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Akcja Katolicka nie zmarnowała czasu 
 

Z JE ks. abp. JÓZEFEM MICHALIKIEM 
Przewodnicz�cym Konferencji Episkopatu Polski rozmawia El�bieta Olejnik 

 
Gdy w 1995 r. została reaktywowana w Polsce Akcja Katolicka, wi�zali�my du�e 

nadzieje z jej działalno�ci�. Mo�e te nadzieje byty przesadne, a mo�e nie sprostali�my 
oczekiwaniom Ojca �wi�tego Jana Pawia II, który w 1993 r. mówił: „Trzeba wi�c, aby (Akcja 
Katolicka) na nowo od�yła. Bez niej, bowiem, infrastruktura zrzesze� katolickich w Polsce 
byłaby niepełna". Nie mo�na stwierdzi�, �e rozwój Akcji Katolickiej był na miar� oczekiwa�. 
Gdzie, zdaniem Ekscelencji, le�y przyczyna takiego stanu? 

�ycie ma swoje prawa. Musi by� rozs�dna wra�liwo�� na stowarzyszenia, na 
działalno�� ruchów, wspólnot. Zamro�enie działalno�ci przez całe dziesi�ciolecia 
spowodowało, �e ukształtowały si� inne wzorce chrze�cijanina, katolika, nowoczesnego czło-
wieka wiary, zaanga�owanego w �wiat. My�l�, �e to jedna z głównych przyczyn. 

Ka�dy wła�ciwy, zdrowy rozwój jest rozwojem naturalnym. W przypadku Akcji 
Katolickiej pojawił si� bardzo wa�ny postulat, �eby stworzy� stowarzyszenie �ci�le 
eklezjalne, zało�one przez biskupów i trzeba było najpierw przekona� do Akcji Katolickiej 
biskupów, ale rytm �ycia ka�dej diecezji jest inny i nie wsz�dzie stowarzyszenie znalazło 
nale�yty dynamizm. Poza tym potrzeba pewnego czasu, �eby Akcja mogła si� rozwin��. I nie 
wolno ust�powa� - trzeba i�� wytrwale naprzód, to jest najwa�niejsze. 

Wielkim człowiekiem przedwojennej Akcji Katolickiej był kard. August Hlond. Ona 
pracowała niezbyt długo, zaledwie dziewi�� lat, ale jednak dała owoce, błogosławionych 
m�czenników, ludzi wiernych swemu powołaniu a� do ko�ca, wi�c my�l�, �e to jest pewna 
zdrowa motywacja do zwrócenia uwagi na rol� formacyjn� Akcji Katolickiej. S�dz� te�, �e 
trzeba pomóc stowarzyszeniu wyszuka� liderów, charyzmatyków. Chc� podkre�li� równie� 
to, o czym cz�sto mówił Prymas Stefan Wyszy�ski, �e aby głosi� Prawd�, cz�sto wystarczy 
tylko jeden człowiek (kłamstwo głosi si� całymi systemami). �eby ten ideał Akcji mógł si� 
o�ywi�, musz� by� odpowiedni ku temu Judzie, którzy pomog� równie� biskupom zrozumie� 
charyzmat stowarzyszenia, którzy swoim �yciem, swoj� skuteczn� działalno�ci� b�d� mogli 
przekona� o tym, �e warto zainwestowa� w Akcj� prac� i nadziej�, chocia� ró�ni si� ona od 
charyzmatu innych grup i stowarzysze� katolickich. I musi si� ró�ni�, poniewa� jest to 
stowarzyszenie powołane i oddane do dyspozycji biskupowi, który swój charyzmat, swój 
charakter, swoj� duchowo�� przekazuje skupionym w Akcji ludziom, sam ubogaca si� tak�e, 
czerpi�c z kolei pewne owoce z Akcji i prowadzi j� dalej według swojej strategii ewange-
lizacyjnej. My�l�, �e ł�czenie tego wysiłku ludzi i modlitwa o charyzmatyków Akcji 
Katolickiej, zapale�ców, jest bardzo wa�n� spraw�. 

Akcja Katolicka przed wojn� była organizacj� masow�, natomiast liczba członków 
odrodzonej Akcji Katolickiej w III Rzeczpospolitej wskazuje, �e trudno jest mówi� o ma-
sowo�ci naszej organizacji apostolskiej. Czy zdaniem Ksi�dza Arcybiskupa brak szerszego 
uczestnictwa katolików w Polsce w Akcji Katolickiej wynika z zało�enia takiego jej kształtu, 
czy jest wynikiem nieskuteczno�ci pracy jej władzy i członków? 

Kiedy zapoznali�my si� z tre�ci� �yczenia Ojca �wi�tego Jana Pawła II i kiedy 
postanowili�my na Konferencji Episkopatu zdecydowanie i otwarcie przyj�� ten postulat 
i stworzy� Akcj� Katolick�, stan�li�my wobec bogactwa my�li katolickiej i do�wiadcze� 
katolików w �wiecie i zaraz pojawiło si� pytanie, o jaki typ Akcji Katolickiej b�dziemy si� 
ubiega�? W kilku �rodowiskach polskiego laikatu powstały natychmiast obawy o to, co 
b�dzie teraz? Czy powstaj�ca Akcja Katolicka ma by� masow� organizacj�, bo najlepiej, �eby 
była czym� w rodzaju klubu. Tymczasem nie chodziło tu o jak�� formalistyk�, ale o to, aby 
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Akcja Katolicka odzwierciedlała Ko�ciół katolicki, w którym jest miejsce dla wybitnych 
intelektualistów, dla �wi�tych, ale równie� dla ludzi szukaj�cych, dla ludzi małej wiary, 
a nawet słabych i upadaj�cych. Poszukuj�c charakteru czy struktury Akcji Katolickiej, 
proponowano stworzenie jej z liderów stowarzysze�, wspólnot, grup ju� istniej�cych albo 
tych, które b�d� powstawa� i Akcja b�dzie platform� spotkania i przeka	nikiem do tych 
poszczególnych grup tego, na co biskup czeka, albo co Ko�ciół ma do zaoferowania. To jest 
jedna z koncepcji, któr� realizuj� niektóre kraje, np. Austria. Natomiast jest te� druga 
koncepcja Akcji Katolickiej, której przykładem s� Włochy. Polega ona na tym, �e 
stowarzyszenie działa w�ród ludzi, ma swoich członków, którym wytycza zadania, z którymi 
wypracowuje program w ramach poszczególnych grup: m��czy	ni i kobiety, młodzie� 
i dzieci. My�l�, �e s� ró�ne warianty i sposoby, które mo�na przyj��, jednak najwa�niejsz� 
rzecz� jest to, aby za wybranym systemem poszły nasze wysiłki - nieust�pliwe, cierpliwe 
i �eby dynamika przemy�le� szła z dynamik� czynów. To wła�nie jest istot� Akcji, a nie tylko 
refleksja katolicka. Zało�yli�my Akcj� Katolick�, a nie klub katolików, który b�dzie tylko 
klubem dyskusyjnym. To jest pewien problem, pewna trudno��, która pokazuje, �e mamy 
jeszcze wiele do zrobienia, ale �e ciekawa i owocna przyszło�� nas czeka, je�li si� 
zaanga�ujemy w to stowarzyszenie. 

W kwietniu 2003 r. podczas spotkania z Akcj� Katolick� w Auli Pawła VI Ojciec 
�wi�ty Jan Paweł II powiedział, �e „Akcja Katolicka nie mo�e ograniczy� si� jedynie do 
działania w społecznym wymiarze Ko�cioła. ...Musi kształtowa� swoj� duchowo��". „Zdrowa 
duchowo�� zrodzi zdrow� Akcj� Katolick�" - to ju� słowa Ekscelencji -Ołtarzew 1995 r. 
Czy zdaniem Ksi�dza Arcybiskupa Akcja Katolicka wypracowała model swojej duchowo�ci? 
Jak Ekscelencja skomentowałby poziom tej duchowo�ci? 

My�l�, �e jest za wcze�nie na oczekiwanie, aby 10-letnia Akcja Katolicka w Polsce 
ju� mogła zaoferowa� sprawdzony model duchowo�ci. Ale ten model duchowo�ci, który jest 
bliski Akcji Katolickiej, jest mocno wpisany w duchowo�� Soboru Watyka�skiego II, 
w duchowo�� �wieckich w czasie Soboru Watyka�skiego II i po nim. My�l�, �e Akcja Ka-
tolicka idzie t� duchowo�ci�, któr� charakteryzuje odwaga wobec rzeczywisto�ci ziemskiej. 
Członek Akcji Katolickiej - nowoczesny katolik, chrze�cijanin nie boi si� �wiata, nie ucieka 
przed �wiatem, on jest zanurzony w tym �wiecie. Powiedziałbym wi�cej, to jest 
u�wiadomienie sobie, odnalezienie to�samo�ci katolickiej, chrze�cija�skiej, to�samo�ci 
człowieka wiary, odkupionego, nowego człowieka, odrodzonego przez chrzest w kontakcie 
z rzeczywisto�ci� ziemsk�. Chrystus był bardzo krytyczny wobec ró�nych chorób, jakie 
gn�bi� �wiat, ale On za ludzi i za ten �wiat, za nas oddał �ycie, i my�l�, �e na�ladowanie 
Chrystusa w tym punkcie jest bardzo wa�ne. Dlatego te� s�dz�, �e u podstaw ka�dej Akcji 
Katolickiej, chrze�cija�skiej, ko�cielnej musi by� wiara, poniewa� �wiat potrzebuje nas jako 
ludzi wierz�cych, ludzi wiary. Je�eli b�dziemy dobrymi fachowcami, ale nie fachowcami, 
którzy przenikaj� wiar� i łask� t� fachowo��, to b�dziemy nieu�yteczni dla �wiata. �wiat ma 
swoich fachowców, mo�e nawet lepszych, natomiast my mamy da� �wiadectwo wierno�ci 
sumieniu i perspektywie "wiary eschatologicznej, potwierdzi�, �e my dla innego wymiaru sta-
ramy si� o sukcesy i przyjmujemy niepowodzenia. Zdrowa duchowo�� jest zawsze potrzebna. 
Nie ma w�tpliwo�ci, �e im wi�cej napracujemy si� nad pogł�bieniem tej duchowo�ci, 
pogł�bieniem wiary (tylko wła�ciwie rozumianej, bo czy mo�e by� wiara chrze�cija�ska bez 
zanurzenia w �ycie, bez �wiadectwa w �yciu?), tym wi�kszy b�dzie z tego po�ytek. 
Zakonnice kontemplacyjne zamykaj� si� za krat� ze wzgl�du na miło�� do ludzi, do 
Chrystusa, który �yje w ludziach tak�e zapominaj�cych o wierze; one chc� by� dla tych 
zanurzonych w �wiecie �wiadkami prowokuj�cymi my�lenie o Bogu niesko�czonym. I to jest 
zdrowy sens po�wi�cenia, nawet odizolowania si�, pokazania Pana Boga ludziom - tak jest 
i tak mo�na sobie �ycie uło�y�. Akcja Katolicka musi zdobywa� si� na poł�czenie tego 
charyzmatu mistyka, �yj�cego zjednoczeniem z Bogiem i całkowicie zanurzonego swoj� 
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wiar� w �wiat. 
W dotychczasowej działalno�ci Akcji Katolickiej w Polsce kładziono wi�kszy nacisk na 

formacj� jej członków, a mniejszy na działania ewangelizacyjne i społeczne wybiegaj�ce poza 
obszar naszego stowarzyszenia. Jakich postaw i działa� oczekiwałby Ksi�dz Arcybiskup od 
członków AK w Polsce i jakie, zdaniem Ekscelencji, najwa�niejsze zadania stawia przed nami 
aktualna sytuacja -wej�cie Polski do Unii Europejskiej, bezrobocie i inne problemy, z którymi 
boryka si� kraj? 

Charyzmatem Akcji Katolickiej, metodologi�, któr� posługuje si� od dziesi�tków lat, 
jest nie tyle formacja do akcji, ile formacja przez akcj�. Czyli nie czekajmy, �e b�dziemy si� 
formowa�, organizowa� sympozja, seminaria, rekolekcje, pisa� referaty, analizowa� sytuacje 
- rok, dwa, sze�� lat; podzielimy to na etapy, najpierw b�dziemy robi� rozeznanie, potem 
b�dziemy robi� wymian� do�wiadcze� teoretycznie. I dopiero przygotowani po tych sze�ciu 
czy pi�ciu, czy trzech latach - pójdziemy w �wiat. Nie. Tu jest ta ró�nica, �e istniej� niektóre 
ruchy duchowo�ci, które wybrały metodologi� pracy: formacja do akcji. I maj� do tego 
prawo. Akcja Katolicka jest jednak stowarzyszeniem, które wprawdzie nie unika formacji do 
akcji, ale jest przede wszystkim formacj� przez akcj�. To, co Pan Jezus zrobił w Ewangelii - 
brał po dwóch, trzech uczniów i wysyłał. Jeszcze Duch �wi�ty nie zst�pił na nich, jeszcze 
ukrzy�owania nie prze�yli, ale On ju� ich posyłał: id	cie i gło�cie Królestwo Niebieskie, 
przybli�yło si� Królestwo Bo�e. I z czym oni pójd�? Z tym, co wiedz�. Przyszedł wła�nie 
Ten, którego spotkali�cie, poznali�cie Go, id	cie i gło�cie. Szli, a po powrocie opowiadali: tu 
si� nam udało, tam si� nie udało, szatan nie zawsze chce nas słucha�, niekiedy słucha, nie-
kiedy nie. I dzielili si� tym. Formacja przez akcj�. Pan Jezus mówił: nie chc� was słucha�? 
Jest pewien gatunek szatana, którego si� wyp�dza postem i modlitw�, wi�c formacja przez 
akcj� w Akcji Katolickiej jest bardzo wa�na. I to jest jej charyzmat. Dlatego my�l�, �e nie 
powinni�cie odchodzi� od tego charyzmatu. Rozpoznawa� go ci�gle, zgł�bia�, nie ba� si� 
akcji, działa�, wci�ga� do tych działa� innych i potem ocenia�. Widzie�, ocenia� i działa� – 
i nie ba� si� podj�cia działania, bo nie b�dzie co ocenia�, je�li nie b�dziemy mieli tych 
potkni��. Natomiast solidnie realizowa� wszystkie trzy etapy własnej metodologii. 

Czy nie uwa�a Ksi�dz Arcybiskup, �e na 10 lat tych działa� jest troch� za mało? 
Na to pytanie musi odpowiedzie� sobie sama Akcja Katolicka. Trzeba postawi� to 

pytanie nie tylko Akcji ogólnopolskiej, lecz wszystkim diecezjom. Nie tylko KIAK-owi, 
DlAK-om, ale te� oddziałom parafialnym. Na pewno były parafie, diecezje, gdzie tej akcji 
było za mało, albo była anemiczna, albo �adna. Ale były diecezje, parafie i inicjatywy 
ogólnokrajowe, które jednak pokazuj�, �e mo�na co� zrobi�, �e warto i �e trzeba. Były rzeczy 
udane i nieudane, ale trzeba mie� te� odwag� to zauwa�y�. Je�eli co� nie udało si�, to nale�y 
to skorygowa�, a nie zniech�ca� si�. Były organizowane kongresy, Tygodnie Społeczne, 
działaj� w parafiach oddziały charytatywne. S� inicjatywy kulturalne, wymiana do�wiadcze�. 
Istnieje kontakt z ukrai�skimi parafiami. To wszystko �wiadczy, jak laikat mo�e si� 
zaanga�owa�. Ja my�l�, �e w polskiej Akcji Katolickiej dzi� ju� istniej� pewne wzorce 
i mo�na je przedstawia�. Kilka osób zdobyło ju� szlify, widz� to u siebie - s� ju� nawet jacy� 
ludzie w Parlamencie. Te osi�gni�cia mo�e nie s� do ko�ca satysfakcjonuj�ce, ale jest to 
formacja przez akcj�. To jest pocz�tek, ja nie bałbym si� powiedzie�, �e Akcja nie 
zmarnowała czasu. Przynajmniej in gremio. 

O rozwoju ka�dej organizacji, w tym Akcji Katolickiej, decyduj� ludzie, ich duchowo�� 
i zaanga�owanie. Cz�st� praktyk� w �yciu społecznym jest przeprowadzenie dyskusji 
odnosz�cych si� do spraw dotycz�cych zainteresowanych nimi osób. Na temat kondycji 
i statutu Akcji Katolickiej nie przeprowadzono szerszej dyskusji. Czy zdaniem Ekscelencji taka 
dyskusja jest potrzebna w naszym �rodowisku i czy łamy pism diecezjalnych naszego stowa-
rzyszenia nie powinny by� udost�pnione tym kwestiom? 

Członkowie Akcji Katolickiej s� po to, aby ustala� rytm i sposób pracy rocznej, 
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miesi�cznej i tygodniowej, a statuty s� po to, �eby je zmienia�, doskonali�, Zarysowuj� 
program pracy, który je�li si� nie sprawdza, to jest dobry znak, �e jest weryfikowany przez 
�ycie. Natomiast stowarzyszenia katolików �wieckich b�d� mie� to do siebie, �e powinny bu-
dzi� odpowiedzialno�� samych członków w zakresie stworzenia takich struktur, które s� 
odpowiednie, które s� oczekiwane, które si� sprawdz�. A je�li nie sprawdz� si� dzisiaj, to 
mo�e sprawdz� si� jutro, a je�li nie sprawdz� si� jutro, to mo�e trzeba je zmieni�. Inn� spraw� 
jest to, �eby nie skoncentrowa� si� na perfekcjonizmie sformułowa�. Bo to jest te� niekiedy 
niebezpieczne, �e b�dziemy dyskutowa� zbyt długo, dopóki nie uchwalimy czego� 
doskonałego, a potem okaza� si� mo�e, �e to doskonałe ju� jest nieaktualne. Przykładem jest 
encyklopedia katolicka KUL-u, która ju� trzydzie�ci lat wydaj� i jest dziesi�ty tom, a ma ich 
by� jeszcze kilkana�cie. Zostanie uko�czona dopiero po �mierci niektórych jej autorów, ale 
b�dzie �wiadectwem pracy w du�ej cz��ci ju� nieu�ytecznej, bo wiele spraw si� zmieniło, 
wiele trzeba b�dzie korygowa� i wydawa� nowe tomy, korekty. Trzeba si� tego strzec. Je�li 
chce si� zbudowa� wielki gmach, to jak mówi Ewangelia, trzeba to przemy�le�. Je�li chce si� 
zbudowa� wie��, trzeba sprawdzi�, czy ma si� materiał, czy ma si� dobry grunt. Je�eli nie 
mo�esz zbudowa� wielkiego ko�cioła, zbuduj kapliczk�, ale zbuduj, nie wymawiaj si�. Je�li 
masz perspektyw� i widzisz, �e mo�e b�dzie potrzebna wi�ksza, to tak j� buduj, �eby ona 
mogła by� przedsionkiem do ko�cioła, �eby� nie musiał jej potem burzy�. Ja my�l�, �e tu 
trzeba i dyskutowa�, i sugerowa� konkretne rozwi�zania, i szuka� sojuszników do 
zrealizowania tych zada�. 

W porównaniu do krajów Europy Zachodniej, �ycie religijne w Polsce jest bardziej 
intensywne i powszechne. Trudno tu porówna� gł�boko�� tego �ycia. Jakie, zdaniem 
Ekscelencji, pozytywy i negatywy mog� wyst�pi� w ci�gu najbli�szych lat uczestnictwa Polski 
w Unii Europejskiej. Czy my, �wieccy jeste�my wystarczaj�co przygotowani, by sprosta� 
oczekiwanemu od nas zadaniu ewangelizacji znacznie zdechrystianizowanych społecze�stw 
wielu z tych krajów? 

�eby odpowiedzie� na to pytanie, trzeba by� prorokiem. Trudno�ci mog� by� te, które 
przewidujemy i jeszcze o wiele wi�ksze. Ale chrze�cijanin nie boi si� trudno�ci. On ich 
oczekuje, wychodzi im na spotkanie. Chrze�cijanin całym sercem zaanga�owany jest 
w wysiłek upodobnienia si� do Chrystusa, który całe �ycie szedł do Jerozolimy, �eby tam 
umrze�. On si� tego krzy�a nie bał. Krzy� boli, m�ka boli, cierpienie boli, ale ka�da trudno�� 
jest do przyj�cia. Nie bałbym si� tych czarnych proroctw, bo było ich ju� bardzo wiele, �e 
upadnie wszystko, jak Polska odzyska wolno��. Dzi�ki Bogu mamy j� ju� 15, 16 lat i jako� to 
wszystko idzie. 
le by było, gdyby�my uwa�ali, �e jeste�my najlepsi, �e nie mamy bł�dów, 
wad i grzechów, �e nie mamy z czego si� poprawia� i nawraca�. To by nas zgubiło. Dopóki 
ludzie maj� poczucie grzechu, maj� poczucie Boga, który chce zbawi�, pomóc. Trzeba o tym 
mówi�, budzi� sumienie, trzeba mówi� o grzechu i o miłosierdziu Bo�ym. Grzech odpuszcza 
Pan Bóg, nikt inny. Je�eli człowiek zachowa sumienie, czyli wra�liwo�� na dobro i zło, nigdy 
głód Boga w jego sercu nie zga�nie. Zawsze b�dzie �ywy. B�dzie go Pan Bóg prowadził 
ró�nymi drogami wła�nie tam, gdzie go doprowadzi� powinien: do spotkania tej trans-
cendencji, nadprzyrodzono�ci. My�l� te�, �e droga Polski to jest droga wierno�ci Ko�ciołowi 
i Ko�cioła wiernego wszystkim, masom, prostym ludziom. To jest m�dro��, �eby nie odej�� 
od ludzi, nie pój�� w chimeryczne oczekiwania, trzyma� si� gruntu, ziemi i tu nam pomo�e 
nasza tradycyjna religijno��, któr� trzeba pogł�bia�, ale nie odchodzi� od masowo�ci, od 
religijno�ci powszechnej, kulej�cej, ale pokornie szukaj�cej gł�bi, dlatego �e ilo�� nie przeczy 
jako�ci, dlatego �e przed Bogiem jest wa�ny jeden człowiek, ale jest wa�ny i mały, i wielki, 
i m�dry, i prostaczek, i wszyscy. 

Wi�c my�l�, �e s� pewne sprawdzone formy pobo�no�ci. Na przykład maryjno��. To 
jest wpisane w my�lenie polskie - maryjno��, która jest na�ladowaniem Tej, która była 
Słu�ebnica Pa�sk� i była do dyspozycji Jezusa, do dyspozycji uczniów i wszystkich ludzi. 
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Drug� form� jest trwanie w modlitwie. Formacja przez modlitw� to jest formacja, która si�ga 
mistycyzmu. Sługa Bo�y Jan Paweł II zachwycił �wiat - czym? - modlitw�, autentyzmem 
swego �ycia ludzkiego i swego �ycia chrze�cija�skiego, �ycia wiary. To jest zabezpieczenie 
spokojne. Wszystkie trudno�ci s� do przezwyci��enia, je�li ludzie b�d� pokorni. Je�li 
b�dziemy widzieli nasze słabo�ci i grzechy i potrzeb� poprawy - to nie b�dzie z nami 	le. 

Akcja Katolicka czerpie siły i motywy do pracy w Ko�ciele od swego biskupa 
i proboszcza. Jak Ksi�dz Arcybiskup postrzega trosk� o Akcj� Katolick� i zaanga�owanie 
w sprawy stowarzyszenia biskupów i proboszczów - asystentów ko�cielnych Akcji Katolickiej? 

My�l�, �e nieustannie jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Tu si� otwiera pole do 
tego, �eby�my wszyscy dali z siebie wi�cej. �wieccy - �eby przekonali biskupów, �e warto 
po�wi�ci� czas Akcji Katolickiej. �eby dawali biskupom okazj� bycia z oddziałami Akcji 
Katolickiej, �eby zabiegali o ich słowo i zaanga�owanie. Wszyscy powinni widzie� swój sens 
zaanga�owania - i �wieccy, i biskupi, i ksi��a. Trzeba mie� du�o cierpliwo�ci. Jeste�my 
pokoleniem ludzi, którzy nie mieli stowarzysze� w Ko�ciele. Parafia skoncentrowana była 
wył�cznie na duszpasterstwie sakramentalnym i modlitewnym, dewocyjnym. Teraz wysiłek 
zmierza do poszerzenia tego duszpasterstwa o to, �eby nauczy� człowieka chrze�cija�skiego 
zaanga�owania w �wiat i to nie tylko jednostkowego, ale wspólnotowego. Nie jest to proste. 
�yjemy w czasach, kiedy jeszcze niedawno było w Polsce półtora miliona agentów, których 
m�dro�ci� był brak zaufania do drugiego człowieka. To przywrócenie normalno�ci nie jest 
rzecz� łatw�. Trzeba powoli to pokonywa�. Warto podejmowa� ten trud. 

Jakie nadzieje dla Polski i dla Ko�cioła w Polsce wi��e Ekscelencja z Akcj� 
Katolick�? 

Cały ten wywiad mówi o tym, �e jest nadzieja, i� stanie si� ona tym, czym by� 
powinna, �e b�dzie si� powi�ksza�, ale nie chodzi tylko o ilo��. Akcja spełni swoj� rol�, je�eli 
b�d� dobrze uformowani jej członkowie. Je�eli ten cykl formacyjny przygotuje ludzi do tego, 
aby potrafili powiedzie�: tu pogł�biła si� moja wiara, tu wytrwam, tu mog� co� dobrego 
zrobi�. Tu b�d� realizował moj� drog� do zbawienia - we wspólnocie, z lud	mi my�l�cymi 
podobnie. Tu podejmujemy zadania, które b�d� nas satysfakcjonowa�, ale co wa�niejsze - 
b�d� satysfakcjonowa� Ko�ciół. 

Dzi�kuj� za rozmow�. 
 


