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Rzym, 25 Marca 2022 r. 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
 

 
 

VI ZWYCZAJNE ZEBRANIE GENRALNE ZAK 
SYNODALNOŚĆ: WSPÓLNE WĘDROWANIE JAKO LUD BOŻY 

 
 
 

PRZESŁANIE KOŃCOWE 
 
 
Drodzy Członkowie Rodziny Pallotyńskiej na całym świecie, pozdrowienia i błogosławieństwo od wszystkich, 
którzy uczestniczą w VI Zwyczajnym Zebrani Generalnym Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego odbywający się 
w Rzymie w dniach 13-19 marca 2022 r. 
 
Podobnie jak w przypadku wielu wydarzeń w ciągu ostatnich dwóch lat zastanawialiśmy się, czy uda nam się 
spotkać twarzą w twarz.  Dla wielu osób było to możliwe, ale dla innych nie, dlatego nasze spotkanie odbyło się 
w trybie hybrydowym. 15 uczestników dołączyło online, a 20 mogło spotkać się twarzą w twarz. Z pewnością nie 
jest to rozwiązanie idealne, ale się sprawdziło. Dla tych z nas, którzy byli fizycznie obecni, było to wspaniałe 
doświadczenie możliwości modlitwy, spaceru, wspólnego posiłku, śmiechu, dyskusji - po prostu bycia znowu 
razem po dwóch latach pandemii.   
 
Tematem naszego spotkania była Wspólna podróż jako lud Boży.  Temat ten został wybrany, ponieważ 
odpowiadamy na wezwanie papieża Franciszka, by stać się Kościołem synodalnym - jak mówi modlitwa naszego 
zebrania - przyjmujemy model Kościoła synodalnego, Kościoła słuchającego, ludu odpowiadającego na Boże 
wezwanie w trzecim tysiącleciu. Echa tego tematu pobrzmiewały przez cały czas naszych wspólnych dni. W 
swoim przesłaniu do Zebrania kard. Kevin Farrel prefekt Dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia napisał: 
Wincenty Pallotti nie chciał stworzyć duchowej elity, ale grupę ludzi, którzy nie są oddaleni od reszty wspólnoty 
kościelnej, wręcz przeciwnie, chciał pomóc całemu Kościołowi. Ks. Jacob Nampudakam SAC, asystent kościelny 
Zjednoczenia, mówił o wezwaniu św. Wincentego, który naśladuje Boga nieskończoną miłości i miłosierdzie, a 
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my jako pallotyni jesteśmy wezwani do uniwersalnej wizji, obejmującej wszystkich ze współczuciem i miłością. 
Naszą misją jest Jezus na misji.  
 
 A zatem, patrząc na Jezusa w misji - co to oznacza dla nas dzisiaj, w trzecim tysiącleciu? Siostra Nathalie 
Becquart XMCJ, podsekretarz Synodu Biskupów, dołączyła do nas i mówiła o Jezusie jako modelu synodalności. 
Jezus spotykał się, podróżował, słuchał i dialogował z innymi. Nasz własny charyzmat jest integralną częścią 
wezwania do synodalności w dzisiejszych czasach. S. Nathalie mówiła o tym, że św. Wincenty był proroczym 
wizjonerem, a my dzisiaj przeżywamy tę synodalność jako Stowarzyszenie Publiczne w Kościele.  Wincenty uznał, 
że wszyscy jesteśmy obrazami Boga, wszyscy jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy wezwani do relacji, wychodzenia 
na peryferie, słuchania i dialogu ze wszystkimi, angażowania się w dialog międzyreligijny i rozeznawania głosu 
Ducha. 
 
 Jak wiecie, zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w żywym doświadczeniu synodalności. Kilka 
rzeczywistości ZAK odpowiedziało na wezwanie, aby udokumentować swoje obecne zaangażowanie, żyjąc z 
rzeczywistością dzisiejszego Kościoła. Odpowiedzi te mówiły bezpośrednio o poszczególnych osobach - o ich 
radościach, smutkach, nadziejach, niepokojach i cierpieniach. 
 
 Ks. Derry Murphy SAC przedstawił obszerne streszczenie przygotowanego przez siebie referatu na temat 
historii rozwoju ZAK.  To opracowanie jest z pewnością czymś, co gorąco polecamy do przeczytania i 
przestudiowania.  Jak powiedziała s. Nathalie, musimy rozeznawać głos Ducha Świętego i patrząc na ostatnie 
pięćdziesiąt lat, ten dokument jasno przedstawia rozeznawanie i słuchanie, które miało miejsce, gdy nasz obecny 
model ZAK jako Stowarzyszenia Publicznego powstawał. 
 
 W ciągu tych dni przedstawiono raporty każdego z krajów.  Wspólnym tematem był oczywiście wpływ 
pandemii COVID-19, z ograniczeniem spotkań bezpośrednich i wynikającym z tego korzystaniem z mediów 
społecznościowych, co dla większości było zupełnie nowym doświadczeniem.  Inne często wymieniane kwestie, 
które się pojawiały, to uznanie starzenia się członków, ciągła potrzeba rozwoju współpracy pomiędzy wszystkimi 
pallotyńskimi powołaniami, potrzeba wzrostu synodalności w ZAK, dążenie niektórych grup do dotarcia do 
peryferii, do czego wzywa nas papież Franciszek i św. Wincenty Pallotti. To docieranie powinno obejmować 
młodzież - słuchanie, dialog jak wspomniała jedna  z osób to towarzyszenie młodym ludziom w ich życiu i pracy 
oraz troska o naszą ziemię, nasz świat, do czego wzywa nas Laudato Si.  
 
 Podczas spotkania wybrani zostali członkowie nowej GRK przy użyciu formularzy online, które zapewniły 
anonimowość. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogli głosować, niezależnie od tego, czy brali udział w obradach 
osobiście, czy wirtualnie.  Nowa Rada obejmuje szeroką reprezentację powołań, krajów i płci.  W Radzie 
pozostało czterech członków z poprzedniej GRK, a mianowanych zostało 6 nowych. 
 
 Podczas naszego spotkania mieliśmy okazję wspomnieć ks. Huberta Sochę SAC, który w ubiegłym roku 
odszedł na wieczną wartę, człowieka, który jako kanonista przez wiele lat z miłością i poświęceniem pracował 
przy tworzeniu naszych obecnych ram prawnych ZAK.  Wszyscy, którzy znali ks. Huberta, dostrzegali jego 
niesamowitą pokorę, a także głęboką wiarę i miłość do Boga oraz wizji św. Wincentego. Zostaliśmy również 
zaproszeni do wzięcia udziału w pogrzebie s. Lucindis Stock SAC, Siostry Pallotynki Misjonarki.  Dwa życia tak 
różne, a jednak jednakowe w przeżywaniu swojego szczególnego powołania jako syn i córka Boga i św. 
Wincentego Pallottiego.  
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 Na zakończenie dziękujemy pani Donatelli Acerbi, ustępującej przewodniczącej ZAK i ks. Roque 
Gonsalvesowi SAC, sekretarzowi generalnemu ZAK, za ich niestrudzoną pracę i poświęcenie, dzięki którym 
docierają do wszystkich w komunii. 
 
 Donatella w swoim sprawozdaniu dla zebranych zauważyła, że naszym zadaniem jest komunia, tego 
oczekuje od nas Kościół, że będziemy razem dążyć do komunii.  Ta komunia, do której jesteśmy dziś wezwani, 
jest istotnym elementem synodalności. Ludzie słuchający wszystkich, podróżujący razem jako otwarta i 
integrująca się grupa ludu Bożego. Rzeczywiście, musimy być zawsze otwarci na Ducha Świętego i nowe sposoby 
odpowiedzi, gdy pracujemy razem jako członkowie ZAK. 
 
 Niech wezwanie Wincentego do naśladowania Ewangelii Jezusa prowadzi nas do kontynuowania naszej 
wspólnej drogi wzrostu, a Maryja Królowa Apostołów niech będzie naszym wzorem i wstawia się za nami.  

 
Donatella Acerbi, 

Przewodnicząca ZAK, 
W imieniu uczestników Zebrania Generalnego.  

 

 
   
 

 

 

Charity exercised as described by the Apostle forms all the substantial constituent of the Union; if this were to be lacking the Catholic Apostolate would no 
longer be in it; therefore [...] the more perfectly the Union will exercise the charity of Jesus Christ through the action of its members, the more luminous and 

fruitful will be its success in all of its evangelical undertakings (OOCC III, 137-138). 

La carità esercitata come la descrive l’Apostolo forma tutto il sostanziale costitutivo dell’Unione; se questa andasse a mancare non vi sarebbe più in essa 
l’Apostolato Cattolico; perciò [...] di tutte le imprese evangeliche, l’Unione farà con successo tanto più luminoso e proficuo, quanto più perfetta 

eserciterà coll’opera dei suoi membri la carità di Gesù Cristo (OOCC III, 137-138). 

 

 

 


