
 

Czym jest Akcja Katolicka? 

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.(Jan Paweł II do 

biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina apostolorum” w 1993 r.)Akcja Katolicka (AK) 

jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują 

bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego, realizując 

powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania (Statut AK). 

Duchowość Stowarzyszenia opiera się na własnej duchowości wiernych świeckich. Do jej 

istoty należą następujące elementy: Sentire cum Ecclesia – poznanie nauczania Kościoła oraz 

utożsamienie się z nim; Vivere cum Ecclesia – autentyczne życie chrześcijańskie w świecie 

oraz prawdziwa troska o Kościół lokalny i powszechny; Agere cum Ecclesia – działanie w 

jedności z Księdzem Proboszczem i hierarchią Kościoła Katolickiego z zachowaniem 

właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich. Cel pracy w AK 

jest tożsamy z ewangelizacyjnym programem duszpasterskiego działania całego Kościoła i 

opiera się na zasadzie Instaurare omnia in Christo (Wszystko odnowić w Chrystusie). Chodzi                

o przekształcanie wszystkich sfer życia ludzkiego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Cel ten 

zostanie osiągnięty na drodze wprowadzenia w życie znanej i sprawdzonej w praktyce 

metody: widzieć, oceniać, działać. Członkowie AK podejmują konkretne działania w różnych 

dziedzinach życia, czerpiąc inspirację z wiary i nauczania Kościoła Katolickiego. W praktyce 

realizują swoje powołanie do apostolskiej obecności ludzi wierzących we wszystkich 

dziedzinach życia, pamiętając, że „człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” 

(por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14). Społeczne cele życia parafialnego                              

i diecezjalnego – to drugie zadanie AK. Wspólna ocena sytuacji w świetle wskazań wiary   i 

nauki Kościoła Katolickiego pozwoli na wypracowanie dróg wyjścia i naprawy 

rzeczywistości społecznej i politycznej naszych środowisk na miarę człowieka autentycznie 

odpowiedzialnego za ewangelizację. (Opracowano na podstawie: Ks. P. Prychała, Akcja 

Katolicka w parafii) 



 

Spotkania parafialnego oddziału Akcji Katolickiej ( członków i sympatyków )                                                          

II czwartek miesiąca – spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 18.00 

 

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie 

bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji 

apostolskiej Kościoła. 

♦ Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez: 

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz 

ukierunkowanie na zadania apostolskie; 

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego; 

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na 

zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem 

diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym; 

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży; 

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu 

społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. 

♦ Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 

rok życia. 

- Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w 

uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które 

bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku. 

- Członek wspierający, będący osobą fizyczną, może zmienić status na członka zwyczajnego. 

Okres pozostawania członkiem wspierającym zalicza się do stażu kandydackiego. 

- Dzieci i młodzież do 18 roku życia, uczestniczący w działalności Akcji Katolickiej, mają 

status kandydata. 

- Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, 

zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej 

wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK). 

 

 

 



Spotkania Akcji Katolickiej w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  

odbywają się co miesiąc, w 2-gi czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebani. 

W ciągu roku AK wspiera różne działania prowadzone przez parafię, m. in. Wydaje co sobota 

przez cały rok chleb potrzebującym na święta okolicznościowe paczki żywnościowe. Opłaca 

obiady w szkole biedniejszym dzieciom, współfinansuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci i 

młodzieży.  Na poziomie diecezji AK włącza się w formację stałą (konferencje, pielgrzymki, 

spotkania). Święto patronalne AK to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Święty Wojciech - patron Akcji Katolickiej w Polsce 

 

 

 

 Kalendarium św. Wojciecha 

• około 956 - urodził się w czeskich Libicach, 

• 972 - 981 - uczeń szkoły arcybiskupiej w Magdeburgu, 

• 982 - wybrany na Biskupa praskiego, 

• 29.06.983 - konsekrowany w Weronie, 

• 983 - 990 - zarządza diecezją praską, 

http://www.akcjakatolicka.diecezja.kielce.pl/index.php/patron


• 990 - wyjeżdża do Rzymu z zamiarem odbycia pielgrzymki do Jerozolimy; przyjmuje habit 

benedyktyński na Awentynie, 

• 992 - 995 wezwany ponownie do Pragi do zarządzania diecezją, 

• 993 - zakłada klasztor benedyktyński w Brzewnowie pod Pragą, 

• 995 - w wyniku zatargów w Pradze chroni się ponownie w klasztorze na Awentynie, 

• 996 - pielgrzymuje do grobów: Św. Marcina w Tours, Św. Dionizego w St.Denis, Św. 

Benedykta we Fleury, 

• 01/02.997 - zakłada klasztor "Ad Mestris Locum" (Pecsuarad), 

• 997 - przybywa do Gniezna na dwór Bolesława Chrobrego, 

• 04.997 - podejmuje misję na ziemi Prusów, 

• 23.04.997 - ginie męczeńską śmiercią, 

• przed 02.12.999 - kanonizowany. 

 

                                        

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej. 

 

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego 

Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. 

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. 

Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny 

współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. 

Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość 

moją. 

Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu 

Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. 

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie 

osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego. 

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie 

formować siebie  i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. 

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym               

do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski                                                           

- Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce.     Módlcie się za nami. 

 


