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Drodzy bracia i siostry ze Zjednoczenia,
Z radością chcemy Wam przedstawić życiorys brata Angelo Palombi, przygotowany na
podstawie różnych źródeł przez ks. Jana Kupkę SAC oraz przesyłać kilka innych wiadomości z życia ZAK.
1. PIERWSI WSPÓŁPRACOWNICY ŚW. WINCENTEGO:
Angelo Palombi (1810-1891) był pierwszym bratem włączonym do wspólnoty założonej przez św. Wincentego
Pallottiego. Żył razem z Pallottim przez 8 lat, początkowo we wspólnocie w Spirito Santo dei Napoletani, a
następnie w SS. Salvatore in Onda. Był on zatem naocznym świadkiem ostatnich lat życia naszego Świętego, Jego
śmierci oraz pierwszych kroków podejmowanych w utworzeniu wspólnoty księży i braci.
Informacje dotyczące życia Angelo Palombi odnajdujemy w zeznaniach procesu informacyjnego i
apostolskiego, jakie on sam złożył podczas procesu beatyfikacyjnego Wincentego Pallottiego.
Angelo Palombi urodził się w 1810 r. w Monte San Giovanni Campano, w południowo-zachodniej części
Frosinone, w diecezji Veroli. Z zawodu był fryzjerem. W wieku 33 lat postanowił wstąpić do zakonu. Nie znał
nikogo, kto mógłby mu udzielić wskazówek, zwrócił się zatem o radę do księdza Serafino Pellegrini, który
mieszkał i pracował w tym samym mieście. Ks. Serafino był spowiednikiem Wincentego Pallottiego. Ucieszył się
bardzo, że będzie mógł pomóc w przyprowadzeniu pierwszego brata do nowo tworzącej się Kongregacji
Apostolstwa Katolickiego, zakładanej przez Pallottiego. Kilka miesięcy po śmierci Pallottiego, co stało się 22
stycznia 1850 roku, opuścił Pallotyńską wspólnotę i wstąpił do zakonu Cystersów św. Bernarda w klasztorze
Świętego Krzyża z Jerozolimy, w Rzymie. W 1890 roku podczas apostolskiej części procesu, brat Angelo Palombi
mówił o swoim życiu: “W świecie nazywałem się Angelo Palombi, ale obecnie nazywam się Alberico Palombi.
Urodziłem się w Monte Giovanni Campano dnia 18 lutego 1810 r. Moi zmarli rodzice nazywali się Józef i Maria
Antonia Fiori. W 1843 r., jako brat, wstąpiłem do Kongregacji założonej przez Czcigodnego Sługę Wincentego
Pallottiego, najpierw przy kościele Spirito Santo dei Napoletani, następnie przeniesionej do domu przy kościele
SS. Salvatore in Onda, gdzie pozostawałem przez siedem lat. Następnie udałem się do Cystersów, zakonników
św. Bernarda, jako świecki brat w klasztorze Świętego Krzyża z Jerozolimy, gdzie złożyłem swoją uroczystą
profesję w 1860 r. (Archiwum ISVP-M/0667-2).
Pytanie, które się rodzi to, dlaczego Angelo Palombi opuścił wspólnotę założoną przez Wincentego Pallottiego a
wstąpił do Cystersów. Br. Angelo sam tłumaczy powód tej decyzji: “Powodem, dla którego opuściłem wspólnotę
Pallottiego było to, że od samego początku chciałem wstąpić do zgromadzenia zakonnego. Nie potrafiłem
zostawić pragnienia, by móc złożyć śluby, które by wiązały mnie na całe życie. To był faktyczny powód wyboru
zakonu Cystersów. Moje odejście dokonało się po śmierci Czcigodnego Sługi – jak to wcześniej powiedziałem –
jednakże już od samego początku wypowiadałem moje myśli i intencje Czcigodnemu Słudze, który nie
przeszkadzając mi zgodził się abym rozmwawiał z Przełożonym Generalnym tego zakonu (Archiwum ISVPM/0667-2).
Brat Angelo przybył do wspólnoty pallotyńskiej w Spirito Santo dei Napoletani w lipcu 1843 r. i w następnym
roku otrzymał habit. Powierzano mu różne zadania we wspólnocie: był bagażowym, zakrystianinem, kucharzem i
czasami służył jako fryzjer. Był świadkiem apostolskich działań, które Św. Wincenty rozwijał w kościele Santo
Spirito. Uderza jego wspomnienie o pracy Pallottiego i duchowej więzi jaka ich łączyła. Br. Angelo powiedział:
“(Pallotti) pracował z wielką radością, oddaniem i cierpliwością, które wydawały się być niewyczerpanymi i
promieniowały na innych, także na mnie kiedy widział mnie w kiepskiej formie. Kiedy brakowało mi gorliwości by
szybko wstać i otworzyć drzwi dla tych, którzy chcieli się wyspowiadać u Pallottiego podawał przykład
sklepikarzy, mówiąc: ‘ja szybcy są i gorliwi w porannym wstawaniu po to, aby już od rana zarabiać pieniądze i nie
przeszkadza im nic, aby także wieczorem czuwać przez wiele godzin dla niegodnego zarobku a my nie możemy
tego uczynić dla Boga? ‘Archiwum ISVP-M/667-1).
W 1846 r., br. Angelo, razem z innymi członkami wspólnoty z Spirito Santo dei Napoletani przeniósł się
do domu przy kościele SS. Salvatore in Onda. Podczas lat przebywania w ustroniu, przy SS. Salvatore in Onda był
aktywnym członkiem pallotyńskiej wspólnoty, uczestnicząc w historycznych wydarzeniach, podejmując różnego
rodzaju prace i współpracując z Pallottim w Jego apostolskich inicjatywach, w tym we wszystkich celebracjach
Oktawy Epifanii. W 1850 r. opiekował się z wielką miłością Pallottim i był świadkiem Jego śmierci, o której
zostawił wzruszające wspomnienie: “W swoich rękach (Pallotti) trzymał różańcowy medalik oraz krzyż i pomimo

iż był wyczerpany z powodu utraty krwi, ciągłej gorączki, braku pożywienia i biegunki, cały czas trwał na
modlitwie, która mnie zadziwiała i przypominałem sobie tę maksymę: jak żyjemy tak też umieramy: jego całe
życie był modlitwą, której towarzyszyło życie cnotami i jeszcze bardziej taka była jego śmierć” (Archiwum ISVPM/0667-1).
Po opuszczeniu wspólnoty założonej przez Pallottiego br. Angelo żył jeszcze ponad 30 lat jako świecki
brat w zakonie Cystersów, w klasztorze Świętego Krzyża z Jerozolimy w Rzymie, gdzie złożył profesję 17 stycznia
1860 roku. W tym klasztorze, najpierw był kucharzem, następnie furtianem. W 1887 r. został przeniesiony do
klasztoru w Terme di Roma, gdzie w wieku 81 lat, dnia 7 listopada 1891 r. zmarł. Został pochowany na
cmentarzu na Campo Verano w grobowcu Cystersów.

2. Instytut Pallottiego, Rzym, Kongres na temat Świętości: Kongres poświęcony tematowi świętości
odbywał się w Rzymie w dniach od 15 do 19 maja. Uczestniczyło w nim prawie 90 osób przynależących
do Zjednoczenia na różny sposób i pochodzących z różnych krajów. Wiodące tematy każdego dnia były
sformułowane następująco: 1 – Kanonizacja św. Wincentego Pallottiego w słowach i obrazach z tego
czasu 2 – Świętość w ogólności. 3 – Pallotyńska kapłańska świętość. 4 – Świętość wiernych świeckich. 5
– Świętość w życiu osób konsekrowanych. Spotkanie obejmowało także przejście szlakami związanymi
ze św. Wincentym w Rzymie oraz wyjazd do Frascati, w rocznicę święceń Świętego, do kościoła, gdzie
celebrował swoją Mszę Prymicyjną.
3.Triduum celebrowane przed dniem urodzin, Św. Wincentego:
Curitiba, Brazylia: Pallotyński Dzień członkowie Zjednoczenia przeżyli pogłębiając następujące tematy:
1 – ZAK - marzenie św. Wincentego Pallottiego; 2 – Pallotti, animator apostolstwa świeckich; 3 –
Urodziny św. Wincentego; 4 – Msza wraz z procesją oraz wspólne grillowanie.
Santa Maria, Brazylia: w spotkaniu wzięło udział 4 członków Rady Generalnej Stowarzyszenia: ks.
Gilberto Orsolin (Brazylia), ks. Adam Golec (Polska), ks. Martin Manus (Niemcy) i ks. Francisco
Harelimana (Rwanda). Dzień 1 (Nasza Pani Anielska, Comobi): “Świętość Pallottiego jako przykład dla
młodych; 2 (Patron św. Antoni) - "Dzisiaj także Pallotti zaprasza wszystkich do włączenia się w Bożą
misję "; 3 (Matka Boża Bolesna, Santa Maria) - "Świętość w życiu św. Wincentego Pallottiego" – temat
ten otworzył świętowanie Roku Jubileuszowego. Spotkanie uwieńczyła smakowita agapę dla
wszystkich.
Avella, Włochy: Dzień 1 – “Razem by powiedzieć Dziękuję” ; “Maryja Królowa Apostołów –
przypomnienie Maryi jako patronki Zjednoczenia”; 2 – “Jesteś kapłanem na wieki – przpomnienie
święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego; “ Chwalić Cię będą na wieki – przypomnienie Mszy
prymicyjnej św. Wincentego”; 4 – “Wszyscy Apostołami – przypomnienie wezwania św. Wincentego
jakie skierował do ludu Bożego”. Członkowie i przyjaciele ZAK przygotowali i sprzedawali lokalne
produkty w celu zarobienia pieniędzy do zrealizowania pallotyńskich misyjnych projektów.
4. Nowe zarząd we Wspólnocie Khristsevikas: Dnia 5 maja, w pierwszym dniu zebrania generalnego,
świecki Instytut Khristsevikas wybrał nową radę, w skład której weszły Crispina D’Costa –
przewodnicząca, Virginia Malathi – pierwsza radna, Joyce Almeida – druga radna. Życzymy im wiele
błogosławieństwa, a ustępującej radzie dziękujemy za służbę Bogu i ludziom.
5. Dzień Katolików, Niemcy: w marcowym numerze Wiadomości ZAK z 2012 roku wspominaliśmy o
otwartym panelu dyskusyjnym skupiającym ludzi reprezentujących różne zaangażowania na rzecz ZAK
uczestniczących w Dniu Katolików w Mannheim. Odbył się on 15 maja i był ogromnym sukcesem.
Około 150 ludzi wzięło udział w wydarzeniu tak że brakowało miejsc. Dyskusja była żywa i ludzie
faktycznie byli zainteresowani odnalezieniem swojego miejsca i zaangażowania, oraz dzieleniem się
wiarą w Kościele. Osoby prowadzące panel były wspaniałe, dawały konkretne odpowiedzi i wskazówki
na podstawie własnego doświadczenia. Każdy w dużej grupie, mógł przeżyć realne doświadczenie
dzielenia się wiarą, mógł rozmawiać o Bogu i o tym jak głosić Jego Królestwo, bez gubienia odniesienia
do realnego życia. Uczestnicy mogli się wypowiedzieć co dało im to spotkanie.
6. Doroczne zebranie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK: Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady
Koordynacyjnej ZAK miało miejsce w Rzymie od 24 do 28 maja. Ks. Derry Murphy został ponownie
wybrany na przewodniczącego ZAK a s. Adelheid Scheloske SAC na wice przewodniczącą. Składamy
podziękowanie Corrado Montaldo za posługę wice przewodniczącego w czasie ostatnich trzech lat.
Dalsze informacje oraz decyzje podjęte na zebraniu GRK zostaną przekazane w późniejszym terminie.

