Umiłowani, Siostry i Bracia,Kochani Członkowie Akcji Katolickiej!
Na progu nowego tysiąclecia Ojciec święty wzywa nas słowami Chrystusa: 'Duc in altum' 'wypłyń na głębię' w życiu duchowym, religijnym i moralnym. Jesteśmy zaproszeni, by -po
dziękczynieniu złożonym Bogu w Roku Wielkiego Jubileuszu - wpatrywać się w oblicze
Chrystusa i w duchu wiary przeżywać czas obecny. Do głębokiego przeżywania wiary
wezwani są wszyscy ochrzczeni, a szczególnie osoby poświęcone Bogu i ci świeccy, którzy
odkryli w sobie powołanie do uczestnictwa w zrzeszeniach kościelnych.
Jedno z nich, Akcja Katolicka, przeżywa w tym roku ważne wydarzenie, do którego
przygotowuje się poprzez nowennę miesięcy. W dniach od 23 do 25 listopada celebrować
będzie w Poznaniu swój I Krajowy Kongres. Motto tej wspólnej modlitwy i refleksji brzmi:
'Chrystus nadzieją przyszłości'. Tegoroczna Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata - święto
patronalne Akcji katolickiej -będzie ukoronowaniem trzydniowego spotkania jej członków,
przybyłych z całej Polski, oraz wszystkich ludzi wiary, którzy chcą czynem 'wypłynąć na
głębię'. Kongres ten będzie okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań Akcji
Katolickiej, będzie także inspiracją do większego zaangażowania się w misję apostolstwa
świeckich.
Akcja Katolicka została powołana do życia w roku 1930. Po kilku latach jej prężne działanie
przerwał wybuch II wojny światowej, a po roku 1945 totalitarny system uniemożliwił jej
istnienie. Dopiero przełomowy rok 1989 dał możność jej reaktywowania przez Episkopat
Polski, co nastąpiło w roku 1996. Po okresie, w którym ludzie wierzący byli w Polsce
pozbawieni prawa do posiadania własnych organizacji, mamy dzisiaj wolność tworzenia
stowarzyszeń, ruchów i grup. Te nowe szanse stanowią jednocześnie wielkie zadanie zarówno dla duchownych, jak i dla świeckich. Naszej Ojczyźnie potrzebny jest dziś
świadomy swojej misji laikat, podejmujący zadania wypływające z sakramentu chrztu i
bierzmowania, we współpracy z duchownymi. Potrzebni są ludzie świeccy, rozumiejący
konieczność stałej formacji wiary dla działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej i
politycznej. Wejście w dzieło nowej ewangelizacji wymaga coraz głębszego i osobistego
zjednoczenia z Chrystusem, który jest Mądrością i Mocą w każdym działaniu.
Wierzę, że owocem kongresowej modlitwy i refleksji stanie się upowszechnienie wizji
nowego człowieka -duchowego, bardziej myślącego kategoriami ewangelicznymi. Taki
człowiek ma odważnie bronić Ewangelii wobec szerzonych błędów. Ufam, że Kongres Akcji
Katolickiej przyniesie Kościołowi w Polsce wiele dobrych owoców, pogłębi zrozumienie
prawdy o Kościele i stanie się manifestacją wiary w Jezusa Chrystusa -Jedynego Zbawiciela
świata. Będzie to szczególnie widoczne podczas przejścia w procesji od Krzyży Poznańskich
do kościoła farnego, gdzie celebrą Mszy świętej Kongres się zakończy.
Serdecznie zapraszam do udziału w tym ważnym dla Kościoła katolickiego w Polsce
wydarzeniu. Na Niedzielę Chrystusa Króla zapraszam jak najliczniejsze grono wiernych.
Włączmy się w święto Akcji Katolickiej! Obecność relikwii Patrona, świętego Wojciecha,
niech będzie przypomnieniem chwały apostolstwa.
Wszystkim Organizatorom oraz Uczestnikom Kongresu z serca błogosławię.
† Józef Kardynał Glemp Prymas Polski
Warszawa, 18 listopada 2001 r.

