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Zielona Góra, październik 2007 r. 
 
W trosce o naszą Akcję… 

 
Dzieło Akcji Katolickiej wymagało czasu na jej ukształtowanie, ale dziś nadszedł czas na jego 

wzmocnienie i rozwinięcie „skrzydeł”. Przez pierwsze dziesięciolecie uczyliśmy się AK, dziś uczymy 

się z Akcją Katolicką. To nie przypadek gdzie postawił nas Bóg.  

 

Dobiega końca rok duszpasterski 2007, który dane nam było przeżywać w duchu wpatrywania się 

w nasze osobiste powołanie. Tylko przez jego pryzmat można realizować naszą apostolską działalność 

by była owocna, by nie był to tylko „dźwięk” głośny i krótki bez głębszego znaczenia. 

 

Zaproszenie ludzi do dzieła AK jest trudne. Niewielu ma odwagę powiedzieć w rodzinie, w pracy 

i w swoim środowisku, że moim przewodnikiem w życiu jest Chrystus. Życie wg zasad etyki 

chrześcijańskiej to postawa członka Akcji Katolickiej. Cieszę się niezmiernie, że dane mi jest stanąć 

wśród takich ludzi. Przez najbliższy czas będziemy wspólnie próbować rozwijać nasze apostolstwo. 

Ten nowy dla mnie czas rozpoczynam od spotkań rejonowych z Waszymi Zarządami oraz przekazania 

materiałów pomocniczych i formacyjnych na rok 2008, gdzie wskazano mam motto: „Idźcie 

i czyńcie…”, niech to będzie logiczna konsekwencja wcześniej rozpoznanego powołania. 

 

W wielu miejscach diecezji współpraca kapłanów i świeckich jest odważna i owocna, w wielu to 

„świeckie ramię Kościoła” boryka się z trudnościami. „Ducha nie gaście” wspólnie będziemy 

poszukiwać dróg współpracy, spróbujemy pokazać ścieżkę działania, przybliżać istotę i wartość Akcji 

Katolickiej. W sercach nas wszystkich niech pozostanie troska o naszych duszpasterzy, troska o nasze 

wspólnoty akcyjne i parafialne.  

 

Wszystkim kapłanom i członkom Akcji Katolickiej wspierającym rozwijające się jej dzieło serdecznie 

dziękuję i proszę o modlitwę, za wszystkich zarówno kapłanów jak i świeckich, którzy mogliby 

powiększać wielkie dobro Kościoła w Polsce za pośrednictwem apostolskiego działania Akcji 

Katolickiej. 

Szczęść Boże!  
 

Prezes Zarządu 
Urszula Furtak                           

 
 

 


