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Do Wszystkich Członków Zjednoczenia 
Księży, Braci, Sióstr i Świeckich  

 
 

 

Drodzy członkowie Rodziny Pallotyńskiej! 

  

28 października 2003 roku Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła 
Statut Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego potwierdzając tym samym 
aktualność dzieła i wizji św. Wincentego Pallottiego. Dla naszego Założyciela 
Zjednoczenie było urzeczywistnieniem najgłębszych pragnień. Pallotti marzył 
o Kościele zjednoczonym, pełnym pasji i zaangażowania dostrzegającym 
każdego człowieka. Kolejna rocznica erygowania Zjednoczenia skłania nas do 
refleksji nad tym, w jaki sposób marzenia Pallottiego znajdują odzwierciedlenie 
w naszej codzienności.   

Papież Franciszek w post synodalnej adhortacji Chrystus vivit pisał, że: 
(…) najlepszym sposobem na przygotowanie naszej przyszłości jest dobre 
przeżywanie teraźniejszości z poświęceniem i wspaniałomyślnością (Chrystus 
vivit 178). Tak wielu z nas z wielkim zatroskaniem patrzy dzisiaj wprzód. 
Idziemy często pełni obaw o Kościół, nasze rodziny, domy zakonne. Coraz 
częściej zadajemy pytania o to: Kto nas utrzyma? Kto będzie kontynuatorem 
naszych dzieł? Jak robić wszystko, skoro jest nas coraz mniej? Przed tymi 
pytaniami stajemy wszyscy, ale być może umyka nam to najważniejsze pytanie 
o to: Jak przeżywamy nasze dzisiaj, po to, aby było nasze jutro?  

Przyzwyczailiśmy się do obrazów Pallottiego wiszących w naszych 
domach, do wezwania Królowo Apostołów, tak wielu mądrych fraz, które 
definiują nasz charyzmat, ale czy za tym stoi życie? Czy nie jest przypadkiem 
tak, że traktujemy go czysto teoretycznie, w czasie, kiedy powinien być dla nas 
szczególną inspiracją i drogą? Sam pytam dzisiaj o to siebie, o to jak ja 



przeżywam pallotyńskość i czy miałbym odwagę spojrzeć w oczy Założyciela. 
Do tego samego, w tym październikowym czasie, zachęcam nas wszystkich. 

 Kochani Zjednoczenie to my, Zjednoczenie to nie coś dodatkowego,  
ale pallotyński sposób bycia Kościołem i pracy w Kościele. Jest ono tak żywe 
jak żywi jesteśmy my sami. Wielu z nas w ZAK-u przeżyło bardzo wiele dobrych 
chwil. Tyle z naszych przyjaźni to przyjaźnie wewnątrz Zjednoczenia. Trzeba 
nam za to dziękować, bo nie byłoby nas dzisiaj takich jakimi jesteśmy, gdyby 
nie to wszystko.  

Kończąc proszę Was wszystkich o zatroszczenie się o to co nas łączy. 
Niech ten kolejny dzień wdzięczności będzie okazją na „zmarnowanie” czasu 
dla Siostry czy Brata w Zjednoczeniu. Mam tą pewność, że na ten czas jest to 
nasza najlepsza inwestycja, a może i największe dzieło. 

 

 Z modlitwą i pozdrowieniami 

 

 

 

Michał Grzeca 

Przewodniczący KRK ZAK w Polsce 

  

 

 

 

 

 

 


