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Drodzy bracia i siostry w ZAK,
W tym numerze pragniemy przedstawić biografię Elisabetty Cozzoli, opracowanej na podstawie książki
San Vincenzo Pallotti, profeta della spiritualità di comunione (Święty Wincenty Pallotti – prorok duchowości
komunii), zredagowanej przez ks. Franco Todisco SAC oraz biograficznych notatek pochodzących z listów
św. Wincentego Pallottiego, zredagowanych przez ks. Bruno Bayera SAC. Przesyłamy także kilka informacji z
życia ZAK.
1. Pierwsi współpracownicy św. Wincentego:
Elisabetta Cozzoli (1793-1873), była pierwszą przełożoną Pia Casa di Carità i przez krótki okres także
przełożoną domu pw. „Najświętszego Serca Jezusowego” przy Salita di S. Onofrio, nr. 49. Rodzicami Elżbiety
byli Michele Cozzoli i Raffaella Allegretta. Elżbieta urodziła się w Molfetta (Bari) i w 1810 r. poślubiła
Vincenzo Ribera (1768-1828), z którym miała ośmioro dzieci. Sługa Boży Emmanuele Ribera (1811-74) był
najstarszym synem, redemptorystą. Przybywszy do Rzymu w 1838 roku, Elżbieta spotkała ks. Wincentego
Pallottiego. Tego samego roku Pallotti otworzył Pia Casa di Carità i rozpoczął poszukiwania wśród swoich
współpracowników, osoby posiadające chęć i zdolność otwarcia się „na pełnię Ducha Jezusa Chrystusa”
(OOCC II, 12) i mogące stać się kamieniem węgielnym nowej instytucji. Pośród wszystkich znanych mu osób
wyróżniała się Elżbieta Cozzoli, która oprócz posiadanych kwalifikacji, była także doświadczoną matką. W
poniedziałek 4 czerwca 1838 roku, po Zesłaniu Ducha Świętego, Założyciel i jego córki miłosierdzia przejęli
budynek Fuccioli College, w sposób bardzo uroczysty według zwyczajów obowiązujących w tamtych
czasach. W procesji, 27 młodych kobiet opuściło dom Salvatiego. Św. Wincenty prowadził procesję niosąc
duży krzyż. Uczestniczyło w niej wielu księży ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Procesję zamykał
Jakub Salvati wraz ze swoją rodziną. Podczas drogi wszyscy modlili się na różańcu i śpiewali litanie. Weszli
do kościoła parafialnego gdzie otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Następnie wraz z
księdzem proboszczem kontynuowali idąc ulicą Sant’Agata. Przed wejściem do domu Założyciel w bardzo
uroczystej ceremonii formalnie powierzył wszystkie dziewczęta Elżbiecie Cozzoli. Oczekiwała ona na
dziewczęta ubrana już w habit trzeciego zakonu św. Franciszka. Przyjmowała je z miłością i czułością matki.
Po wejściu do domu, w kaplicy odśpiewano hymn do Ducha Świętego, Veni Creator Spiritus, a następnie Te
Deum. Ks. Wincenty wygłosił kazanie i pobłogosławił dom. W ten sposób został założony dom Pia Casa di
Carità nazywany też Conservatorium przy Borgo Sant’Agata, pod przemożną opieką Maryi, Królowej
Apostołów oraz św. Franciszka z Asyżu i św. Stanisława Kostki. Jakub Salvati został wyznaczony jako
prokurator, którego zadaniem było utworzenie komisji składającej się z 5 mężczyzn, którym ks. Wincenty
powierzył finansowe sprawy. Dom był wspierany ekonomicznie przez grupę dobrodziejów i ofiarodawców.
Mimo, że było ich wielu dom musiał zmierzac się z codziennymi finansowymi trudnościami.
Po wyjeździe ks. Wincentego do pustelni w Camaldoli blisko Frascati, na przełomie lata i jesieni 1839 r.
w celu powrotu do zdrowia, dom natychmiast zetknął się z trudnościami. Ks. Melia w sprawozdaniu ukazał
co się wydarzyło. Przełożona nie chciała przyjąć więcej dziewcząt z powodu przepełnienia domu. Upalne
lato wzmagałoby trudności, które stawałyby się nie do zniesienia przy dużej liczbie dziewcząt. Salvati widział
jak wiele dziewcząt borykało się z trudnościami, dotykało to jego serce, upierał się więc aby je przyjmować:
„Bóg na pewno zamierza poruszyć serca ofiarodawców”, mawiał Salvati i pukał do ich domów. Przełożona,
jednakże czekała na opinię ks. Wincentego. Ks. Wincenty zapytał o ocenę dr. Azzocchi, czy sanitarna
kondycja pozwoli na nowe przyjęcie dziewcząt do domu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od doktora
Pallotti poprosił go, by wytłumaczył przełożonej, że za pisemnym pozwoleniem ks. de Ligne, będzie mogła
przyjąć lub odmówić przyjęcia młodym dziewczętom. (Od lutego 1839 roku ks. Giuseppe de Ligne pomagał
w utrzymaniu domu i był także wybrany na przedstawiciela rady kobiet, które organizowały zbiórki
funduszy na dom). Napisał wtedy do Elżbiety „Jakże się cieszę, że trudności, o których wspominałaś mi,
ostatecznie oddałaś je Bogu. Szukaj Boga we wszystkich rzeczach, a na pewno Go znajdziesz. Ja zawsze
zanurzam cię w Najświętszym kielichu i załączam twoje potrzeby, jak i te wspólnoty i umieszczam je w

Najświętszym Sercu Pana Jezusa… Módlmy się i oddajmy wszystko Bogu i ufajmy, że wszystko pójdzie
dobrze, ponieważ już mogliśmy zobaczyć, że poprzez przeróżne przeciwności odkrywamy działanie
Boga”.(Camaldoli, 12 lipiec, 1839, OCL III, list 559a, str. 42-43) . Pallotti jednak martwił się o Elżbietę i
napisał do dr. Azzocchi: “Starajmy się, by nie stracić przełożonej”, “bez zwątpienia rozumiemy, że nie będzie
łatwo ją zastąpić”. Widzimy tutaj wielkie uznanie, jakim darzył ks. Wincenty Elżbietę. Z czasem stawało się
coraz trudniejsze przyjmowanie dziewcząt, kiedy nie można było znaleźć ofiarodawcy w celu zapłacenia ich
utrzymania. Podczas pobytu w Camaldoli ks. Wincenty zabiegał, aby dziewczęta nadal były przyjmowane.
Dnia 9 grudnia 1839 roku, został nabyty drugi dom, który znajdował się przy Salita di S. Onofrio, n. 49. Trzy
dni później, przełożona, Elisabetta Cozzoli przeprowadziła się tam wraz 23 dziewczętami i dwoma
nauczycielkami, Marią Ronca i Marią Bonatti. Ks. Wincenty już tam na nie czekał. Drugi dom Pia Casa di
Carità ks. Pallotti poświęcił Najświętszemu Sercu Jezusa oraz młodemu świętemu, św. Stanisławowi Kostce.
Elisabetta pozostała krótki czas w Sant’Onofrio, zaledwie do końca 1841 r. Ostatecznie zrezygnowała z
posługi z powodów zdrowotnych i powróciła do Molfetta wraz ze swym synem Emanuele, redemptorystą.
Tam zmarła 3 września 1873 roku.

2. Nowi członkowie w ZAK w Brazylii:
Parafia św. Teresy, Codó, Maranhão: 12 osób złożyło Akt Zobowiązania Apostolskiego i stali się członkami
ZAK w 2011 r., jedna osoba 4 lutego, a cztery 21 i 23 czerwca, pozostałe siedem 22 czerwca.
Parafia Sao Martinho, Campo Grande: 13 listopada 2011 r. dwie osoby były przyjęte do ZAK.
Guapimirim, Rio de Janeiro: 21 kwietnia 2012 roku, w urodziny św. Wincentego, podczas corocznego
zebrania ZAK w Brazylii, przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Dario Ivatiuk Junior, przyjął Akt
Zobowiązania Apostolskiego złożony przez 5 osób, podczas Eucharystii celebrowanej przez Ks. Generała
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i Kościelnego Asystenta ZAK Jacoba Nampudakama SAC.
3. Mato Grosso do Sul: Od 19 do 29 stycznia EVIPAL I (Pierwsze Pallotyńskie Spotkanie dzielenia się) miało
miejsce w domu formacyjnym św. Wincentego Pallottiego. Spotkanie to było uzupełnieniem formacji i
zakładało pomoc uczestnikom w lepszym poznaniu i pokochaniu pallotyńskiego charyzmatu przez żywe jego
doświadczenie. W EVIPAL I wzięło udział 40 młodych i dorosłych należących do pallotyńskich parafii w
Mato Grosso do Sul oraz parafii Sao Luiz Gonzaga z Porto Velho, Rondonia. Spotkanie było owocne w wielu
dziedzinach: w formacji, duchowości oraz dzielenia się doświadczeniami życia.
4. Dzielnica św. Wincentego Pallottiego, miasto Codó, stan Maranhão, w Brazylii: Duża dzielnica miasta
Codó, w Maranhão, w Brazylii, otrzymała imię Świętego Wincentego Pallottiego, po tym jak ks. Jak
Wasensteiner SAC zorganizował ciężarówkę, którą ludzie mogli udać się do urzędu miasta w celu oddania
swojego głosu. Zarządzeni zostało opublikowane 22 grudnia 2011 roku.
5. Nadchodzące celebracje Roku Jubileuszowego w Rzymie : „Pallotyńska Rodzina Świętuje” :
Rekolekcje: Wspólne dla wszystkich członków ZAK rekolekcje będą miały miejsce w Grottafettata w dniach
od 28 kwietnia do 1 maja 2012 r. Temat rekolekcji oparty jest na słowach św. Wincentego Pallottiego
„Święci, szybko święci, wielcy święci”. Ks Sergio Simonetti poprowadzi te rekolekcje.
Kongres poświęcony tematowi świętości : Instytut św. Wincentego Pallottiego w Rzymie zorganizował w
dniach od 15 do 19 maja Międzynarodowy Kongres. Weźmie w nim udział ponad 75 osób z Rodziny
Pallotyńskiej z różnych stron świata.
:

6. Coroczne spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK: Od 24 do 28 maja w Rzymie będzie miało
miejsce pierwsze spotkanie nowo wybranej Generalnej Rady Koordynacyjnej. Członkowie Rady spośród
siebie wybiorą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ZAK, jak również będą dyskutować i
podejmować decyzje dotyczące istotnych spraw odnoszących się do życia apostolskiego ZAK. Rada zajmie
się także realizacja decyzji i postanowień podjętych przez członków zabrania Generalnego ZAK jakie odbyło
się w styczniu 2012 r. Prosimy o szczególną pamięć w modlitwie za to spotkanie, by zostało
przeprowadzone pod szczególną inspiracją Ducha Bożego i aby przyniosło owoce, które pomogą w
inspiracji nowego życia i dynamizmu w całej Rodzinie Pallotyńskiej w roku jubileuszowym, podczas którego
wszyscy wołamy o odnowienie świętości, o więcej dynamizmu, o pełne wiary zaangażowanie się we
wspólnej pracy w budowaniu Królestwa Chrystusowego w Kościele i na świecie.

