Wezwanie Jana Pawła II do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce
W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich ad limina,
zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu
komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej.
Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i
ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w
Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez
niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna - powiedział
Ojciec Święty.
Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory.
Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: Gdzie dwóch
lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich.
W czasie ostatniej wizyty zwanej Ad limina Apostolorum, biskupów polskich w Rzymie,
Ojciec Święty pozytywnie ocenił pracę Kościoła w Polsce. Mówił: Ze szczególnym
zadowoleniem powitałem, Waszą Drodzy Bracia, decyzję dotyczącą ponownego powołania do
życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Jednakże na duszpasterskiej mapie Polski zauważył Papież brak sprawdzonej w innych
krajach ponadpokoleniowej formy apostolstwa świeckich, którą zlecił wprowadzić. Jest nią
Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców.
Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w
Polsce byłaby niepełna - mówił 12 stycznia 1993 r. Jan Paweł II. A więc, bez Akcji
Katolickiej Kościołowi w Polsce czegoś brakuje.
Na spotkaniu z przedstawicielami włoskiej Akcji Katolickiej, w 2002 roku, Ojciec Święty
powiedział: Duc in altum (Wypłyń na głębię) Akcjo Katolicka, nie lękaj się! Należysz do
Kościoła i jesteś w sercu Pana, który wciąż kieruje twoje kroki ku nigdy nie przewyższonej
nowości Ewangelii. Wiedzcie, że Papież was wszystkich, należących do tego chwalebnego
Stowarzyszenia wspiera na tej drodze modlitwą, a zachęcając gorąco do wytrwania w
przyjętych zobowiązaniach wszystkim wam z serca błogosławi.
Głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest Święty Jan Paweł II.

