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Jasna Góra, 10.06.2017 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 
Ekscelencjo księże Biskupie, Czcigodni Kapłani 
Drodzy Pielgrzymi i goście, wszystkich stopni i godności 
 
Już za chwilę rozpoczniemy ostatni ale najważniejszy etap naszej pielgrzymki – Eucharystię. Ogromnie się cieszę, 
że jesteście. Raz jeszcze dziękuję za Waszą obecność i wierne świadectwo przynależności do naszej akcyjnej 
rodziny. Waszym Zarządom za trud i organizację Waszych wyjazdów, Wszystkim dziękuję za czas utrudzenia 
drogą. Za ten czas w deszczu. Nie zmarnujmy tego, powierzmy ten trud w swoich intencjach.  
 
W dniu wczorajszym naszą XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę, którą przeżywamy pod 
hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”, poprzedziła Konferencja w Sali Redakcji Niedzieli, wieczorny Apel Jasnogórski w 
Kaplicy Cudownego Obrazu oraz czuwanie nocne. Dziś wspólnie z wieloma z Was dotarliśmy tu przed Jasnogórski 
Szczyt, z pięknej bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.  
Przybywamy na Jasną Górę i radujemy się z przynależności do Maryi. Dziś odnowimy uczyniony przed laty Akt 
zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej. Pokłońmy się Maryi, ofiarujmy jej naszą służbę. Ona to przecież była 
naszym pierwszym wzorem, jako młoda kobieta swoim „fiat”, odpowiedziała Bogu na łaskę powierzonego Jej 
powołania.  
 
Matka Boża troskliwie czuwała nad odradzającą się Akcją Katolicką w Polsce, tu od lat przybywamy by szukać 
wsparcia i wstawiennictwa. Tu przez lata wsłuchiwaliśmy się w ducha narodu, tu u Jej stóp poszukiwaliśmy 
kierunku rozwoju. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i bardzo wyczuloną duszę by zauważyć, te czasem bardzo 
subtelne prądy i zabiegi, które odwodzą nas od Kościoła. Nie godzi się nam stać bezczynnie, gdy nad „nasze 
Chrystusowe miasta” nadciąga burza. Wrogowie Kościoła prowadzą sprytną „krecią” robotę, by je zburzyć i 
zasypać jego własnymi kamieniami. Kochani nie bójmy się takich poczynań, fale pogardy i nienawiści biły także w 
innych wiekach a skała Piotrowa przecież została niewzruszona.  
 
Można powiedzieć, że przez wieki, przez wszystkie ponad 2000 lat kolejni apostołowie byli pracowici. Dzięki tej 
nieprzerwanej pracowitości, my dziś możemy cieszyć się radością wiary. Nie dajmy się niczym oderwać od 
Kościoła, choćby nas próbowano rozdzielać, waśnić, osłabiać tysiącami zarzutów, niech się rozbijają o nasz solidny, 
uformowany fundament wiary!  
 
I jeszcze słów kilka do kapłanów, pragnę Wam wszystkim księżom Asystentom Diecezjalnym i Parafialnym 
serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie i otwartość na wspólne budowanie Kościoła. Powtórzę, kilka 
słów wypowiedzianych w Katedrze. Drodzy kapłani, nic bez Was nie uczynimy, tylko razem możemy budować 
prawdziwe dobro. Ta troska by było Was jak najwięcej coraz bardziej nas dotyka. Drodzy kapłani w Was pokładam 
nadzieję, że w nas wyzwolicie ducha akcyjności. Proszę o Wasze oddanie, proszę byście nas dobrze przygotowali 
do prowadzenia powierzonego nam dzieła. Niech słowo Boże przez Was przekazane nieustannie nas porządkuje. 
Jeszcze raz za wszystko co czynicie dla AK bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich Wam dziękuję.  
 
I na koniec, świeccy współpracownicy bądźmy gotowi. Tu u stóp Maryi, śmiało mogę powiedzieć czuwajmy! 
Dbajmy o siebie samych, o naszą jedność, o dobro duchowe, bądźmy radośni i gotowi na błogosławieństwo 
Kościoła!                                                                

 
Króluj nam Chryste! 

 
Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

 


