
ności; jest to życie, gdzie nie ma przestrzeni zamkniętych 
i własności prywatnych, dla własnej wygody. Ten, kto po-
stanowił upodobnić całe swoje życie do Jezusa, nie wy-
biera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, gdzie zo-
stał posłany”14. To wezwanie do służby, dyspozycyjności 
dla Jezusa, wyjścia z naszych przeróżnych ograniczeń było 
centralnym przesłaniem papieskiego orędzia dla nas, ka-
płanów.

Druga sprawą jest umiejętność budowania relacji 
z wiernymi. Potwierdzają to słowa Jezusa: „pasterz zna 
swoje owce, a owce znają pasterza” (J 10, 14). Papież 
Franciszek we wspomnianym przemówieniu wyjaśnia, 
„że nie tylko pasterz musi poznawać swoje owce, wcho-
dzić z nimi w relacje, rozmawiać z nimi, dawać im czas, 
ale musi się również wobec nich otworzyć, dzielić się 
własnym doświadczeniem Boga. Gdy pasterz zanurza się 
w codzienne życie swoich owiec i poznaje ich los, wszyst-
ko to zaczyna przenikać jego sposób myślenia i działania. 
Jeśli ktoś jako kapłan zajmuje miejsce Jezusa, winien od-
nosić się do ludzi z tą samą serdecznością, co Odkupiciel. 
Trzeba przestać szukać swojej chwały i zejść z wysokości 
swego urzędu, aby spojrzeć ludziom prosto w oczy i oddać 
im do dyspozycji swoje talenty, uprawnienia i bogactwo 
duchowe. Wtedy też przed pasterzem najpełniej odsłania 
się tajemnica szczęścia, które znajdzie tylko ten, kto żyje 

14 Franciszek, Pan namaścił nas olejem radości, Homilia podczas 
Mszy św. Krzyżma (17 IV 2014), https://opoka.org.pl/nauczanie/naucza-
nie-papieza-franciszka-homilie (10.12.2019).
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dla innych. A wtedy „zapachowi owiec” towarzyszyć bę-
dzie promieniowanie radości i dobroci15.

O tej dyspozycyjności i jednocześnie umiejętności 
kontaktowania się z wiernymi pisał Jan Paweł II w swo-
jej książce pt. Wstańcie, chodźmy!: „Dla duszpasterza jest 
bardzo ważne mieć kontakt z ludźmi i posiąść umiejętność 
komunikowania się z nimi na różne sposoby. Jeśli o mnie 
chodzi, to rzecz znamienna, że nigdy nie miałem wrażenia, 
żeby liczba moich kontaktów była zbyt duża. Niemniej 
moją stała troską było, aby w każdym przypadku zacho-
wać indywidualny charakter tych odniesień. Każdy czło-
wiek jest osobnym rozdziałem. Zawsze działałem zgodnie 
z tym przekonaniem. Zdaję sobie jednak sprawę, że tego 
nie można się nauczyć. To po prostu jest, wypływa z wnę-
trza. Zainteresowanie drugim człowiekiem zaczyna się od 
modlitwy duszpasterza, od jego rozmowy z Chrystusem, 
który mu powierza »swoich«. Modlitwa przygotowuje nad 
do spotkań z drugimi. Są to spotkania, w których dzięki 
duchowemu otwarciu możemy się wzajemnie poznawać 
i rozumieć także  wtedy, kiedy czasu jest niewiele. Ja za 
wszystkich po prostu modlę się dzień w dzień. Gdy spo-
tykam człowieka, to już się za niego modlę i to zawsze 
pomaga w kontakcie z nim. Trudno mi powiedzieć, jak to 
ludzie odbierają – trzeba by ich zapytać. Mam jednak taką 
zasadę, że każdego przyjmuję jako osobę, którą przysyła 
Chrystus – jako tego, którego mi dał i zarazem zadał”16.

Kapłan jest dla wiernych nie tylko w wyznaczonych 
godzinach posługi sakramentalnej i dyżuru w kancelarii, 

15 R. Hajduk, Redemptoryści – pasterze „pachnący owcami”, „Rodzi-
na Odkupiciela”. Biuletyn WSD Redemptorystów w Tuchowie, 1(2017), 
s. 22–25.

16 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 58. 



21Duchowość asystenta Akcji Katolickiej

ale on po prostu cały i zawsze jest dla nich, dla posługi 
im, dla rozmowy, wsparcia, modlitwy z nimi i  nad nimi. 
To oznacza, że mój czas, moje pieniądze (z całą świado-
mością, że te „moje” tak naprawdę oznacza ofiarowane 
mi przez wiernych), moja wiedza i talenty należą do wier-
nych, którym posługuję. Mają prawo z nich korzystać, bo 
ja jestem dla nich”17. I choć jest to trudne zadanie, to jed-
nak ono może sprawić, że  kapłan będzie miał koło siebie 
ludzi, którzy będą jego bliskimi współpracownikami, na 
których zawsze będzie mógł liczyć.

Obecnie w rozwoju Akcji Katolickiej daje się zauwa-
żyć pewną stagnację. Coraz mniej jest ludzi chętnych do 
aktywnego wspierania apostolstwa właśnie w jej ramach. 
Wielu ludzi odzwyczaiło się od jakiekolwiek zespołowego 
działania we wspólnotach apostolskich Kościoła. Nowe 
pokolenia ludzi wierzących nie dorastały w klimacie ro-
dzinnym przepojonym aktywnością religijną. Wielu tłu-
maczy się nadmiarem obowiązków w rodzinie i w pracy, 
inni nie widzą możliwości stałego kontaktu ze stowarzy-
szeniem, sporadycznie są gotowi go wspierać, ale nie na 
stałe. Można obecnie mówić o braku poczucia potrzeby 
przynależności do jakiejkolwiek wspólnoty i prowadze-
nia jakiejkolwiek aktywności. To powoduje, że Akcja Ka-
tolicka kurczy się w swoim rozwoju, przynależący do niej 
członkowie starzeją się, niestety, wielu umiera i nie ma 
następstwa pokoleniowego.

W związku z tym do asystenta należy troska o roz-
wój Akcji Katolickiej na szczeblu parafialnym. Dzisiaj nie 
wystarczą komunikaty odgórne podczas „parafialnych 

17 Franciszek, Pan namaścił nas olejem radości, 17 IV 2014 – Homi-
lia podczas Mszy św. Krzyżma, https://opoka.org.pl/nauczanie/naucza-
nie-papieza-franciszka-homilie (10.12.2019).
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ogłoszeń”. Konieczny jest osobisty kontakt z wiernymi, 
potrzebna jest umiejętność trafiania z właściwą argumen-
tacją do ludzi. Trzeba trafiać z propozycją włączania się do 
tego stowarzyszenia do wybranych ludzi, których cechu-
je otwarcie i wewnętrzna potrzeba aktywnego przeżywa-
nia swojej wiary. Należy stawiać nie tylko na pojedyncze 
osoby, ale całe rodziny. Model rodzinny Akcji Katolickiej 
we Włoszech przynosi dobre rezultaty. Troska o rozwój 
tego stowarzyszenia nie może wyrażać się tylko poprzez 
jednorazowe działanie, ona musi wypływać z całokształ-
tu działań duszpasterskich. Całe duszpasterstwo powinno 
cechować się wychowywaniem ludzi do zespołowego apo-
stolstwa. Należy zacząć już od dzieci i młodzieży. Z niepo-
kojem zauważamy, że dotąd nie powołaliśmy wspólnot 
apostolskich dzieci i młodzieży.   

Do współpracy z wiernymi w ramach Akcji Katolic-
kiej potrzebne jest osobiste przekonanie o tym, że Akcja 
Katolicka jest duszpastersko ważną wspólnotą, której Ko-
ściół potrzebuje i bez której infrastruktura jest niepełna. 
Należy Akcję Katolicką nie tylko poznawać, rozumieć, ale 
trzeba ją po prostu kochać i być gotowym oddać swoje 
siły dla jej rozwoju. Potrzebne jest poznanie podstawo-
wych założeń doktrynalnych i organizacyjnych stowarzy-
szenia i jego szczególnego charyzmatu. Potrzebne jest za-
poznanie się z jego długą i piękną historią pisaną przez 
różnych ludzi i przez różne wydarzenia. Wieloletni jego 
dorobek powinien utwierdzić duchownych w przekona-
niu, że Akcja Katolicka zajmuje istotne miejsce w Koście-
le. Pozbawienie Kościoła tego stowarzyszenia doprowa-
dziłoby do osłabienia jego siły apostolskiej i zubożyłoby 
jego infrastrukturę. 
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Skoro Sobór Watykański II zwraca uwagę, że Akcja 
Katolicka jako „urząd konieczny” winna doznawać od 
wszystkich poparcia (DB 17), to w przypadku jej braku 
należy pytać o wierność kapłana wobec nauczania Ko-
ścioła. O Akcję Katolicką woła papież, proszą biskupi, 
czy zatem może jej nie być? Jej brak jest pytaniem o zna-
jomość eklezjologii i teologii pastoralnej. Jeśli pojawia 
się niechęć wobec Akcji Katolickiej, należy radzić, jak ją 
przezwyciężyć i uczynić wszystko, by ona mogła powstać. 
Kapłan, który pokona opory i otworzy się na Akcję Kato-
licką, wkrótce przekona się, jaką ona jest dla jego duszpa-
sterzowania pomocą. 

Potrzeba formacji asystentów

Według danych statystycznych, ze środowiska ruchów 
i stowarzyszeń wywodzi się około 70% powołań kapłań-
skich i zakonnych. Jeśli więc ruchy i stowarzyszenia od-
czuwają brak dostatecznej opieki i współpracy kapłanów, 
to znaczy, że na etapie formacji seminaryjnej dochodzi do 
negatywnych zmian. Tymczasem nauczanie Kościoła wy-
raźnie wskazuje na konieczność zapewnienia kandydatom 
do kapłaństwa możliwości kontynuowania ich związku 
ze zrzeszeniem, z którym wcześniej byli związani, oraz na 
pozytywną rolę, jaką ruchy i wspólnoty odgrywają w pro-
cesie formacji18.

Program studiów seminaryjnych przewiduje możli-
wość wprowadzenia odrębnego wykładu na temat ru-
chów i stowarzyszeń katolickich, w tym Akcji Katolickiej. 
Ponadto poznawanie ruchów i stowarzyszeń oraz udział 

18 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” o forma-
cji kapłanów, Watykan 1995, nr 68.  
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w podejmowanych przez nie inicjatywach wpisane są 
w program obowiązujących alumnów praktyk pastoral-
nych. Tematyka ta jest poruszana w ramach wykładów 
i ćwiczeń z teologii pastoralnej, a także z katolickiej na-
uki społecznej i socjologii religii. Celem tych zajęć powin-
no być ukazanie historii i roli, jaką Akcja Katolicka ma 
do spełnienia w misji Kościoła. Stowarzyszenie to swoją 
działalnością przyczynia się do urzeczywistnienia pełni 
Kościoła, gdyż w niej mogą realizować swe powołania lu-
dzie świeccy. Ona też staje się obok parafii podstawowym 
środowiskiem apostolatu wspólnotowego.  

Należy przekonać adeptów kapłaństwa do tego, że lu-
dzie świeccy mają prawo do tego stowarzyszenia i nikt 
im nie powinien robić łaski w tym względzie. Skoro mają 
takie prawo, to duszpasterze powinni im to umożliwić. 
Stosunek duszpasterzy do ludzi świeckich jest probierzem 
właściwego rozumienia Kościoła jako wspólnoty, do któ-
rej należą nie tylko osoby duchowne, ale i świeckie. Do ta-
kiego rozumienia Kościoła alumni muszą dojrzeć w toku 
studiów i ćwiczeń, a także poprzez samokształcenie. Mu-
szą też nabyć sprawności w zakresie współpracy z ludźmi 
świeckimi, poznać współczesne metody i środki wspoma-
gające te umiejętności. Najważniejszą jednak sprawą po-
zostaje miłość do Kościoła i troska o jego właściwy roz-
wój. Ważna w tej dziedzinie okazuje się rodzina i parafia, 
w której przyszli kapłani wzrastają i dojrzewają jako dusz-
pasterze. Potrzebne jest świadectwo rodziców i kapłanów. 

W związku z tym należy docenić znajomość teologii 
pastoralnej, katolickiej nauki społecznej, a także socjologii 
religii. Potrzebna jest zatem integralność i progresywność 
formacji. Kluczowy jest rytm osobistego rozwoju w kon-
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tekście charakterystycznych etapów i wymagań formacji 
kapłańskiej prowadzonej przez całe życie. Dlatego rozwój 
osoby powołanej nie może się kończyć wraz z przyjęciem 
przez nią święceń, ale musi trwać do końca życia. Narasta-
jąca sekularyzacja wymaga, aby formacja miała charakter 
stały, systematyczny, gdyż dzisiaj duszpasterzom znajdują-
cym się pod silną presją cywilizacyjną grozi tak zwany syn-
drom wypalenia i zniechęcenia, przed którym może obronić 
stała, pogłębiona formacja. Należy uznać, że dzisiaj w Ko-
ściele problematyka formacji formatorów została dowarto-
ściowana i rozwija się dość intensywnie. 

Jeśli chodzi o wspomnianą formację seminaryjną, to 
ona powinna sprawić, że alumni staną się duszpasterzami, 
którzy będą odważnie wychodzić i szukać ludzi, którzy 
chcą siebie dać innym, którzy nie szukają w kapłaństwie 
siebie, tylko są gotowi, aby siebie dawać. W odnowio-
nym duszpasterstwie nie chodzi więc przede wszystkim 
o przekazywanie wiedzy o Bogu i Kościele, nie chodzi 
też tylko o moralne wymagania. Chodzi nade wszyst-
ko o zaproszenie innych do budowania z Bogiem zbaw-
czej relacji. Dopiero z niej wynika solidne pogłębianie 
wiedzy, moralna przemiana życia i efektywne działania 
zewnętrzne. Klerycy i prezbiterzy mają promieniować 
tym, co w chrześcijaństwie jest naprawdę istotne, czyli 
budowaniem relacji z innymi. Jeśli tak będą czynić, nie 
będą stawiać siebie w centrum. Ich wiara stanie się źró-
dłem relacji pokornych i głębokich.

Chodzi więc o nabycie umiejętności współpracy 
z innymi i troski o innych. Posługa kapłańska będzie 
więc wymagała od nich otwarcia się na innych, szuka-
nia ich, towarzyszenia im i prowadzenia ich do Boga. 
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Duszpasterze muszą z miłością odnosić się do wier-
nych, kochać ich i w takim duchu im służyć. Nie można 
w żadnym wypadku stronić od kontaktu ze świeckimi, 
unikać ich czy też nimi pogardzać. Byłoby to sprzeczne 
z wolą Boga. Relacje te może ułatwić rzetelna formacja 
intelektualna, zwłaszcza duszpasterska. 

Wielu kapłanów rozumie istotę i potrzebę Akcji Kato-
lickiej. Podejmują oni starania, aby w ich parafiach znala-
zło się to stowarzyszenie, gdyż wiedzą, że spełnienie wiel-
kiego zadania ewangelizacji nie jest możliwe bez czynnego 
zaangażowania świeckich, świadomych swego powołania 
i misji w Kościele19. Trzeba rozpoznawać, chronić, rozwi-
jać, rozeznawać oraz mądrze i świadomie wykorzystywać 
konkretny dar każdego członka Kościoła, nie dopuszczać 
do pomieszania ról i funkcji czy zafałszowania statusu 
teologicznego i kanonicznego. Bez tego nie sposób budo-
wać Ciała Chrystusa ani właściwie prowadzić Jego misji 
zbawienia20. 

Ludzie świeccy powołani są do tego, aby Kościół był 
obecny i aktywny w takich miejscach, w których jedynie 
przy ich pomocy stać się może „solą ziemi”. Świeccy za-
wsze znajdowali w Kościele miejsce współpracy z tymi, 
których Chrystus powołuje do kapłaństwa służebnego. 
Tak było już na początku działalności Kościoła, gdy wier-
ni świeccy pomagali apostołom w ich posłudze ewangeli-
zacyjnej. Ukazana w Piśmie Świętym (zob. Rz 16; Flp 4, 3; 
Dz 10) współpraca wszystkich uczniów Chrystusa była 
wzorem życia chrześcijańskiego.

19 Jan Paweł II, Kościół wspólnotą ewangelizacyjną, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. polskie) 14 (1993), nr 2 (150), s. 16.

20 Jan Paweł II, Ku wspólnemu budowaniu Kościoła, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. polskie) 15 (1994), nr 8 (165), s. 22. 
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Szczególnie cenione cechy asystenta 

Asystent kościelny Akcji Katolickiej ma być ojcem 
i bratem, ma pomagać we wzbudzaniu pragnienia życia 
ewangelicznego wśród jej członków, podtrzymywać świec-
kich w życiowych trudnościach, poczynając od dzieci, 
a kończąc na ludziach starszych i schorowanych. Jan Paweł 
II apelował do asystentów: „Niech wam leży na sercu for-
mowanie osobowości chrześcijańskich silnych i wolnych, 
mądrych i pokornych, zdolnych do promocji kultury życia, 
sprawiedliwości i wspólnego dobra”21. Dlatego akcja ma 
stawać się kuźnią postaw, obrony i promocji życia, zaan-
gażowania na rzecz sprawiedliwości i wspólnego dobra. 

Kowalem w duchowej kuźni ma być kapłan, asy-
stent kościelny akcji. Fundamentem formacji kapłańskiej 
jest przecież formacja ludzka. Wierni podczas spotkania 
z nami jako pierwsze stawiają sobie pytanie, jakimi je-
steśmy ludźmi, jakie jest nasze człowieczeństwo. Odpo-
wiedź na nie jest probierzem i warunkiem dialogu duszpa-
sterskiego z wiernymi, którym posługujemy jako szafarze 
Chrystusowego Kościoła. Bardzo ważna jest tak zwana 
pierwsza styczność duszpasterska, która polega na spon-
tanicznym spotkaniu duszpasterza z człowiekiem! Od ja-
kości tego spotkania zależy często dalszy kontakt duszpa-
sterski albo jego zanik.  

Kapłanowi potrzebne są: umiłowanie prawdy, pra-
wość i rzetelność, szacunek dla każdego, poczucie spra-
wiedliwości, wierność danemu słowu, szczere współczu-
cie, konsekwencja w postępowaniu, zrównoważony sąd 
i zachowanie. Istotne jest poszanowanie każdego człowie-
ka, bo każdy posiada niepowtarzalną godność. Kapłan wi-

21 Tamże. 
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nien rozmawiać z ludźmi, a także być „żywym obrazem” 
Jezusa Chrystusa, starać się o odtworzenie w sobie ludz-
kiej doskonałości objawionej w Chrystusie, być człowie-
kiem głębokiej wiary. Tylko pod tym warunkiem zdoła 
skutecznie wypełniać kapłańską posługę. Jest powołany 
do dawania świadectwa wiary całym swym życiem i dzia-
łaniem. Jako duszpasterz winien umacniać w wierze braci, 
odpowiadać na ich wątpliwości i zastrzeżenia, wspierać 
zagubionych i niezdecydowanych22.

Trwanie w Chrystusie wymaga wierności sumieniu, 
które jest dla człowieka sprawą zasadniczą, wewnętrznym 
przewodnikiem, a także sędzią naszych czynów. Stanowi 
o naszym człowieczeństwie. Dlatego Jan Paweł II często 
mówił o potrzebie kształtowania sumień i roli, jaką w tym 
względzie powinien spełniać kapłan. Miejscem formacji 
sumienia winna być także Akcja Katolicka23. Człowiek 
sumienia żyje w trwałej jedności z Chrystusem. Ważna 
w tym względzie jest posługa kapłana w konfesjonale 
i troska o to, aby zrzeszeni członkowie korzystali z tego 
sakramentu regularnie. Należy ich także przekonywać do 
tego, aby mieli swoich stałych kierowników duchowych.  

Członkowie Akcji Katolickiej powinni pamiętać 
o tym, że nie można przeżywać swego chrześcijaństwa 
bez modlitwy, która jest sprawą niezbędną i nie do za-
stąpienia zarówno w życiu osobistym człowieka wierzące-
go, jak i w apostolacie. Tylko z modlitwy można czerpać 
siły i energię potrzebną do postępowania zgodnego z wolą 
Boga. Modlitwa napełnia człowieka odwagą w obliczu 
trudności i doświadczeń. Jest ona także szkołą wytrwa-

22 Jan Paweł II, Kapłan człowiekiem wiary, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. polskie) 10 (1989), nr 12 bis (119), s. 20.

23 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. ku czci św. Jana Sarkandra 
w Skoczowie, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 1 (1996), s. 20.
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łości i roztropności w podejmowaniu różnych inicjatyw 
religijnych i społecznych. Modlitwa i osobista, i wspólno-
towa jest także źródłem łaski skutecznego apostolatu. Jest 
też zasadniczą powinnością członków Akcji Katolickiej. 
Nauczycielem modlitwy dla człowieka wierzącego podej-
mującego działalność w strukturach Akcji Katolickiej po-
winien być kapłan. 

Życie modlitwy wymaga uczestniczenia w liturgii, 
zwłaszcza w słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Litur-
gia kształtuje także mentalność katolika świeckiego i jego 
sposób patrzenia na świat z mądrością, w perspektywie 
ostatecznego przeznaczenia. Istotne jest połączenie dzia-
łalności w tym stowarzyszeniu z Eucharystią nie tylko 
niedzielną, co jest obowiązkiem każdego człowieka wie-
rzącego, ale w miarę możliwości codzienną. Eucharystia 
powinna stanowić duchową siłę dla aktywności apostol-
skiej, dlatego spotkania formacyjne, sesje naukowe i inne 
przedsięwzięcia powinny być połączone z Eucharystią. 
Ważne jest także organizowanie adoracji Najświętszego 
Sakramentu.   

Braterstwo kapłańskie

Jezus, obdarzając zaufaniem i łaską powołania Dwu-
nastu na swoich uczniów, każdego z nich powołał od-
dzielnie i indywidualnie, ale stworzył wspólnotę, gdyż tyl-
ko we wspólnocie mogli wypełnić powierzone im zadania 
apostolskie. Od początku zatem Jezus powołuje, mówiąc 
naszym językiem, nie tyle kapłanów, ile wspólnotę kapła-
nów – i nie ma w Ewangelii żadnych znaków świadczą-
cych o tym, by miała mieć ona jedynie charakter forma-
cyjny i przejściowy. 
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Uczestnictwo we wspólnocie jest konieczne, by czło-
wiek mógł realizować swoje powołanie. W dzisiejszych 
czasach wielu o tym zapomina i wielu się z tym nie liczy. 
Jest to poważny błąd! Kapłan jako „samotny jeździec” nie 
istnieje. „Kto traci braci, ducha traci” – mówi przysłowie. 
Kapłan zawsze ma być w środowisku kapłańskim – fizycz-
nie i emocjonalnie, a zarazem duchowo. Jezus doskonale 
zdawał sobie z tego sprawę i wszędzie wysyłał po dwóch 
uczniów. Chciał, aby ich świadectwo było niepodważal-
ne, ale też chciał, aby wzajemnie się wspierali w głoszeniu 
Dobrej Nowiny. Tak stopniowo ich podprowadzał i wy-
chowywał do przyjaźni, aż w końcu dał im przykazanie 
nowe, aby się wzajemnie miłowali... To nie była praca 
nad jednym charakterem. W Ewangelii taka nie istnieje, 
bo byłoby to pielęgnowanie egoizmu własnej doskonało-
ści. To zawsze była praca przynajmniej nad dwoma cha-
rakterami, które cenią przyjaźń i dorastają do niej.

Wspólnotę kapłańską niekiedy osłabia zbytni indywi-
dualizm, często połączony z egoizmem, osłabia także brak 
głębszych więzi, czego przyczyną bywa różnica pokoleń, 
niechęć do prowadzenia wzajemnego dialogu opartego na 
zaufaniu i chęci zrozumienia, brak dobrej woli pomagania 
sobie, zbytni krytycyzm, zarozumiałość i pycha – wszyst-
ko to burzy nasze wzajemne braterskie relacje. Do tego 
dochodzi – z jednej strony – zwykła ludzka niechęć do 
ofiarowania siebie innym, do udzielania im siebie, czego 
wyrazem jest zaniedbywanie wspólnej modlitwy w gronie 
kapłańskim, zwłaszcza wspólnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu, odchodzenie od wspólnego stołu, separo-
wanie się od życia wspólnoty, a z drugiej strony – chęć 
zaznaczenia swej odrębności czy też wyjątkowości przez 
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udzielanie się na różnych, odległych od Kościoła polach 
i przesadne zbratanie się ze świeckimi, niemające nic 
wspólnego z autentyczną przyjaźnią, którą tak troskliwie 
pielęgnował w swoim kapłańskim, biskupim i papieskim 
życiu Jan Paweł II.

Kapłani pełniący funkcję asystenta w Akcji Katolickiej 
powinni być nie tylko świadomi wspomnianych zagrożeń, 
ale powinni czuć się odpowiedzialni za rozwój braterstwa 
w swojej wspólnocie kapłańskiej. Powinni być jej niejako 
moderatorami. Podstawą tego braterstwa jest autentyczna 
i szczera więź ze swoim biskupem, więź miłości i oddania. 
O potrzebie tej więzi należy nie tylko mówić, ale trzeba ją 
potwierdzać czynami. Należy ją umacniać szczerą modli-
twą i posłuszeństwem. Wystrzegać się niepotrzebnej kry-
tyki i ochraniać przed nią innych. 

Istotna jest braterska więź ze swoimi konfratrami, z któ-
rymi przecież dzielimy ten sam dach nad głową, służymy 
w tej samej świątyni, uczymy w tej samej szkole. Chodzi 
o umiejętność dobrej i owocnej współpracy bez rywaliza-
cji i zazdrości. Potrzebna jest solidarność bycia z drugimi 
i dla drugich, a nigdy jedni przeciw drugim. Duch solidar-
ności powinien ożywiać wszystkie ludzkie i duszpasterskie 
kontakty. Nie można zapominać o niesieniu pomocy po-
przez kierownictwo duchowe swoich współbraci czy też 
posługę sakramentu pokuty i pojednania. 

Warto pamiętać o imieninach, urodzinach czy jubile-
uszach, a także pogrzebach i ich rocznicach. W tym duchu 
należy wspierać wszystkich kapłanów, a zwłaszcza sła-
bych i chorych oraz w podeszłym wieku. Nieść im pomoc 
i wsparcie, a także pocieszenie w chwilach bolesnych, któ-
rych dzisiaj im nie brakuje. Coraz częściej kapłani bywają 
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marginalizowani i doświadczani różnymi przeciwnościa-
mi, a nie znajdują tak potrzebnej im pomocy. Należy im 
okazać braterską pomoc, aby nie zagubili się w życiu, aby 
osiągnęli zbawienie.

Dzisiaj mamy do czynienia z niepojącym zjawiskiem 
zmniejszania liczby kandydatów do seminariów duchow-
nych diecezjalnych czy zakonnych. Potrzebny jest więc ze-
społowy wysiłek zahamowania tej niepokojącej tenden-
cji. W związku z tym należy wzmóc ducha modlitwy w tej 
intencji, zintensyfikować wysiłki powołaniowe. Trzeba 
też otoczyć opieką kandydatów i wspierać ich w drodze 
do ołtarza. Wspierać ich rodziny, by były oparciem dla 
swoich synów. Akcja Katolicka powinna być wspólnotą 
modlącą się za kapłanów i o powołania kapłańskie.    

Ważna jest troska o kapłańską wspólnotę w parafii, 
w dekanacie, w diecezji i w całym Kościele powszechnym. 
Nigdy nie powinno być rywalizacji i chęci wywyższania 
się ponad innych. Dlatego potrzebny jest chętny udział 
w pracach we wspomnianych jednostkach administracyj-
nych Kościoła, uczestnictwo we wszelkiego rodzaju ich 
duszpasterskich inicjatywach. W tym duchu należy odno-
sić się do kapłanów zaangażowanych w dzieło apostolskie 
w różnych wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. 

Z wielką miłością należy odnosić się do kapłanów 
opiekujących się duchowo Akcją Katolicką. Należy wspie-
rać ich dobre inicjatywy i pomysły. Starać się o uczestnicze-
nie w spotkaniach organizowanych na szczeblu zarówno 
diecezjalnym, jak i krajowym. We wspólnocie kapłańskiej 
tkwi wielka siła apostolska, która może przyczynić się do 
ożywienia i umocnienia tego stowarzyszenia – chciałoby 
się powiedzieć „wyższej użyteczności kościelnej”. Musi 
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niepokoić słabe zaangażowanie kapłanów w jego życie 
i działalność. Autentyczne braterstwo kapłańskie powin-
no stać się wzorem dla ludzi świeckich i przyczynić się do 
jego ożywienia. 

Miejsce kapłana w Akcji Katolickiej 

Mówiąc o roli kapłana w takim stowarzyszeniu, jakim 
jest Akcja Katolicka, należy pamiętać, że kapłan nie jest 
liderem i nie na nim spoczywa zasadnicza odpowiedzial-
ność za charyzmat i funkcjonowanie tego stowarzyszenia. 
Kapłan nie należy do Akcji Katolickiej, nie jest jej człon-
kiem, jednak jako asystent zajmuje w niej ważne miej-
sce. Występuje jako opiekun – przedstawiciel hierarchii 
spełniający, lepiej lub gorzej, funkcje pasterskie (por. KK 
12). Jest stróżem moralności i religijności jej członków. 
To jego głos w tych właśnie sprawach musi być słyszany 
i uwzględniany. W tej działalności ważna jest odpowie-
dzialność, ostrożność i odwaga kapłana. Odpowiedzial-
ność lidera za kształt wspólnoty to ciągłe rozeznawanie 
właściwych proporcji między ostrożnością a odwagą. 
Ostrożnością zachowania i ochrony tego, co cenne, ale 
też słabe i potrzebujące wsparcia. Ważna jest też odwaga 
w myśleniu, słowach i działaniu. Niełatwo odpowiedzial-
nie temu sprostać, ale jest też źródłem radości lidera, gdy 
w zaufaniu Bożemu natchnieniu podejmie się wezwania, 
które przynoszą ewangeliczne owoce. 

Instrukcja Stolicy Apostolskiej o współpracy świec-
kich w ministerialnej posłudze kapłanów stwierdza: „Je-
żeli we wspólnocie zabraknie kapłana, zostaje ona pozba-
wiona sakramentalnej praktyki i funkcji Chrystusa Głowy 
i Pasterza, która ma kluczowe znaczenie dla życia samej 
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wspólnoty kościelnej”24. Jednak kapłan musi pamiętać, że 
duchowa władza, w jakiej otrzymuje on udział na mocy 
sakramentu święceń, upodabnia go do Jezusa Chrystusa, 
Głowy i Pasterza Kościoła. W adhortacji o formacji ka-
płańskiej Ojciec Święty precyzuje, że punktem odniesie-
nia tej świętej władzy jest Chrystus Sługa (nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup 
za wielu” por. Mk 10, 45). „Ten właśnie rodzaj władzy, 
która jest służbą Kościołowi, ożywia i dynamizuje ducho-
we życie każdego kapłana, ponieważ tego wymaga jego 
upodobnienie do Chrystusa, Głowy i Sługi Kościoła”25.

Zatem przewodzenie wspólnocie, wynikające z sakra-
mentu święceń, nie może naśladować świeckich wzorców 
rządzenia pojętego jako despotyczne narzucanie własnej 
woli i wizji w każdej sprawie. Przed taką pokusą prze-
strzegał Jezus swoich apostołów i nieustannie przestrze-
ga wszystkich, których powołał do kontynuowania ich 
misji. W nawiązaniu do słów Jezusa Jan Paweł II przy-
pomniał, że „życie duchowe sprawujących posługę ka-
płańską w Nowym Testamencie powinna cechować ta za-
sadnicza postawa, jaką jest służba Ludowi Bożemu (por. 
Mt 20, 24nn; Mk 10, 43–44), w wolności od wszelkiej 
pychy i od pragnienia, by «panoszyć się» w powierzonej 
im owczarni (por. 1 P 5, 2–3)”26. Służba kapłana jest służ-
bą hierarchiczną – uobecnia Chrystusa jako Głowę i Pa-
sterza Kościoła nie tylko przez oddanie i dyspozycyjność, 
lecz również przez podejmowanie odpowiedzialności za 

24 Instrukcja Stolicy Apostolskiej o współpracy świeckich w ministe-
rialnej posłudze kapłanów, Watykan 1995, nr 3.  

25 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” o forma-
cji kapłanów,  nr 21.  

26 Tamże. 
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wspólnotę, a szczególnie za przekaz wiary i sprawowanie 
sakramentów27.

Niestety, nieraz świeccy czują się pozostawieni sami 
sobie, bo ksiądz jest przeciążony obowiązkami lub po 
prostu nie ma ochoty poświęcić im czasu i uwagi. Innym 
razem przeciwnie, ksiądz sam chce o wszystkim decydo-
wać i nie liczy się ze zdaniem świeckich nawet tam, gdzie 
powinien. Także ze strony świeckich zdarzają się postawy 
kładące się cieniem na wzajemne relacje. Chodzi tu szcze-
gólnie o tych, którym ksiądz nie jest za bardzo potrzeb-
ny. Niechętne nastawienie do kapłana jest nieraz wyra-
zem swoistego, błędnego rozumienia Kościoła, w którym 
cały wymiar hierarchiczny traktowany jest jak zbędny ba-
last, a dominującą rolę przyznaje się charyzmatycznemu 
przywództwu. Niestety, wielu ludzi patrzy dzisiaj na Ak-
cję Katolicką jak na zwykłą organizację świecką, w której 
bardziej cenią zewnętrzną jej strukturę, porządek i orga-
nizację, a nawet chcą, aby pomnażała zyski, zapominając 
o tym, że jest ona wspólnotą apostolską Kościoła. Scep-
tyczni wobec Akcji Katolickiej nie pamiętają, że jej praw-
dziwą siłę stanowią duchowe wartości, a nade wszystko 
sakramenty święte i modlitwa.   

Za dzieło formacji odpowiedzialny jest asystent. To 
on powinien czuwać nad formacją zrzeszonych w Akcji 
Katolickiej. Chodzi głównie o formację duchową i dok-
trynalną. Trzeba jeszcze na tym miejscu wspomnieć o ko-
nieczności formacji metodycznej (praktycznej) członków 
Akcji Katolickiej, czyli o potrzebie przygotowania do 
działań apostolskich. Powinna odbywać się ona syste-
matycznie co najmniej dwa razy w miesiącu. Spotkania 

27 Tamże, nr 22.
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formacyjne  powinny być połączone ze mszą św. Tematy-
ka tych spotkań zawiera się w materiałach formacyjnych 
przygotowywanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolic-
kiej. Ponadto ważne jest organizowanie dni skupienia, re-
kolekcji czy też pielgrzymek.  

Kiedy z ważnych przyczyn asystent nie może osobiście 
uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym, powinien wcze-
śniej wyznaczyć odpowiednią osobę, która w jego imieniu 
poprowadzi to spotkanie (powinien z nią omówić temat 
i główne założenia, wyposażyć ją w odpowiednie materia-
ły formacyjne). W żadnym wypadku nie można ich zanie-
dbywać. Może się też zdarzyć, że kapłan działa w sposób 
bardzo autorytatywny i narzuca swoją wolę świeckim, 
traktując ich dość przedmiotowo. To szczególnie trudna 
sytuacja, wymagająca ze strony świeckich niejednokrot-
nie wiele delikatności i pokory. Przede wszystkim życz-
liwością i dobrocią powinni pokazywać asystentowi, że 
może istnieć inna forma współpracy. Gdy jednak trudno-
ści szczególnie się nasilają, warto poprosić o pomoc asy-
stenta diecezjalnego. 

Od asystenta parafialnego oczekujemy poważnego po-
traktowania tego duszpasterskiego zadania i poświęcenia 
mu sił i zdolności, a nade wszystko czasu. Kapłan musi 
wiedzieć, że to jest jego obowiązek, który należy podjąć 
chętnie i kompetentnie. Nie może mu brakować czasu nie 
tylko na systematyczne spotkania ze zrzeszonymi w Akcji 
Katolickiej, ale także na nadzór nad ich działalnością po-
dejmowaną w tym stowarzyszeniu. Nie chodzi tu o nad-
zór administracyjny, ale o przewodnictwo duszpasterskie 
i kierownictwo duchowe. 

Dla członka Akcji Katolickiej, jako najbliższego współ-
pracownika kapłana, z formacją duchową wiąże się potrze-
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ba formacji doktrynalnej. Potrzeba zatem gruntownej zna-
jomości prawd wiary, przyjęcia ich jako własnych. Stanowi 
to podstawę jedności członka stowarzyszenia z Kościołem, 
z jego hierarchią; jest też źródłem porozumienia i owocnej 
współpracy między członkami Akcji Katolickiej oraz róż-
nymi wspólnotami działającymi w obrębie Kościoła po-
wszechnego. Pogłębianie wiary, czyli formacja doktrynalna 
(teologiczna), może się dokonywać na dwa sposoby: po-
przez udział w katechezie dorosłych oraz samokształcenie 
religijne. Zebrania Akcji Katolickiej, niezależnie od szcze-
bla, winny być zawsze „twórczą burzą mózgów”, której 
rezultatem nie są inicjatywy zaledwie dobre, ale najlepsze. 

Formacja, aby była skuteczna, wymaga odpowiednie-
go miejsca. Dlatego ważne jest zorganizowanie takiego 
pomieszczenia, do którego chciałoby się wracać. Trzeba 
zadbać o to, aby można było w nim przygotować choć 
skromny poczęstunek – ten element spotkania jest waż-
ny i nie należy go lekceważyć. Zebrania Akcji Katolickiej 
winny być organizowane systematycznie, najlepiej dwa 
razy w miesiącu. Rady DIAK powinny mieć comiesięczny 
cykl spotkań, natomiast zebrania Zarządów DIAK – odby-
wać się co dwa tygodnie. 

Każde spotkanie powinno zawierać trzy elementy: 
formacyjny (duc in altum – msza św., konferencja ascetycz-
na, czytanie Pisma Świętego itp.), edukacyjny (wykłady, 
spotkania z ludźmi kompetentnymi w danej dziedzinie, 
wymiana własnych doświadczeń itp.) oraz wspólnoto-
wy (służący integracji – czas na bezpośrednie rozmowy, 
wspólna herbata itd.). Tego trzeciego elementu nie wolno 
lekceważyć, choć czasami może on mieć charakter także 
zabawowy, ludyczny – jeśli człowiek zintegruje się z gru-
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pą, będzie sobie bardziej cenił zarówno obecność w niej, 
jak i możliwość wspólnego działania. 

Kolejna sprawa to potrzeba planowania działań apo-
stolskich akcji na każdym szczeblu. Teolodzy pastoraliści 
wyodrębniają trzy rodzaje planów apostolskich: plany 
bieżące (krótkoterminowe) – do trzech lat, plany średnio-
terminowe (mieszczące się w przedziale 5-10 lat) i plany 
długofalowe (od 10 do nawet 50 lat). Także długofalo-
we plany apostolskie mają sens, bo zadania apostolskie 
są stałe, mogą się jedynie zmieniać – w zależności od oko-
liczności miejsca i czasu – sposoby ich realizacji, a te za-
wsze można modyfikować na bieżąco.

W związku z tym bardzo ważne jest, aby Akcja Ka-
tolicka roztropnie planowała swoje działania apostolskie 
zarówno na szczeblu parafialnym, diecezjalnym, jak i kra-
jowym. Wiadomą jest rzeczą, że głównym jej celem musi 
stać się realizowanie duszpasterskich celów Kościoła, dla-
tego konieczna jest w tym względzie ścisła współpraca 
z miejscowym proboszczem oraz z Radą Duszpasterską 
(jeśli taka istnieje w parafii). Na szczeblu diecezjalnym 
nieodzowna jest współpraca przede wszystkim z Wydzia-
łem Duszpasterstwa Ogólnego, który w głównej mierze 
ponosi odpowiedzialność za kreowanie planów pracy 
duszpasterskiej w diecezji. Na szczeblu krajowym istnieje 
konieczność współpracy z Konferencją Episkopatu Polski, 
zwłaszcza zaś z Komisją ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

Dostrzegamy, z racji potrzeby dalszej dynamizacji Ak-
cji Apostolskiej, celowość większego otwarcia się stowa-
rzyszenia na dzieci i młodzież. Jak wiadomo, akcja skupia 
aktualnie raczej ludzi starszych, którzy zajęci wieloma spra-
wami osobistymi i rodzinnymi zawężają swoją działalność 
w niej najczęściej do spotkań religijnych. W dziedzinie 
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apostolstwa daje się zauważyć ostatnio pewną stagnację. 
Stoimy zatem przed zadaniem wypracowania sposobów 
dotarcia do młodych i zaproponowania im atrakcyjnej dla 
nich formy uczestnictwa w stowarzyszeniu. Często nie wy-
rażają oni chęci współpracy, właśnie ze względu na to, że 
akcję tworzą zazwyczaj ludzie starsi, którzy, jak wydaje się 
młodym, nie rozumieją ich problemów i nie potrafią im 
zaproponować niczego atrakcyjnego. 

W kwestii pozyskiwania ludzi młodych w szeregi sto-
warzyszenia należałoby chyba spróbować innego podej-
ścia niż w przypadku osób dorosłych, kiedy to zachęcamy 
na ogół pojedyncze osoby. Wydaje się, że ludzi młodych 
trzeba raczej zachęcać do działania grupowego, aby nie 
czuli się osamotnieni w gronie starszych, a następnie do-
brze się zastanowić nad tym, jakie działania mogliby pod-
jąć (sami zaproponować?) w strukturach Akcji Katolickiej.

Relacje Akcji Katolickiej do parafii

W realizowaniu wizji Kościoła komunii należy pa-
miętać, że podstawą odnowy parafii są małe wspólnoty: 
szczególnie rodziny oraz grupy o charakterze formacyjnym 
(deutero katechumenalnym). Stanowią one uzupełnienie 
i wsparcie dla ewangelizacyjno-katechumenalnej misji ro-
dziny chrześcijańskiej. Fundamentem małych wspólnot, 
w których ludzie budują i pielęgnują relacje międzyludz-
kie na poziomie parafii, jest doświadczenie przez każdego 
z ich członków głębokiej więzi z Chrystusem. Obecność 
takich wspólnot – ich wzrost, rozwój, świadectwo i zaan-
gażowanie w czynne apostolstwo – doprowadza do odno-
wienia wspólnotowego charakteru parafii, której wszyscy 
członkowie (osoby duchowne, świeckie i konsekrowane) 
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myślą o Kościele w kategoriach podmiotowych. Grupy te 
są dopełnieniem grup pobożnościowych oraz punktem 
wyjścia i podstawą istnienia w parafii dojrzałych grup dia-
konijnych, wykonujących różne zadania pastoralne. 

Komunijny charakter charyzmatu Akcji Katolickiej 
zobowiązuje do pielęgnowania ducha jedności z paste-
rzami we własnej wspólnocie zarówno parafialnej, jak 
i diecezjalnej. Przybiera to postawę określaną mianem 
„diecezjalności”, a w przypadku parafii rzec można „pa-
rafialności”, czyli realnej i konkretnej postawy jedności 
ze swoją wspólnotą kościelną i odpowiedzialności za jej 
misję. W tym znaczeniu często mówimy, że parafia jest 
„ojczyzną Akcji Katolickiej”28. W parafii następuje doj-
rzewanie członków Akcji Katolickiej do działalności apo-
stolskiej. Jest ona przecież naturalnym środowiskiem, 
w którym realizuje się aktywność apostolska jej członków. 
Dlatego Akcja Katolicka w parafii może znaleźć doskonałą 
syntezę poprzez połączenie akcji liturgicznej z działalno-
ścią apostolską. Parafia jest dla Akcji Katolickiej miejscem 
pracy apostolskiej równie ważnym jak rodzina29.

Komunia z całością wspólnoty parafialnej zakłada 
ścisłą jedność także ze wszystkimi innymi wspólnotami, 
gdyż parafia jest z natury komunią komunii – wspólnotą 
wspólnot. Konieczna jest tu postawa ścisłego współdzia-
łania i solidarności, unikanie wszystkiego, co jest niezdro-
wą krytyką, świecką konkurencją, niewłaściwie rozumia-
ną rywalizacją, rodzeniem  napięć czy ducha konfrontacji. 

28 M. Duda, Parafia „ojczyzną” Akcji Katolickiej, „Wiadomości Archi-
diecezji Częstochowskiej” 12 (2004), s. 70–77.

29 Jan Paweł II, Rola Akcji Katolickiej w parafii. Przesłanie do asysten-
tów Włoskiej Akcji Katolickiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 
24 (2003), nr 4 (252), s. 30.
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Słowem, konieczne jest to, co Jan Paweł II postulował 
jako „krzewienie ducha komunii”. Parafia jest „domem 
wspólnoty chrześcijańskiej”, do której wierni należą na 
mocy łaski chrztu św.; jest „szkołą świętości” dla wszyst-
kich chrześcijan, także dla tych, którzy nie są członkami 
określonych ruchów kościelnych ani nie kultywują szcze-
gólnego rodzaju duchowości; jest „laboratorium wiary”, 
w którym przekazywane są zasadnicze elementy tradycji 
katolickiej; jest „miejscem formacji”, w którym człowiek 
uczy się wierzyć i włącza się w misję apostolską30.

Jan Paweł II miał pewność, że Akcja Katolicka przy-
czyni się do niezbędnego dzieła odnowy parafii poprzez 
codzienne świadectwo komunii; ofiarnie włączy się w for-
mację dojrzałych w wierze świeckich, ożywiając każde 
środowisko misyjnym zapałem apostolskim. Duchowość 
jedności z biskupem i z Kościołem lokalnym: oto wkład, 
jaki Akcja Katolicka może wnieść we wspólnotę chrześci-
jańską31. Aktywny udział członków Akcji Katolickiej w ży-
ciu parafii – jak pisał – winien się wyrazić w ich udziale 
w tria munera (trzech funkcjach Kościoła), czyli w martyrii 
(udział w głoszeniu słowa Bożego, dawanie świadectwa, 
animacja do aktywności apostolskiej), liturgii (kult Boży, 
szafarstwo sakramentów, uświęcanie czasu) oraz diako-
nii (współodpowiedzialność za dobro wspólnoty parafii, 
służebne wykonywanie władzy i realizacja opieki nad po-
trzebującymi)32.

Ważnym elementem apostolskiego działania w obsza-
rze martyrii jest dokształcanie ludzi w sprawach wiary, pod-
noszenie znajomości nauczania papieża, biskupów oraz 

30 Tamże.  
31 Tamże. 
32 Tamże.
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zakładanie bibliotek i czytelni, by łatwo dostępne książki 
i czasopisma mogły służyć całej parafii. Pomocne w tym 
względzie może okazać się propagowanie książek i prasy 
o tematyce religijnej. Członkowie Akcji Katolickiej mogą 
też przyczynić się do założenia parafialnego czasopisma. 
Można też zadbać o rozmaite formy rozrywki: wyświetla-
nie filmów, organizowanie przedstawień teatralnych, kon-
certów muzycznych, wycieczek i gier sportowych.

Z wymiarem religijnym ściśle łączy się wymiar etycz-
ny, dlatego Akcja Katolicka ma na celu podniesienie po-
ziomu moralnego całej parafii. Podstawowym jej zada-
niem jest rozbudzenie zmysłu etycznego katolików, które 
ma prowadzić do usuwania niespójności między wyzna-
waną wiarą a praktykowanym życiem. Jednym słowem, 
chodzi o radzenie sobie z sytuacjami gorszącymi. Człon-
kowie Akcji Katolickiej mają też prawo do publicznego 
sprzeciwu wobec wszystkiego, co obraża uczucia religij-
ne ludzi wierzących i sieje zgorszenie w środowisku para-
fialnym. Przy tego rodzaju zachowaniach należy jednak 
postępować ostrożnie, obmyślać szansę powodzenia, bo 
nieprzemyślane działania mogą rodzić skutki przeciwne.

Działając w ramach obowiązujących przepisów litur-
gicznych, można sprawić, aby liturgia pełniej oddawała 
chwałę Bogu, a przez lepsze przygotowanie do sakramen-
tów świętych przyczyniała się do coraz godniejszego ich 
przyjęcia i pełniejszego otwarcia się na łaskę Bożą, aby 
służyła także pogłębianiu życia wspólnotowego Kościo-
ła i umacnianiu kościelnej communio33. Drugim wielkim 
zadaniem jest problem świętowania, obrzędowości reli-

33 J. Wal, Rola dialogu w działalności apostolskiej Akcji Katolickiej 
w Polsce, w: Wczoraj – dziś – jutro Akcji Katolickiej, red. T. Borutka, Kra-
ków 2004, s. 99. 
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gijno-patriotycznej i „liturgii rodzinnej”. Trzecia sprawa 
dotyczy przepojenia życia chrześcijańskiego modlitwą 
i kontemplacją, rozważaniem Słowa Bożego (lectio divina) 
oraz praktykami pokutnymi i pobożnością eucharystycz-
ną34. Konieczny jest dzisiaj wspólny wysiłek zmierzający 
do przywrócenia świętości niedzieli. 

Do ważnych zadań Akcji Katolickiej należy także or-
ganizowanie akcji dobroczynnych podejmowanych w du-
chu miłosierdzia (diakonia). Akcja powinna inicjować lub 
popierać takie dzieła. Pomoc ta jest szczególnie potrzeb-
na dzisiaj, a to ze względu na rozrastanie się sfery ubó-
stwa. Często procesom rozwoju demokracji i likwidacji 
ubóstwa materialnego towarzyszą procesy powstawania 
różnego rodzaju ubóstwa duchowego, na przykład wzrost 
przestępczości, nieprzystosowania społecznego, margina-
lizacji ustrojowej. Akcja winna w tej dziedzinie współpra-
cować z „Caritas” lub z innymi podmiotami realizującymi 
dzieło miłosierdzia. Pilnym zadaniem dla akcji jest także 
rozwijanie współpracy z innymi ruchami i stowarzysze-
niami katolickimi, a zwłaszcza z Katolickim Stowarzysze-
niem Młodzieży. Akcja winna wspomagać powstawanie 
tego stowarzyszenia i podejmować z nim współpracę.  

Zakończenie

Dzieło ewangelizacji jest zadaniem zarówno dla ka-
płanów, jak i dla ludzi świeckich. Ludzie świeccy, uczest-
niczący w powszechnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, 
mają obowiązek angażowania się na rzecz uświęcenia 
świata wypływający z chrztu i bierzmowania. Jednak Ak-

34 Tamże.
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cja Katolicka jest czymś więcej niż tylko prostą realizacją 
powszechnego kapłaństwa wiernych. Stanowi ona formę 
współuczestnictwa zgodnego ze statusem teologicznym 
wiernych świeckich w hierarchicznym apostolacie Kościo-
ła. Możliwości takiego współuczestnictwa są bardzo sze-
rokie. Obserwujemy dzisiaj w Kościele niebezpieczeństwo 
klerykalizacji laikatu. Otóż, mając na uwadze dobro Ko-
ścioła, należałoby przezwyciężać takie niebezpieczeństwo 
klerykalizacji poprzez działania Akcji Katolickiej i wyni-
kające z jej założeń bliższe, ściślejsze i pogłębione formy 
współpracy hierarchii kościelnej z laikatem.

Kiedy uchwalono soborowy dekret o apostolstwie 
świeckich, rozlegały się głosy w środowiskach katolic-
kich, że „Kościół obudził olbrzyma”. Potencjał apostol-
ski katolików świeckich jest rzeczywiście bardzo wielki. 
Zwykło się podkreślać, że uruchomienie tego potencjału 
zależy w zasadniczej mierze od pogłębienia życia religij-
nego wiernych świeckich. To stwierdzenie jest słuszne. 
Jednak mamy też zjawisko odwrotne, które zawsze winni-
śmy mieć na uwadze, że ożywienie apostolatu świeckich, 
zwłaszcza poprzez ich zaangażowanie w Akcję Katolicką, 
pozytywnie owocuje w dziedzinie pogłębienia ich życia 
religijnego i pomaga im zdobywać świętość.

Liczne pozytywne przykłady obecności duchownych 
we wspólnotach pozwalają z nadzieją i optymizmem pa-
trzeć w przyszłość. Konkretne doświadczenia w tej dzie-
dzinie wskazują, że w tych środowiskach Duch Święty 
rzeczywiście kształtuje bardziej wspólnotowe oblicze Ko-
ścioła.



Conclusion 
Sociological and pastoral portrait of 
the Catholic Action assistant

The work of evangelization is a task for the laity as 
much as for the clergy. Lay people who participate in the 
universal priesthood of Jesus Christ have an obligation 
to commit themselves to the sanctification of the world, 
an obligation which has its source in baptism and 
confirmation.

However, the Catholic Action is more than just a simple 
implementation of the common calling of the faithful 
priesthood. It is a form of participation in the hierarchical 
ministry of the Church, a participation in accordance 
with the theological status of lay believers. There is a wide 
range of possibilities for such participation. We are sensing 
a threat of clericalization of the lay believers in the Church 
today. Having the best interest of the Church in mind, it 
would be necessary to overcome this threat through the 
activity of the Catholic Action and its postulates, i.e. closer 
and deeper forms of cooperation between the Church 
hierarchy and the laity.



When the Conciliar Decree on the Apostolate of the 
Laity was adopted, voices were heard in Catholic circles 
that the Church awoke a giant. The apostolic potential 
of lay Catholics is indeed very great. It was customarily 
emphasized that the activation of this potential depended 
mainly on the deepening of the religious life of lay 
believers. This statement is justified. But there is also 
a reverse phenomenon operating, which we should always 
bear in mind. Reviving the apostolate of the laity, especially 
through their involvement in the Catholic Action, brings 
fruit in the form of deepening of their religious life and 
helps them to attain sanctity.
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