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MISJA KOŚCIOŁA W ŚWIECIE 
-  „AKCJA KATOLICKA” DZISIAJ

W dniach od  29 do 31 sierpnia br. odbyły się na Papieskim  Fakultecie  
Teologicznym  w e W rocławiu X X IV  W rocławskie D ni D uszpasterskie, w których 
wzięło udział ponad 500 osób . Z ostały on e pośw ięcone refleksji na temat: Misja 
Kościoła w świecie -  „Akcja Katolicka  ” dzisiaj. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą 
Mszą św. celebrowaną przez J. Em. Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. H om ilię  
wygłosił ks. bp dr Jan Tyrawa.

W auli PFT słowo w stępne skierował do zebranych rektor PFT ks. prof. dr hab.
I. D ec. Najpierw przywitał bardzo serdecznie przybyłych gości, a następnie  
wprowadził zebranych w tem at X X IV  W D D . Ksiądz rektor podkreślił, iż w  dzi
siejszej rzeczywistości należy poszukiwać nowych sposobów  głoszenia zbawienia. 
Wśród postulatów  wysuwanych pod adresem  Kościoła jest nawoływanie do  
wznowienia Akcji Katolickiej. Postulat taki przedstawił sam O jciec św. Jan Paweł II, 
gdy 12 stycznia 1993 r. przem awiał do biskupów polskich. Stąd też tegoroczne  
W rocławskie D ni D uszpasterskie miały pom óc w poszukiwaniu koncepcji dla tejże 
organizacji, która ma przyczyniać się do pogłębienia obecności K ościoła i Ewangelii 
w różnych dziedzinach życia naszego narodu.

Pierwszy wykład wygłosił ks. bp prof. dr hab. A lfons N ossol. Prelegent m ówił na 
temat: Posłanie Kościoła -  zbawienie wobec szczęścia człowieka. Ukazał on związki, 
jakie zachodzą m iędzy zbawieniem  wiecznym  a szczęściem  doczesnym . Drugim  
prelegentem  był ks. prof. dr hab. Jan Krucina, który przedstawił problem: Świat ja k o  
miejsce chrześcijańskiej aktywności. W  tym przedłożeniu na tle iluzji czasów  
nowożytnych, dotyczących szczególnie osiągnięć świata, zostało przypom niane, iż 
chrześcijańska droga do w ieczności prowadzi poprzez doczesność. R ozróżnienie zaś 
między sacrum i profanum  m oże stanowić podstawę zorganizowanej, odpow iedzial
nej obecności K ościoła w świecie. N a temat: Polityka -  troska o dobrobyt wszystkich 
mówił trzeci z zaproszonych prelegentów , prof. dr hab. Andrzej W iszniewski, rektor 
Politechniki W rocławskiej. W ychodząc od  podstawowych uwarunkowań w spółczes
nego życia społeczno-politycznego, poprzez ukazanie procesów  związanych z prze
chodzeniem  od kom unizm u do demokracji, prelegent om ów ił rolę K ościoła  
hierarchicznego w polityce polskiej oraz wskazał na potrzebę zaangażowania się 
Kościoła w  politykę.
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W drugim dniu W D D  jako pierwszy, z referatem  pt. D obro wspólne rodziny: 
człowiek , wystąpił redaktor Jan Maria Jaekowski. M ówił on przede wszystkim
0 rodzinie jako szkole najlepszego wychowania i kształtowania bogatszego człow ie
czeństwa. Chrześcijańska rodzina pozostanie też pierwszą szkołą Akcji Katolickiej. 
Kolejnym obszarem autonom icznej działalności człowieka jest kultura. T ę sferę 
ludzkiej aktywności przedstawił ks. prof. dr hab. Ignacy D ec, rektor PFT we 
Wrocławiu. Tem at tego wykładu brzmiał: Kultura -  doskonalenie uzdolnień ducha
1 ciała. Ksiądz rektor przypomniał najpierw, czym jest właściwie rozumiana kultura, 
po czym wskazał na istotny cel wszelkiej działalności kulturalnej człowieka, jakim  
jest jego osobowy rozwój, by przejść do ukazania roli chrześcijaństwa w kulturze 
i zadań Kościoła wobec kultury. O działalności gospodarczej wobec po t/zeb  społecz
nych mówił w kolejnym wystąpieniu ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Prelegent 
wskazał między innymi na konsekwencje, jakie wynikają z pozbawienia działalności 
gospodarczej wymiaru m oralnego. W yakcentowany został problem  bezrobocia, 
błędnej polityki rolnej czy też niesprawiedliwego podziału dochodu narodow ego. 
Ostatnim prelegentem  drugiego dnia W D D  był redaktor Maciej Iłowiecki, 
wiceprzewodniczący Krajowej Rady R adiofonii i Telewizji. W swoim wystąpieniu na 
temat: Środki społecznego przekazu w służbie praw dy i dobra , starał się on ukazać, 
dlaczego jest tak, że m ediom  jest łatwiej służyć kłamstwu i złu, niż prawdzie i dobru. 
Z takim bowiem zjawiskiem mamy obecnie do czynienia.

Trzeci dzień rozpoczął się od wykładu ks. bpa dra Piotra Jareckiego -  Stowarzy
szenia jako pośrednictwo w kształtowaniu dobra ogółu. Prelegent wyszedł od  
przybliżenia słuchaczom pojęcia „dobra w spólnego”, by przejść następnie do 
om ówienia problemu podm iotow ości społeczeństw a, która jest warunkiem  
kształtowania dobra w spólnego. W kontekście okaleczonej wizji dobra w spólnego  
została zwrócona uwaga na niezastąpioną rolę stowarzyszeń religijnych w kształ
towaniu dobrze pojętego dobra w spólnego. K siądz Prymas Kardynał Józef G lem p, 
który był kolejnym m ówcą, przedstawił w łasne rozum ienie Akcji Katolickiej 
w Polsce. N ie jest to jednorazow a akcja, lecz ma to być długofalowe działanie, 
apostolstwo na rzecz K ościoła. Ksiądz Prymas ukazał również istotne rysy 
duchowości, którą należałoby pielęgnow ać wśród członków Akcji Katolickiej, jak też 
relacje tej organizacji do innych kościelnych ruchów, stowarzyszeń, bractw, 
instytutów, duszpasterstw czy przedstawicielstw parafialnych. Refleksje podane przez 
Księdza Prymasa świadczą o żywym zainteresow aniu się w pastoralnych poczyna
niach Kościoła w Polsce sprawą powołania do życia Akcji Katolickiej. Końcowy 
wykład w ramach W rocławskich D ni Duszpasterskich na temat: O koncepcję 
współczesnej integracji akcji katolickiej, wygłosił ks. bp prof. dr hab. Kazimierz 
Ryczan. Biskup Kielecki na tle charakterystyki rzeczywistości, w której żyjemy, 
mówił o potrzebie akcji katolickiej szeroko rozumianej, by przeciwstawić się 
błędnym i niebezpiecznym  tendencjom , ujawniającym się w życiu społecznym .

Podczas W D D  przeprowadzono łącznie 16 konwersatoriów, na których 
prowadzono ożywione dyskusje na tem aty związane z głównym hasłem  wrocław
skiego sympozjum. W  pierwszym dniu w ramach konwersatoriów zostały ukazane 
różne struktury, które dają szerokie m ożliwości aktywnej działalności katolikom
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świeckim. Zostały tutaj om ów ione: zespoły katechetyczne, ruchy religijne, wspólnoty  
rodzin, związki zaw odow e, stowarzyszenia chrześcijańskie, Kluby Inteligencji 
Katolickiej, stronnictwa polityczne, jak też został poruszony problem  m oderatorów  
i asystentów. W drugim dniu skupiono się bardziej na postawach, które wydają się 
być konieczne, by aktywnie i twórczo uczestniczyć w życiu poszczególnych  
organizacji. D yskutowano zatem  na następujące tematy: duchowość chrześcijan 
w święcie, duch pracy ludzkiej, w ychowanie do odpowiedzialności -  cnoty społeczne, 
cnoty aktywne -  pom ysłow ość i przedsiębiorczość, um iejętność rządzenia i w spół
pracy, kontem placja i akcja, urząd i charyzmat, kierownictwo duchowe. W ieczoram i 
natomiast były prowadzone we wrocławskiej archikatedrze m edytacje przez ks. bpa 
dra Józefa Zawitkowskiego, które przyciągały licznych słuchaczy.

Całość sympozjum podsum ow ał ks. abp dr Dam ian Zim oń, przewodniczący  
Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. M etropolita Katowicki wyraził też 
podziękowanie księdzu kardynałowi H. Gulbinowiczowi i wszystkim organizatorom  
X X IV  W rocławskich D ni D uszpasterskich za podjęcie tak bardzo w ażnego dla 
działalności duszpasterskiej K ościoła w Polsce tematu. Na zakończenie zabrał głos 
metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz, który podkreślił, że z wy
kładów i dyskusji wynika jasno potrzeba powołania do życia w najbliższym czasie 
ogólnopolskiej organizacji katolików świeckich. Dobre fundam enty pod takie dzieło  
zostały położone właśnie podczas X X IV  W rocławskich D ni Duszpasterskich. Teraz 
należałoby powołać sekretariat i prowadzić intensywne prace zm ierzające do 
opracowania statutu i powołania do życia Akcji Katolickiej. Jest to sprawa ogrom nie 
ważna w obliczu tylu różnych niebezpieczeństw , które n iesie współczesny świat. 
Kończąc swoje wystąpienie Ksiądz Kardynał złożył serdeczne podziękow anie  
władzom PFT we W rocławiu za zorganizowanie tegorocznych W rocławskich D ni 
Duszpasterskich, prelegentom  za w ygłoszone wykłady i przeprowadzone konwersa
toria. W trakcie obrad rektor PFT ks. prof. I. D ec  odczytał treść telegram u, który 
został przesłany od zgrom adzonych na X X IV  W rocławskich Dniach Duszpasterskich  
do Ojca św. Jana Pawła II.

KS. ALEKSANDER RADECKI

DOROCZNY ZJAZD OJCÓW DUCHOWNYCH 
KIELCE 29.08 -  1.09.1994 R.

W gościnnym seminarium duchownym w Kielcach spotkało się 79 ojców  
duchownych, reprezentujących w iększość polskich w spólnot seminaryjnych -  
diecezjalnych i zakonnych. Tym razem  organizatorzy zrezygnowali zarówno z dnia


