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Odnowić wszystko w Chrystusie
Kim
jestem w perspektywie
Bożego planu?
– „Restaurare
omnia in Christo”

„Obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem – Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest
w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa”.
(Dekret o apostolstwie świeckich, 3)

Wszyscy wierzący są powołani do zaangażowania w Kościele. Aktywność świeckich
jest wyrazem ich odpowiedzialności za Kościół. Mamy prowadzić apostolat, zaś apostołowie są wysłannikami Boga.
Formą apostolatu ludzi świeckich jest Akcja Katolicka. Zaczęła ona działać po roku
1870. Początkowym jej celem było przeciwstawienie się rosnącemu antyklerykalizmowi
i zaplanowanej laicyzacji. Następnie włączyła się w odnowę spraw społecznych zgodnie
z tym, czego nauczał w encyklice na temat kwestii robotniczej „Rerum novarum” Leon
XIII. Na przestrzeni lat jej cele się poszerzały – i tak zaczęła zabiegać o odnowienie życia
rodzinnego i społecznego przez wprowadzanie wiary do wszystkich dziedzin życia. Dawna
Akacja Katolicka rozwijała się w czterech filarach: Katolickiego Stowarzyszenia Mężów,
Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Obecna AK opiera się na Katolickim
Stowarzyszeniu Młodzieży i Katolickim Stowarzyszeniu Rodzin.

Święty Jan Paweł II zachęcał młodych w Buenos Aires:
„Trwajcie w Bogu i głoście Jego miłość, kierując się wiernością Jego planowi
zbawienia i wielkodusznością w pełnieniu tej służby, pogodą ducha i siłą,
szczerą modlitwą i gotowością do wyrzeczeń, uczciwością i radością, jaka
płynie z dawania. W ten sposób – bardziej czynem niż słowem – będziecie
świadczyć o tym, że Bóg jest Miłością... Wiara w miłość Boga nie jest zadaniem
łatwym: wymaga osobistego poświęcenia, nie zadowala się egoistycznym
spokojem sumienia, nie pozostawia serca obojętnym, ale sprawia, że staje się
ono szlachetne, wolne i braterskie; że wolne jest od takich form zniewolenia,
jak nieuporządkowane życie seksualne, narkomania, przemoc, żądza władzy
i posiadania, które w końcu pozostawiają tylko pustkę i niepokój, i stają na
przeszkodzie prawdziwej miłości i autentycznemu szczęściu. Otwórzcie
wspaniałomyślnie serce na miłość Chrystusa, jedyną, która jest w stanie
nadać pełny sens całemu naszemu życiu”.
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Ideał wychowawczy Akcji Katolickiej to ukształtowanie doskonałego człowieka
i chrześcijanina.
Organizacji tej zawdzięczamy wielki wkład w życie Kościoła i społeczeństwa. Na
polu działalności religijnej Akcja Katolicka przyczyniła się do promowania światopoglądu chrześcijańskiego przez prasę katolicką, audycje radiowe, udostępnianie książek,
zakładanie katolickich uniwersytetów ludowych. Tworzono Instytuty Wyższej Wiedzy
Religijnej (przekształcone potem w IWKR). W pogłębianiu religijności ważną rolę odgrywają rekolekcje zamknięte, spotkania, zloty młodzieży, akcje protestacyjne, a dawniej
również akademie. Zarówno kiedyś, jak i teraz działalność charytatywna Akcji Katolickiej
to dożywianie głodnych, pomoc bezrobotnym, organizowanie kolonii dla dzieci, przyjęcia
wigilijne i wielkanocne dla najbiedniejszych, troska o noclegi dla bezdomnych. Podczas
ostatniej wojny działalność polityczna Akcji Katolickiej wyróżniała się ostrzeżeniami
przed okupantem i przed propagandą bolszewicką, a także, w nowszych czasach, upowszechnianiem społecznej nauki Kościoła.
Dawniej, również w ramach Akcji Katolickiej, odbywało się dokształcanie tak na polu
przysposobienia rolniczego, kultury fizycznej, kultury muzycznej oraz ogólnie oświaty,
jak w zakresie gotowania, haftu i szycia w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.
Cele Akcji Katolickiej realizują dziś również ruchy odnowy Kościoła, takie jak Ruch
Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat czy Komunia i Wyzwolenie. Celem tych wspólnot jest formacja dojrzałych chrześcijan, żyjących na co dzień
Ewangelią i dających w ten sposób świadectwo przynależności do Chrystusa. Zażyłość
z Chrystusem prowadzi do zaangażowania w Kościele; budzi ona odpowiedzialność za
ewangelizację świata, tak aby Chrystus mógł być poznany i pokochany przez jak najwięcej
ateistów, agnostyków i pogan.
Wiara zawsze domaga się uzewnętrznienia, świadectwa. Możemy ją manifestować
należąc do jakiegoś ruchu czy grupy o charakterze religijnym, uczestnicząc w pielgrzymkach w masowych spotkaniach np. nad Lednicą lub w ramach Światowych Dni Młodzieży,
a także wypełniając solidnie swoje religijne obowiązki (Msza św. katecheza, modlitwa).
Manifestacją wiary jest również szare, codzienne życie.

(Jan Paweł II, Wystąpienie podczas II Światowych Dni Młodzieży,
Buenos Aires, 11 kwietnia 1987)
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Pomyśl
„Świat z niecierpliwością oczekuje naszego świadectwa miłości, świadectwa,
które płynie z głębokiego osobistego przekonania i ze szczerego aktu miłości i wiary w zmartwychwstałego Chrystusa. Takie jest właśnie znaczenie
poznania miłości i wzrastania w miłości”.
(Jan Paweł II, Wystąpienie podczas II Światowych Dni Młodzieży,
Buenos Aires, 11 kwietnia 1987)
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Zapamiętaj
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Do zadań Akcji Katolickiej należy:
krzewienie katolickiego ducha obywatelskiego
zrozumienie spraw państwowych
troska o znajomość i praktykę dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia
troska o szerzenie oświaty i nauki
popieranie twórczości literackiej i artystycznej
szerzenie zasad higieny i wychowania fizycznego
popieranie ruchu trzeźwości
szerzenie zasad katolickich w życiu społecznym, gospodarczym, technicznym, zawodowym.

Zadanie
1. Podaj przykład osoby, która cię fascynuje swoją wiarą, i uzasadnij, dlaczego twój wybór
padł właśnie na nią.
2. Wypisz, jakie wspólnoty działają w twojej parafii. Wybierz jedną z nich i napisz, kto
był jej założycielem, jaka jest jej struktura, cele i zadania.

