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Asystent AK i KSM i jego obecno

I.

w ko cielnym stowarzyszeniu.

Teologia kapła stwa zastosowana w praktyce.

Kapła stwo Ko cioła jest kapła stwem Chrystusa przedłu onym w czasie –
zgodnie z Jego wol . Do sprawowania tej funkcji zasadniczo wezwani s
wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa i przyj li chrzest. Wszczepieni w Chrystusa
ju

uczestnicz

w Jego

mierci, w zmartwychwstaniu i w chwale, chocia

dopełnienie tej e Tajemnicy zbawienia nast pi w czasie powtórnego przyj cia
Pana.
Ochrzczony przyjmuje na siebie – pocz tkowo intencjonalnie, ale powoli coraz
bardziej u wiadamiaj c sobie – tak e pewne zadania zwi zane z wymaganiami
wiary. Mówimy te o uczestniczeniu w posłannictwie ( w urz dzie, czyli w stałym
zadaniu) Chrystusa Kapłana, nauczyciela – proroka i Króla.
Kapła ska funkcja Chrystusa to nieustanna i niezbywalna troska o uwielbienie
Ojca, o wypełnienie Jego zbawczej woli, nierozł cznie zwi zana z trosk
o zbawienie ka dego człowieka. I to w t kapła sk funkcj wł czony jest ka dy
z nas przez chrzest.
Pan Jezus wybrał jednak e 12 uczniów – apostołów, ustanawiaj c dla nich
dodatkowy sakrament pełni kapła stwa, „wybrał ich ze

wiata” aby utwierdzali

braci w wierze i całkowicie oddali si funkcjom i zadaniom, które On pełnił na
ziemi i które pełni nadal po chwale Zmartwychwstania.
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Słu ebne kapła stwo 12 apostołów nie znosi kapła stwa ochrzczonych, ale je
uzupełnia i czerpi c z niego jednocze nie udoskonala, prowadz c do pełniejszej
komunii z Chrystusem i jedno ci mi dzy wierz cymi bra mi.
Aspekt komunii, jedno ci, wspólnoty jest koniecznym warunkiem eklezjalno ci
czyli, e bez drugiego człowieka, bez jedno ci z nim, bez troski o niego nie ma
jedno ci z Chrystusem: „ Jedni drugim no cie brzemiona, a tak wypełnicie prawo
Chrystusa” (Gal 6,2); „ Gdy tam, gdzie dwaj lub trzej zbieraj si w moje imi ,
jestem po ród nich” (Mt 18,20).
A wi c i nasz wzrost w wierze mo liwy jest tylko we wspólnocie z Jezusem, jak
gał zki w szczepie winnym: "Ja jestem prawdziwym krzewem winoro li, mój
Ojciec za jest hodowc winnej latoro li. Ka d gał zk , która nie owocuje we
Mnie, odcina, t za , która rodzi owoce oczyszcza, aby dawała ich jeszcze wi cej.
(...) Ja jestem krzewem winoro li, a wy gał zkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi obfity owoc, gdy beze Mnie nic nie mo ecie uczyni ” ( por. J 15, 15).
A zatem kapłan ma by (razem ze wspólnot wierz cych) wiadkiem Boga,
nadprzyrodzono ci i nadziei

ycia wiecznego, które rozpocz ł w nas chrzest

i wiara.
Wprawdzie spojrzenie na kapła stwo i pozycj ksi dza zmienia si w ró nych
epokach a tak e inne s

oczekiwania od kapłana – pustelnika, eremity,

misjonarza na pustyni niewiary, misjonarzy w ród pogan (innej religii), ksi dza
diecezjalnego, emeryta etc., ale w kapła stwie jest co stałego, co si nigdy nie
zmienia – to podobie stwo do Chrystusa (Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 5).
Niezale nie od warunków i miejsca pracy kapłan zawsze pozostaje alter ego
Chrystusa i nie traci niczego ze swej to samo ci. On zawsze jest przydatny
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w jednaniu ludzi z Bogiem, zawsze mo e uwielbia

i wynagradza , prosi

i wstawia si za swoim ludem. Bez kapłana nie ma pełni Ko cioła, bo nie ma
uobecnionej ofiary Chrystusa (Eucharystii), a to przecie ona buduje wspólnot
nadziei zbawienia zgodnie ze słowami Jezusa: „Kto spo ywa moje ciało i pije
moj krew ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym” (J 6,54).
Szczególn , codzienn
wspólnocie, b d

przydatno

w grupie ludzi którzy s

widzi kapłan w swej parafialnej
mu powierzeni. On dotyka niejako

niewidzialnej rzeczywisto ci jak jest wspólnotowo

i wie, e bez niego nie ma

wspólnoty, bez niego parafia jest „osierocona”.
Bez ksi dza asystenta nie ma Akcji Katolickiej (inaczej ni w innych ruchach,
stowarzyszeniach, czy wspólnotach gdzie rol
i duchowo

zasadnicz

odgrywa charyzmat

zało yciela np. Neokatechumenat, Foccolari, Charyzmatycy etc.)

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem bardzo silnie „zorientowanym” na swego
asystenta. To przecie on ich wybiera, formuje do zada , pogł bia wiar , stawia
istotne wymagania wła ciwe wieckim.
Bez zdrowego kontaktu z wiernymi jego rozeznanie wiata nie b dzie ani
pełne, ani Chrystusowe, ani eklezjalne, nie b dzie te w stanie uderzy swoim
działaniem w samo „j dro” zła, ani promowa

tego dobra, które jest

najpotrzebniejsze w danej sytuacji.
Towarzysz c swojemu oddziałowi Akcji Katolickiej asystent powinien
zdawa sobie spraw

e jest to wzajemne oddziaływanie wiary, które zakłada

szacunek do kapła stwa i szacunek do zada

wieckiego, płyn cych z jego

(i mego) chrztu. Trzeba niekiedy doło y stara aby rozezna i zrozumie jego
chrze cija skie powołanie (trudno ci, przeszkody, szanse, mo liwo ci etc.)
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Konieczna jest tu postawa dialogu, pokornego głodu poznania drugiego człowieka
(zaprzeczeniem b dzie „wszystkowiedza”, nieufno

etc.)

Ten kontakt asystenta z oddziałem nie mo e by

tylko zewn trzny

powierzchowny, dla „odbycia” spotkania. Tylko wewn trzna relacja wiary obudzi
mo e i umotywowa

podj cie trudu misji ewangelizacyjnej poprzez o ywienie

wzajemnej kreatywno ci.

II.

wieccy – teologia chrztu

Apostolstwo laikatu opiera si
zadaniem

asystenta

powinno

by

na teologii chrztu. I tu podstawowym
gł bokie

prze ycie

własnego

chrztu

i przekonanie wieckich do radykalizmu, który wynika z chrztu!
To przecie tu rodzimy si

na nowo, umiera w nas stary człowiek grzechu.

Wszczepieni w Chrystusa – tworzymy Jego Ciało. Jego zadania staj si naszymi,
Jego pragnienia realizujemy z coraz wi ksz

wiadomo ci misji ewangelizacyjnej.

Jak echo rozlegaj si znane słowa: „poznaj chrze cijaninie godno

swoj ”

To wiat jest tym miejscem gdzie wiecki realizuje swoje powołanie, gdzie si
ma u wi ci i zbawi . Ma przenikn

wiat wiar i łask Chrystusa.

Jak mo na mu w tym pomóc – oto zadanie asystenta.
Z kolei wieccy zachowuj wra liwo

na kapła sk misj swego asystenta.

Troszcz si aby by „z nim” w realizacji wspólnych zada :” Wszyscy wierz cy mieli
jedno serce i jedn dusz . Nikt z nich nie uwa ał za swoje tego, co posiadał, ale
wszystko było wspólne” ( Dz 4,32) Akcja Katolicka zachowuje wra liwo

i trosk

o powołania kapła skie, zakonne, charyzmatyczne, bo to wszystko, co dotyczy ycia
nadprzyrodzonego sprawia Duch wi ty w Ko ciele.
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wieccy pomagaj ksi dzu rozezna znaki czasu i zagro enia wiary „dzi ” i wspólnie
gotowi s podj

wyzwania, b d ce budowaniem fundamentów pod „ jutro” Ko cioła.

Jako zanurzeni w wiecie, wierni wieccy znaj jego styl, jego sukcesy i słabo ci,
i tam, do ludzi w ród których yj powinni zanie
słowem, postaw , przykładem b d

inn

szerokie, a trudno ci wielkie, zwłaszcza,

ziarno Ewangelii. Uczyni to mog

godziw

metod . Pola ich pracy s

e najcz

ciej s

skazani na własne

rozeznanie i sumienie. Zdumiewa i buduje odwaga robotnika czy rolnika do bycia
katolikiem w swojej pracy, w ród kolegów i wobec przeło onych, kiedy decyduje si
da

wiadectwo uczciwo ci, solidnej pracy czy wierno ci Bo emu przykazaniu wbrew

oczekiwaniom rodowiska, wbrew zwyczajom czy nawet poleceniom otoczenia.
U wi canie pracy, to przede wszystkim uczciwe, solidne jej wykonywanie
zgodnie z celem jakiemu słu y, ale te z poszanowaniem Bo ego prawa. U wi canie
si

przez prac , to niekiedy sprzeciw sumienia lekarza lub piel gniarki aby nie

szkodzi
by

yciu, to niekiedy utrata poparcia swej partii przez polityka, który nie chce

solidarny w wyborze niemoralnej drogi w zarz dzaniu lub uchwalaniu praw.

U wi cenie przez prac , to stała, mo e a heroiczna wra liwo

na miło

bli niego,

chocia by na dziecko potrzebuj ce pomocy, a pozbawione jej od własnych rodziców.
Dodatkowym znakiem chrze cija skiego
wolontariatu oraz działalno

ycia wiar

jest cały obszar

charytatywna prowadzona przez ruchy, stowarzyszenia

czy zespoły ( parafialne, diecezjalne i ogólno ko cielne).
Szczególnym miejscem wzrostu osobowo ci jest rodzina, która jest pierwsz
szkoł

ycia i umiej tno ci. Szkoł

dostarczone przez ni

maj

wra liwo ci społecznej i religijnej. Wzorce

przywilej pierwsze stwa i s

punktem odniesienia

zazwyczaj na całe ycie.
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Aktualnie mówi si o kryzysie rodziny w wiecie cywilizacji zachodniej, a nawet
zauwa a si celowy atak na tradycyjn rodzin zło on z dzieci, rodziców i starszego
pokolenia dziadków. W wyniku fałszywych wzorców i lansowanych mód, a tak e
stworzonych warunków ( trudno ci)
miło

yciowych zamiera ofiarna, bezinteresowna

do kolejnego dziecka. Zamiera gł bia macierzy stwa i ojcostwa. Wyludnia si

Polska I Europa, bo uwierzyli my, e troska o dziecko musi si przede wszystkim
wyrazi w uprzedzaj cym zapewnieniu mu dóbr materialnych i pozycji społecznej na
jego dorosłe nawet ycie ( mieszkanie, konto bankowe itp.).
III.

Metodologia pracy Ksi dza Asystenta w AK I KSM.

Pierwszym zadaniem Asystenta jest rozpoznanie charyzmatu swojej AK lub KSM.
Asystent musi si „ nauczy ” swego Stowarzyszenia. Je li nie rozpozna charyzmatu
człowieka wieckiego w swej parafii i jego roli w Ko ciele, nie da nic Akcji Katolickiej.
Tu sama dobra wola nie wystarczy. Trzeba podj
obserwacji i trzeba to rozeznawanie dokonywa

wysiłek rozmowy, lektury,

wspólnie z Papie em, biskupem

i z członkami swego zarz du oraz zarz dów centralnych, bo AK to cz

organizmu

całego, ywego Ko cioła.
Ksi dz Asystent jest potrzebny oddziałowi Stowarzyszenia przede wszystkim jako
kapłan, czyli odpowiedzialny

wiadek wiary, zatroskany o relacj

swoich ludzi

z Bogiem. Paweł VI podczas zatwierdzania statutów Włoskiej Akcji Katolickiej zwrócił
uwag na szczegół, e wszystko, co natychmiastowe, konkretne, co fascynuje i daje
sukces – poci ga, ale nic nie zast pi solidnej formacji wiary!. I to jest pierwsze
i podstawowe zaj cie i zadanie Asystenta Akcji Katolickiej.
Kolejnym zadaniem jest formowanie stowarzyszenia do wyborów. Trzeba
rozwa a wspólnie ró ne alternatywy i perspektywy podejmowanych działa i pomóc
zespołowi wybra

to, co bezpieczne i słuszne, nawet je li mniej atrakcyjne, ale
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bardziej zwi zane z zadaniami apostolskimi Stowarzyszenia. Tu roztropno
m dro

i do wiadczenie Asystenta s

wyrazem jego dojrzałej wiary, któr
pami ta

nale y,

e

Stowarzyszeniem ludzi

wyboru

bardzo przydatne i stan

si

pełniejszym

usługuje Stowarzyszeniu. Z tym,

dokonuj

wieckich za

wieccy,

bo

Akcja

,

e zawsze

Katolicka

jest

Asystent „ asystuje”, przestrzega, radzi,

przekonuje, ale nie narzuca decyzji. Nawet w wypadku kiedy zespół podj łby decyzj
według asystenta niesłuszn , pozostaje ze stowarzyszeniem staraj c si zmniejszy
negatywne skutki decyzji. Ten moment zyska mu szczególny szacunek i zwi
mocniej z jego stowarzyszeniem. A przykład asystenta b dzie lekcj
troski o jedno

, o eklezjalno

e go

pogl dow

działania i gotowo ci do towarzyszenia w procesie

dojrzewania tak e wieckich do współodpowiedzialno ci za powierzone nam dzieło.
Towarzysz c wyborom asystent stara si
w powołaniu, rozwijali swoj

działalno

pomaga

członkom aby wzrastali

apostolsk , społeczn

czy charytatywn

zgodnie z duchem Ko cioła i wymaganiami czasu. Uwra liwianie na moralny wymiar
działalno ci zawsze pozostaje pierwszorz dnym zadaniem kapłana. Aby wypełni to
zadanie musi by on wł czony w proces przygotowania decyzji oraz uczestniczy
w jego realizacji. Sam maj c „ otwarte oczy” sumienia, uwra liwia na zauwa ane
sprawy cały zespół.
Wyszukiwanie pól pracy, sugestie ewangelizacyjne czy ukazywanie wzorców
i dokona

innych stowarzysze

mo e by

bardzo konkretnym, pozytywnym

przykładem realizowania misji ksi dza asystenta w swoim stowarzyszeniu.
Mo na by postawi pytanie o osobist satysfakcj czy korzy

pracy ksi dza jako

asystenta towarzysz cego stowarzyszeniu.
Korzy ci i po ytki, podobnie jak wkład i trudy s wzajemne: wieckich i ksi dza.
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Ten rodzaj pracy bardzo skutecznie pomaga zrealizowa zadania zwi zane z trosk
o pogł bienie wiary. wieccy z biernych uczestników ycia sakramentalnego staj si
coraz bardziej dojrzałymi w wierze, o ywiaj i budz wiar Ko cioła w ród innych.
Trud kapłana wł czony w formacj uwielokrotnia si i poszerza jego oddziaływanie
w parafii. Ksi dz zyskuje współpracowników (!), którzy go lepiej rozumiej i wspieraj
w podstawowych zadaniach ( strzec si
wieckich do jakich

zada

oczywi cie trzeba wykorzystywania

drugorz dnych czy personalnych korzy ci, bo to

prowadziłoby do u miercenia eklezjalno ci AK).
Współpraca ( tak bliska, jakiej domaga si
Katolickiej) ze

wieckimi staje si

szkoł

Katolickie Stowarzyszenie Akcji

Człowiecze stwa dla obydwu stron.

Domaga si bowiem pewnych cech charakteru i pomaga je naby . Dopinguje nas do
podci gania si

wzwy , co staje si

wa n

i twórcz

okazj

do pracy nad sob

i twórczego rozwoju osobowo ci niezale nie od wieku.
W ród szczególnie cenionych cech asystenta, wymie my przynajmniej
niektóre:
-

zdolno

-

dojrzało

-

wychowanie do miło ci odpowiedzialnej;

-

czysto

-

wychowanie do przyja ni;

-

zdrowe, solidne sumienie moralne;

-

kult prawdy w relacjach z Bogiem i bli nimi;

-

wra liwo

IV.

nawi zywania kontaktu;
uczuciowa;

intencji;

i znajomo

trendów kultury współczesnej, etc.

„Dzi ” Ko cioła – szanse i trudno ci (pola pracy).
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Refleksja nad szczególnie wa nymi przestrzeniami pracy stowarzyszenia stawia
nas wobec konieczno ci rozeznania wiata i miejsca naszej posługi ( zgodnie zreszt
z metod : widzie , oceni , działa ). Proces rozeznawania czasu i miejsca, w którym
yjemy powinien by
analizy mogły by

permanentny i wspólnotowy, aby wnioski wyci gni te z tej
bardziej wi

ce dla całego oddziału Stowarzyszenia. Stałe

„rozeznawanie” siebie samego, swoich relacji z Ko ciołem, biskupem czy te
z członkami zarz du, jest postulatem koniecznym dla zapewnienia wła ciwych relacji
z lud mi i twórczej wie o ci naszego działania.
Analizuj c sytuacj , w której

yjemy mo na by spróbowa

zauwa y

pewne

pozytywne „powiewy wiatru”, ale nie powinni my zamyka oczu na rozwijaj ce si
niebezpiecze stwa czy zagro enia wywieraj ce wpływ na nasze my lenie i na
wybory yciowe.
Do szans zaliczyłbym: uznanie godno ci człowieka, uznanie dla warto ci
duchowych i religijnych, zainteresowanie now
Ko ciołów ( tak e misyjnych),
ko cielnych,

ewangelizacj , ywotno

ywotno ci ró norodno

młodych

ruchów i wspólnot

wiadectwo m czenników z krajów postkomunistycznych, wierno

w prze ladowaniach za

wiar

w wielu

aktualnie krajach, ujawniany przez

duchownych i wieckich niepokój o Ko ciół współczesny i in.
Warto zaniepokoi si i przestrzega przed niebezpiecze stwami mód i nacisków
kulturowo – społecznych, w ród których zwróciłbym uwag na:
-

rozlew racjonalizmu ateistycznego;

-

fiksacje wokół obrony subiektywizmu i indywidualizmu;

-

ateizm praktyczny;

-

atak i rozkład rodziny;

-

zagubiony sens pełnej seksualno ci;
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-

nowe niesprawiedliwo ci społeczne;

-

ignorancja religijna;

-

fałszywy pluralizm teologiczny; kulturowy i duszpasterski;

-

subiektywizacja wiary i etyki;

-

trudno ci w „komunikacji” grup ró nej mentalno ci;

-

pasywno

społeczna i in.

Oczywi cie powy sze zestawienia nie s pełne i nie pretenduj do naukowego
obiektywizmu, bowiem wtedy ka da z obserwacji powinna by uzasadniona i ka dej
z nich nale ałoby po wi ci

sporo refleksji. Trzeba jednak aby my mieli odwag

samodzielnego my lenia i przykładania ogólnych zasad oraz kryteriów Ewangelii do
obserwowanych przejawów ycia i zachowa ludzkich.
wiatu i ludziom jeste my potrzebni jako ludzie odwa nie my l cy i yj cy wiar ,
wi cej – jako wiadkowie obecno ci Chrystusa w Ko ciele.
Rola ksi dza asystenta w tym wielkim wyzwaniu jest zasadnicza. Kapłan jako
człowiek po wi cony (oddany całkowicie) Bogu musi wej

do swego wn trza,

zakorzeni si we własnej gł bi, uzna za priorytet swoj relacj z Bogiem; troszczy
si

o wzrost

ycia wewn trznego, by

w Chrystusa, posłusznym Duchowi

człowiekiem wiary gł boko wkorzenionym

wi temu. Jednak e b d c wzi tym z ludzi

i ustanowionym dla ludzi, koniecznie musi zapomnie

o sobie i pój

drog

apostolatu, głoszenia ( nie siebie, nie swoich odkry i przekona ), ale Ewangelii. Im
bardziej rozwija si

apostolstwo

uformowanych ksi

y (por. Jan Paweł II, Pastores dabo wobis,3), a dobrze
a

s

wieckich, tym pełniej widzi si

najlepsz

metod

apostolskiej

potrzeb

formacji

dobrze

uformowani

ksi

wieckich.

Wzajemno

troski o wzrost w wierze jest owocem dobrze prze ywanej eklezjalno ci

czyli Komunii Ko cioła.
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