Podsumowując, modelem wiary par excellence jest Maryja, która
uwierzyła w Boga i w wypełnienie się Jego obietnic. Członkowie
ZAK, idąc śladami Założyciela, muszą być oddani Madonnie. W
obecności Maryi czujemy się jak w domu, w domu naszej matki,
która wita swoje dzieci w ich potrzebach. Papież Franciszek
powiedział: ,,Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, spadkobierca
charyzmatu świętego Wincentego Pallottiego, oferuje tak wiele
możliwości i otwiera nowe horyzonty dla uczestnictwa w misji
Kościoła”. Uczmy się od św. Wincentego Pallottiego być
pouczającym i inspirującym światłem w Kościele.

Z Pism Św. Wincentego Pallottiego:

,,Nikt przeto nie jest wyłączony od możliwości współpracy z
Apostolstwem Katolickim i od udziału w jego zasługach, przedsięwzięciach i
nagrodach. I czy można sobie wyobrazić coś milszego Bogu nad cel, jaki stawia
Pobożne Zjednoczenia, mianowicie nad pracę, pomoc i modły w intencji
nawracania dusz? Bóg po to jedynie stworzył w czasie ludzi, aby ich
uszczęśliwić w wieczności. Pragnieniem Jego jest wszystkich zbawić i oświecić
światłem prawdy Bożej. (...). Do tego celu zmierzają Jego łaski i dzieła Jego
Opatrzności.” (Tom I, str. 47).

Pytania do osobistej i wspólnotowej refleksji:
1. Wiara jest światłem dla czynów. Czy znamy i praktykujemy
naukę społeczną Kościoła?
2. ZAK jest stowarzyszeniem uznanym przez Kościół. Czy
pracujemy razem jako stowarzyszenie czy zwyczajnie osobno?
Ks. Denilson Geraldo SAC
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Święty Wincenty Pallotti: pouczające i
inspirujące światło w Kościele
Podczas XXI Kapituły Generalnej Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego, dnia 10 października 2016 roku, jej uczestnicy mieli
radość spotkania się z papieżem Franciszkiem. Przy tej okazji
papież zwrócił się nie tylko do księży i braci pallotynów, ale do
całego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Franciszek
powiedział, że Święty Wincenty ,,stał się pouczającym i
inspirującym światłem w Kościele. Jego charyzmat jest cennym
darem Ducha Świętego, ponieważ zrodził i nadal wzbudza różne
formy życia apostolskiego oraz przynagla wiernych do aktywnego
zaangażowania się w dawanie świadectwa Ewangelii ”.
Temat światła przypomina nam o encyklice Lumen fidei (Światło
wiary), do której wkład wniósł także Benedykt XVI, gdy chodzi o
jej strukturę i zarys treści. Spróbujmy zrozumieć, co znaczy patrzeć
na Świętego Wincentego jako na ,,pouczające i inspirujące światło
w Kościele” w perspektywie wiary. W pierwszej kolejności, wiara
nie jest iluzoryczna, nie jest skokiem w ciemność, lecz raczej
obiektywnie oświeca osobistą i społeczną historię osoby. Ten
aspekt światła jest konieczny do wiary i jest odkrywany na nowo w
spotkaniu z prawdą, ponieważ wiara nie zaprzecza rozumowi, ale
otwiera go na światło. Świadectwo wiary, do którego ZAK jest
wezwane, zakłada, że chodzi o wiarę, która nie żyje zabobonami,
ale daje świadectwo prawdzie. W tym sensie doceniamy znaczenie
formacji ciągłej dla dostarczania podstaw naszej wierze.

Pierwsza część encykliki stawia pytanie o środki do poznania wiary.
Jeśli chcemy zrozumieć, czym jest wiara, bierzemy pod uwagę
historię tych, których wiara prowadziła przez życie, którzy uwierzyli
w obietnice Boże i otrzymali to, czego oczekiwali od Boga, który
sam jest wierny. Ten sposób poznawania wiary jako światła jest
różny od intelektualizmu i przynosi nam świadectwo tych, którzy
szli przed nami drogą uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa. W
czasie wspomnianego na początku spotkania, papież Franciszek
powiedział, że jesteśmy wezwani, by ,,z odnowioną energią na
nowo budzić wiarę i rozpalać miłość, zwłaszcza wśród najbardziej
wrażliwej części populacji, ubogiej duchowo i materialnie.
Podtrzymuje was w tym przykład tak wielu waszych współbraci,
autentycznych świadków Ewangelii, którzy poświęcili swe życie w
służbie innym. Ja także ich poznałem w czasie mojej pasterskiej
posługi w Argentynie i wspominam ich z czułością”. Istotnie,
minęło 40 lat od śmierci pięciu pallotynów, którzy zostali
zamordowani w parafii św. Patryka, w okresie dyktatury wojskowej.
Byli oni prawdziwymi świadkami Chrystusa.
Druga część encykliki przedstawia relację między wiarą i prawdą.
Trudność w podejściu do tego zagadnienia jest wynikiem kryzysu
powstałego wokół prawdy, a na to zagadnienie patrzy się zawsze z
podejrzeniem o totalitaryzm i fanatyzm. Byliśmy świadkami
straszliwej przemocy i śmierci z powodu pewnych koncepcji wiary.
Jednak posiadanie wiary jest rozsądne, ponieważ Bóg dotrzymuje
obietnic i w Nim możemy złożyć całe nasze bezpieczeństwo. Jest
tak, ponieważ autentyczna wiara jest wyrazem prawdy; nie jest
bajką, marzeniem, lecz jest w stanie zaproponować nowe światło
ludzkim realiom, w których obecny jest Bóg.
Poza swym związkiem z prawdą, wiara odnosi się również do
miłości, a miłość nie jest sama, gdyż w przeciwnym razie byłaby
samotnością i egoizmem. W ten sposób otwiera się ona na
spotkanie z Innym (Bogiem) i innymi (bliźnimi). To dlatego
chrześcijaństwo przyczynia się do wspólnego dobra: wiara odnosi
się do prawdy i do miłości dla budowania ludzkiej społeczności.

Nie ma tutaj niebezpieczeństwa fanatyzmu religijnego, ponieważ
miłość jest owocem wiary, która nie jest narzucona, nie ma nic
wspólnego z przemocą i nie niszczy osoby, ale sięga do serca
każdego człowieka. Jest to biblijna koncepcja wiary, przedstawiona
jako słuchanie głosu Boga w głębi sumienia (serca), tak abyśmy
pewnego dnia mogli zobaczyć Boga twarzą w twarz. ZAK ma misję
rozwijania dialogu ze współczesnym społeczeństwem,
przyczyniania się do budowy nowego ładu społecznego, czego
motywacją jest wiara, która oświeca życie rodzin i świat pracy dla
budowania cywilizacji miłości.
Trzecia część encykliki ukazuje przekazywanie tego, co się
otrzymało. Ci, którzy otworzyli się na miłość (Boga) i przyjęli Jego
głos, otrzymują Jego światło, a tego daru nie mogą zachować dla
siebie. Ten przekaz dokonuje się we wzajemnym kontakcie osoby z
osobą, jak płomień, który zapala kolejny płomień. Dlatego nie jest
możliwa wiara w pojedynkę; wiara nie występuje w odizolowanej
relacji między człowiekiem a Bogiem, ale ze swej natury otwiera się
na ,,my”, co oznacza otwarcie się na wspólnotę uczniów Jezusa Kościół. Mamy więc jedność wiary, która znajduje swój początek w
jednym Panu i którą dzielą wszyscy członkowie wspólnoty, jak w
jednym ciele. Stąd płynie wartość głębokiego doświadczenia
przynależności do Kościoła, zdolnego do zrozumienia dramatów i
napięć życia wspólnotowego, nieizolowania się, ale stawania na
ścieżce Jezusa, krocząc Jego śladami, nawet jeśli krzyż jest ciężki.
Ta sama wiara przyczynia się do wspólnego dobra, ucząc, że
światło Bożego oblicza oświeca twarze naszych braci i sióstr. Przez
wiarę, przyroda, która została dana przez Boga, zostaje przyjęta z
szacunkiem i odpowiedzialnością, jesteśmy zawsze otwarci na
przebaczenie, które często wymaga czasu, cierpliwości i wysiłku,
ponieważ dobro jest zawsze bardziej oryginalne i silniejsze niż zło.
Wiara jest także światłem dla tych, którzy cierpią, gdyż słabość a
nawet śmierć są oświecone i mogą być przeżywane jako szczytowe
doświadczenie wiary. Kościół wierzy, że wszystko, co ludzkie we
Wcieleniu Słowa Bożego zostaje oświecone przez wiarę.

