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Drodzy Bracia i Siostry, 

 

Z dorocznego spotkania Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ślemy 

serdeczne pozdrowienia dla każdego z was oraz waszych wspólnot i rodzin. Za zgodą dykasterii watykańskich, 

z powodu pandemii koronawirusa, nasze doroczne zebranie odbyliśmy po raz pierwszy wirtualnie, łącząc się 

dzięki aplikacji Zoom z Włochami, Australią, Polską, Indiami, Kamerunem, Brazylią, Irlandią i Stanami 

Zjednoczonymi. Pragniemy podzielić się z wami radością, której doświadczyliśmy podczas tegoż spotkania.  

 

Szczególna sytuacja tegorocznego spotkania sprawiła, iż jeszcze bardziej zdaliśmy sobie sprawę, jak aktualne i 

prawdziwe są słowa naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego, które chcemy wam przypomnieć. W 

rzeczy samej, scena z Wieczernika stała się dla Pallottiego obrazem żywego Kościoła i przestrzenią realizacji 

powołania apostolskiego. Widział On w tajemnicy Wieczernika najwspanialszy pierwowzór apostolskiej 

wspólnoty Kościoła. Nic więc dziwnego, iż w swoich zapiskach duchowych, już w 1816 roku, zanotował 

następujące oświadczenie: 

„Postanawiam przedstawiać sobie, i często to w sobie odnawiać, że w jakimkolwiek będę się znajdował miejscu, 

będę wraz ze wszystkimi stworzeniami w jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostołowie otrzymali Ducha 

Świętego; i jak Apostołowie pozostawali tam z Najświętszą Maryją, tak będę sobie też wyobrażał, iż jestem tam 

z moją nade wszystko najukochańszą Matką Maryją i z nade wszystko najbardziej umiłowanym Oblubieńcem 

Jezusem, którzy – uważam to za pewne – jako moi najosobliwsi Obrońcy sprawią, że spłynie na mnie i na innych 

obfitość Ducha Świętego” (OOCC X, s.86; WP, t. III, s.46). 

 

Spotkanie zostało oficjalnie otwarte przez panią Donatellę Acerbi - przewodniczącą GRK ZAK. Następnie 

wysłuchaliśmy jej sprawozdania rocznego, które skoncentrowało się na podstawowych tematach życia 

Zjednoczenia. Na zakończenie, przewodnicząca zaprosiła, przez wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego, 

do duchowej jedności z wszystkimi członkami Rodziny Pallotyńskiej, zmarłymi i żyjącymi.  

Ks. Jakub Nampudakam SAC, asystent kościelny Zjednoczenia, uwypuklił ze swej strony następujące tematy: 

aby żyć radośnie i owocnie w duchu św. Wincentego Pallottiego, należy pogłębiać życie duchowe czerpiąc z 

jego przykładu; żyć miłością, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii; angażować się na wszelkie możliwe 

sposoby w misję tych, którzy znajdują się na peryferiach; wsłuchiwać się w Ewangelię i w wołania Ludu 

Bożego; w końcu - pogłębiać nasze rozumienie Statutu Generalnego pod względem duchowym, teologicznym, 

prawnym i pastoralnym. 

 

Słuchając relacji poszczególnych członków GRK, uświadomiliśmy sobie trudności z jakimi boryka się każdy z 

was w okresie pandemii. Nasze wspólnoty ZAK na całym świecie angażują się w konkretną pomoc poprzez 

opiekę nad osobami chorymi i starszymi, dostarczaniem żywności dla ubogich i potrzebujących, pracę wśród 

chorych na koronawirus, zarządzanie przeprowadzaniem testów na Covid-19, i inne. Wyrażamy wszystkim 

wam najgłębsze uznanie i wdzięczność za oddanie na tę służbę waszych talentów i umiejętności w duchu św. 

Wincentego Pallottiego. Oby miłość Chrystusa nadal nas przynaglała…! (Por. 2 Kor 5, 14). 

Podobnie jak św. Wincenty, my również chcemy nadal żyć w bliskiej relacji z Bogiem, w głębokiej harmonii z 

Kościołem, stale poszerzając nasze horyzonty i rozwijając nasze możliwości dzięki żywej obecności Ducha 

Świętego, waszym modlitwom i jedności serca oraz umysłu.  

 

Tegoroczne spotkanie GRK ZAK było inne i wyjątkowe, ale równie piękne, owocne i wzbogacające jak 

wszystkie pozostałe. Niech Bóg pomoże nam, jako Zjednoczeniu, stawać się coraz wyraźniejszym i bardziej 

czytelnym znakiem Jego miłości i miłosierdzia wobec każdego człowieka, który poszukuje Jego oblicza. 

 

Z braterskimi pozdrowieniami i w jedności modlitewnej, 

Członkowie GRK Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. 


