do przekazywania miłości Boga i do przeprowadzenia konkretnych
prac w celu wykazania Jego obecności w tym świecie, oraz, coraz
bardziej i bardziej, do pracy z niestrudzonym zapałem, by zabiegać
o Jego Królestwo z ciągłym entuzjazmem i gotowością.
Jako pallotyńska wspólnota, pragniemy wyrazić naszą
wdzięczność Bogu Jedynemu w Trójcy za to, że dał Kościołowi
i naszej rodzinie pallotyńskiej tego wielkiego świętego, prekursora
działalności apostolskiej świeckich. Bóg ubogacił go swymi darami
i inspiracją do tego stopnia, że uczynił go instrumentem pomagającym Kościołowi
wypełnić swoją
misję. Charyzmat
św. Wincentego Pallottiego jest dziedzictwem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Do osobistej refleksji:
1. Czy naprawdę uważam się za członka świętego, rzymskokatolickiego i apostolskiego Kościoła?
2. Czy wielka innowacja zapoczątkowana przez św. Wincentego
Pallottiego w życiu Kościoła mówiąca, że wszyscy jesteśmy apostołami, motywuje mnie do wzrastania w świętości?
3. W jaki sposób ukazuję światu moją przynależność do Jezusa
Chrystusa i Jego Kościoła?
Modlitwa:
Święty Wincenty Pallotti, heroldzie Powszechnego Apostolstwa wszystkich chrześcijan, wstawiaj się do Boga, aby wszyscy idący za Twoim przykładem mogli się poświęcić, wielkodusznie służąc apostolstwu Rozpal w nas pragnienie, aby aktywnie współpracować w szerzeniu wiary i miłości tak, aby Królestwo Chrystusa
mogło rozprzestrzeniać się na całym świecie.
Amen.
Święty Wincenty Pallotti, Założycielu Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego, módl się do Boga za nas wszystkich!
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Św. Wincenty Pallotti, prekursor apostolstwa świeckich
(Refleksja nad homilią papieża Pawła VI podczas jego wizyty we Frascati,
dla uczczenia relikwii św. Wincentego Pallottiego, wystawionych w katedrze)
“Przez lata Bóg obdarzał mężczyzn i kobiety darami Ducha
Świętego w celu kontynuowania zbawczej misji Chrystusa
i budowania Kościoła”
Kiedy myślimy o św. Wincentym Pallottim, myślimy
o człowieku, który potrafił pogodzić apostolstwo z kontemplacją
(mistyką), który był w stanie utrzymać “równowagę” między modlitwą i działalnością apostolską w konkretnych realiach swoich czasów.
Znamy różne określenia stosowane obecnie w bezpośrednim
odniesieniu do św. Wincentego Pallottiego: Apostoł Rzymu, Prekursor Akcji Katolickiej, Prorok nadziei, Apostoł świeckich,
Mistyk… Wyrażenia te uznają wielkość naszego Założyciela
w życiu Kościoła i w jego głębokim doświadczeniu przynależności
do tej Wspólnoty.
Myśl przewodnia św. Wincentego była nakierowana na potrzebę obudzenia apostolskiej gorliwości wszystkich wiernych, by
każdy mógł czynić wszystko dla Ewangelii. Jest to widczne we
wszystkich jego licznych apelach w odniesieniu do ludzi świeckich.
Apostolstwo Katolickie, tak bardzo jak pragnie pomagać
i współdziałać przy rozpowszechnianiu wiary wśród niechrześcijan, tak pragnie rozbudzić i utrzymać ją wśród chrześcijan
poprzez rozmaite działania, które podejmuje: pracę, modlitwę, dzieła oraz wszelką pracę charytatywną i posługę apostolską (OOCC
III, 145-146).

Wiemy o podziwie i szacunku, jakie Grzegorz XVI i Pius IX
mieli dla naszego Świętego. Również wielu innych papieży w swych
naukach bezpośrednio odnosi się do naszego Założyciela. Jego kanonizacja, dokonana przez papieża Jana XXIII podczas wielkiego
Soboru Watykańskiego II, ujawnia znaczenie Pallottiego
w przemianach myślenia Kościoła, szczególnie w odniesieniu do
powołania świeckich do apostolstwa.
1 września 1963 roku, podczas swoich wakacji w Castel
Gandolfo, papież Paweł VI udał się do pobliskiego miasteczka Frascati, aby uczcić relikwie św. Wincentego, które były wystawione w
katedrze dla uczczenia przez wiernych. Podczas Eucharystii, której
Ojciec Święty przewodniczył, wygłosił znaczącą homilię, w której
podkreślił proroczego i pionierskiego ducha naszego świętego Założyciela. Jego kazanie nabrało szczególnej wagi: zostało ono
wygłoszone między pierwszą i drugą sesją Soboru Watykańskiego
II, zajmującą się różnymi aspektami apostolstwa świeckich, które
następnie zostały dodane do soborowych dokumentów odnoszących się do osób świeckich.
Paweł VI miał przekonanie i pewność, że Święty Wincenty
był prekursorem, który uprzedził apostolstwo świeckich w Kościele
o prawie sto lat. Zauważył, że świeccy też są powołani do podejmowania misji apostołów. Potwierdził, że Święty Wincenty uwolnił
nową “energię”, uczynił ludzi świeckich świadomymi swojego potencjału, wzbogacił wspólnotę chrześcijańską o liczne powołania, nie po to, aby po prostu
biernie trwały i spokojnie akceptowały wiarę, ale także po to, by aktywnie
działały.
Określenie “prekursor” przypomina nam Jana Chrzciciela,
poprzednika Mesjasza, który przygotował drogę Panu; wielki prorok pokazał, za Kim naprawdę mamy iść. W pallotyńskiej duchowości termin ten jest używany w doniesieniu do wielkich przemian,
które obejmują całe życie Kościoła. Nie chodzi tu tylko o ograniczony okres historyczny. Termin ten bowiem, począwszy od Soboru
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Watykańskiego II, będzie zawsze obecny w myśli Kościoła, ponieważ jest rzeczywistością obejmującą wszystkich chrześcijan.
Widzimy obecnie, że ta wielka innowacja zaproponowana
przez świętego Wincentego i podjęta przez Kościół, jest dla wielu
ludzi świeckich wciąż bardzo niejasna i często nierozumiana. Podkreślają oni potrzebę wspierania, rozwijania i aktualizacji nauki
Kościoła.
Święty Wincenty dostrzegł pustkę, duchowe i moralne braki
swoich czasów, naznaczonych przez rewolucje społeczne i brak poszanowania godności ludzkiej. Według niego konieczna jest odbudowa chrześcijańskiego społeczeństwa, w którym wszyscy czują się
zaproszeni do budowania świata wartości bardziej naznaczonego
jednością, i poczują się odpowiedzialni za tę budowę. Jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialni za nasze czasy, odpowiedzialni za życie naszych
braci i sióstr; jesteśmy odpowiedzialni za nasze chrześcijańskie sumienie, jesteśmy odpowiedzialni przed Chrystusem, przed Kościołem, przed Bogiem. Dla
świętego Wincentego, każdy chrześcijanin musi starać się, aby otrzymać nie tylko swoje własne zbawienie, ale także wieczne zbawienie innych.
Ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga będącego Miłosierdziem w samej swej istocie, są tacy ze względu na fakt swojego
stworzenia.
Nasz Święty zauważył, że ludzie świeccy mogą stać się aktywnymi narzędziami w życiu Kościoła i mogą świadomie mówić:
Ja też muszę coś zrobić. Nie mogę po prostu być bierny i obojętny.
Jesteśmy zachęcani, aby nie zniechęcać się na naszej drodze
wiary i podjąć swoją misję z odpowiedzialnością i miłością. Dzisiaj,
bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy wezwani przez samego Boga, by
ukazać światu nasze chrześcijańskie zaangażowanie nie tylko pięknymi słowami, ale, przede wszystkim i szczególnie, poprzez konkretne działania, pamiętając ciągle o skuteczności czynów
w niespokojnym świecie, który ma tak mało czasu na słuchanie.
Wszyscy zobowiązujący się do działalności apostolskiej są powołani
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