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Drodzy Członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce,  

 

Rozpoczęliśmy  czas Adwentu  2020–go roku, tym razem  dziwny to czas dla nas wszystkich, 

przepełniony często strachem i lękiem o zdrowie i  życie. Uczucie lęku o tzw. ”jutro” , niepewności,   
to przecież uczucia tak bliskie Maryi,   w Jej czasie adwentu. Nim nadszedł czas rozwiązania Anioł 
Gabriel umocnił Ją słowami „Zdrowaś Maryjo łaski pełna …”…myślę że Ona codziennie powtarzała te 
słowa aż do końca swoich dni,  tak jak i my codziennie odmawiamy Różaniec, aby pozostać 
umocnionym i przetrwać to co często jest niezrozumiałe i niewyjaśnione.  

Wszystko w rękach Boga i w Nim całe nasze zaufanie, nie szukajmy pociechy gdzie indziej. 

 Dlatego też, przyjmijcie nasze serdeczne poZDROWIENIA  bo mimo,  że zdrowie nie najważniejsze to 
istotne w codzienności ewangelizacji i pracy apostolskiej. 

Piszemy do Was jako Krajowa Rada Koordynacyjna  lat 2017-2020, jednakże w „normalnej „ sytuacji, 
ten list powinien być już pisany przez naszych następców, ale cóż …”człowiek myśli ( statuty i 
regulaminy) a pan Bóg myśli” i tworzy otaczającą nas rzeczywistość, postarajmy się w niej znaleźć 
przestrzeń swojego nawrócenia. Do czasu możliwości spotkania i wyboru nowej rady KRK oraz 
Prezydium Rady KRK, postanowiono , że będziemy pełnili nadal swoja służbę dla Zjednoczenia. 

W czasie Adwentu, Pan Bóg  zwraca nasze myśli  w kierunku „sądu ostatecznego” , a więc czasu 

swoistego podsumowania, zdania relacji z powierzonych nam zadań. Okres 2017-2020 roku to czas 

kontynuacji budowania rozpoczętego dzieła naszego założyciela św. Wincentego Pallottiego , 
przejęliśmy doświadczenia poprzedników aby je lepiej poznać , doświadczyć  i wdrożyć w życie. 
Osobiście pozwoliło nam to dotknąć istoty charyzmatu naszego Zjednoczenia. 

1. Celem naszego świętego Zjednoczenia  jest „ ożywianie i pomnażanie wiary wśród 
katolików”, to według słów naszego założyciela. Dlatego też Zjednoczenie rozpoczyna się i 
dzieje  w każdym z nas z osobna, i jest to  indywidualne złożenie Aktu Zaangażowania,  a nie 
zbiorowa deklaracja. Zjednoczenie służy zgodnie z myślą Założyciela, Kościołowi i to 
Kościołowi Katolickiemu celem ożywiania tych miejsc w Kościele, które niedomagają, a tych 
jak dostrzegamy jest wiele. 

 

2.  „Samo Dzieło z natury swojej nie zdąża do tego, aby zakładać w Kościele nowe instytucje, 
lecz by ożywiać w nim już istniejące dzieła i zabiegać o skuteczność ich apostolskiej 

działalności.” pisał św. Wincenty Pallotti. Dlatego Zjednoczenie raczej nie tworzy nowych 



 

 

form aktywności a raczej stara się odczytać to co istnieje i wymaga ożywienia w kościele. 
Każdy z nas jest bowiem  „Kościołem a jego ciało świątynią Ducha Św.”, dlatego  też 
ożywianie należy rozpocząć od siebie, badając ten szczególny Kościół co w nim żyje, co 

obumiera i wymaga odnowy. Do realizacji tego celu potrzebna jest nam formacja 

permanentna, którą każdy z nas realizuje. Dlatego  też  aby ożywiać trzeba wpierw samemu 
ŻYĆ. 

3. Zjednoczenie to sposób życia, którego obrazem jest umiejętność tworzenia Komunii 
 (statut nam to ładnie określił), wpierw z Bogiem a następnie z Ludźmi , których On do nas 
posyła. Statut jest jednak tylko formą, może trochę nieudolną  ale jednak naszą formą , która 
pozwala się nam odnaleźć czyli zidentyfikować  i zaspokaja  także  naszą ludzką potrzebę 
przynależności. 

4. Kiedy już sami mamy życie, potrzeba się „ rozejrzeć „ po kondycji życia w której  
aktualnie jesteśmy( siostrzano, księżowsko świeckiej) ….aby móc zauważyć  co wymaga 
ożywienia, odbudowania, zajęcia się tym na nowo.  

Wtedy zaproś osoby do współpracy:  

„Rozum, bowiem i doświadczenie – pisze Pallotti – wykazują, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w 
pojedynkę, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe, i że nawet najszlachetniejsze wysiłki jednostek 
nie mogą przynieść wielkiego owocu w dziedzinie moralnej i religijnej, o ile nie są zespolone i 
skierowane do wspólnego celu” 

Dlatego jeżeli tylko można należy wzmacniać się  nie tylko życiem innych osób aby tworzyć warunki 
do współpracy, zapraszać ludzi do swoich pomysłów, do swojego życia ale także dać się zaprosić 
przez innych.  Tak tworzy się Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, które jest  NIE TYLKO grupami 
osób świeckich zaangażowanych katolików w Kościele, ale indywidualną  dojrzała postawa życia 
chrześcijanina. 

„Starajcie się zaangażować na rzecz (...) rozkrzewiania Pobożnego Zjednoczenia, jak gdybyście Wy 
wszyscy byli sami wybrani przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na jego założycieli” znów wspomina 
sw. Wincenty Pallotti. 

 Cztery punkty do życia Zjednoczeniem, cztery punkty do bycia Apostołem. 

W tegorocznym „czasie oczekiwania”  towarzyszy nam nasz Sługa Boży ksiądz Stanisław Szumliński, 
który złożył ze swego życia świadomą i dobrowolną ofiarę za pojednanie w Kościele Chrystusowym i 
heroicznie realizował największe pragnienie Jezusa , aby wszyscy byli jedno (J17.20).  Za jego 

pośrednictwem, możemy wypraszać wszystkie nasze troski prosząc aby Bóg uczynił Go 
błogosławionym dla naszego wzrostu wiary i przykładu świętości życia. 

Przez cały rok 2021, każdego 27 –ego dnia miesiąca , będziemy mogli odkrywać postać tego sługi 
poprzez lekturę  treści  przygotowanej  na stronie www . szumlinski.pl. 

Módlmy się za jego pośrednictwem, za całe dzieło  Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i nasze 
rozeznanie w tym dziele. 

„Cud nad cudami   to zawołanie tegorocznych rorat. Najpiękniejszym miejscem naszego 
Zjednoczenia jest Eucharystia niech ten dar Ofiary Chrystusa  towarzyszy  nam nie tylko w 

okresie Adwentu ale w każdym dniu i w każdy możliwy sposób. 



 

 

Przy wigilijnym stole nie zapomnijmy też o tych co już odeszli do „Domu Pana”, dziękując 
Bogu za ich posługę w i dla Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. 

„Na świecie doznacie ucisku, ale nie lękajcie się Jam zwyciężył świat” (J16,33)    
 

 

 

 

Z poZdrowieniami;                              

                                          

 

 

                     Przewodniczący                                                              Wiceprzewodnicząca 

Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego                        Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego   

 


