WIADOMOŚCI ZAK
Styczeń/Luty 2014

Drodzy bracia i siostry w ZAK,
Z radością pragniemy przedstawić Wam w niniejszym biuletynie inicjatywę duszpasterską o nazwie
"Noc Nikodema", która ma miejsce w kościele SS. Salvatore in Onda, w duchowym Centrum Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego, przygotowaną przez ks. Gilberto Orsolin SAC, oraz inne informacje z życia
Zjednoczenia.
Noc Nikodema
Co to jest Noc Nikodema ? Nikodem przeżył osobiste spotkanie z Jezusem i jego życie zostało
przemienione (J 3:1-21 ). My także chcieliśmy przeżyć takie doświadczenie i zaproponować je innym
ludziom, zwłaszcza wielu młodym, którzy przychodzą do naszego kościoła na Via dei Pettinari w piątkowe
wieczory. Inicjatywa "Nocy Nikodema " narodziła się wśród członków Zjednoczenia z inspiracji Papieża
Franciszka, który zaprosił wszystkich do "wyjścia " z siebie i "otwarcia" drzwi naszych serc i naszych
kościołów, by spotkać, tych którzy są w potrzebie. Jest to szczególny czas spotkania z Chrystusem, który
obejmuje dwie godziny adoracji eucharystycznej i modlitwy, mające miejsce w kościele SS. Salvatore in
Onda, w duchowym centrum ZAK, w każdy piątek od 20.00 do 22.00. Czas zorganizowany jest w bardzo
prosty sposób. Czas ciszy, przeplatany co 20 minut śpiewem pieśni, czytanie Ewangelii z dnia lub
modlitwa. Kapłan - Pallotyn prowadzi adorację przy współpracy członków ZAK i innych przyjaciół Rodziny
Pallotyńskiej. Jeden z kapłanów jest do dyspozycji w sakramencie pojednania. Inna grupa osób udaje się
na ulicę na zewnątrz kościoła, rozdając przechodniom broszurki z wizerunkiem Jezusa zawierające
program cotygodniowej modlitwy oraz zachętę do nawiedzenia na chwilę kościoła i modlitwę w swoich
intencjach. W kolejnej wersji broszurki zamierzamy umieścić następujące słowa św. Wincentego, by
spróbować poruszyć jeszcze bardziej ludzkie serca: ”Jeśli znajduję się w udręce, to Jezus w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza staje się moim pocieszeniem; jeżeli jestem chory, On jest mej duszy Lekarzem i
Lekiem; gdy jestem ślepy, głuchy i niemy, On jest mym Światłem, mym Słuchem i Mową moją; Jeślim
umarły - On moim Życiem; jeśli zboczyłem ze ścieżki do nieba - On jest mi Drogą; gdy jestem głodny i
spragniony - On mym Pokarmem i Napojem; jeżelim biedny - On mym prawdziwym Bogactwem" ( OOCC
XI , 51-56 ). Ci, którzy przyjmują zaproszenie, idą przed ołtarz, gdzie trwają chwilę na modlitwie i
otrzymują małą zwiniętą karteczkę zawierającą Słowo Boże.
Świadectwa kilku uczestników dają nam wyobrażenie, jak przeżywamy tę nową inicjatywę
duchowej odnowy i ewangelizacji : "Dla mnie Noc Nikodema jest wyzwaniem i radością.Wyzwaniem jest
sekularyzacja, której doświadczamy nie tylko w świeckim świecie, ale także w kościelnym. Radością jest
widzieć ludzi, którzy korzystają z zaproszenia do modlitwy w kościele przed Najświętszym Sakramentem.
Często można dostrzec w nich zmianę - sprzed wejścia do kościoła i opuszczeniu go, kiedy doświadczyli
modlitwy osobistej i wspólnotowej. Prawie wszyscy dziękują nam za możliwość bycia w bliższej relacji z
Jezusem i często są głęboko poruszeni. Wielu nie chce wejść do kościoła, ale na ulicy dzielą się swoimi
osobistymi problemami i także tymi z Kościołem Katolickim. W moim krótkim doświadczeniu jest to
wyzwanie i radość, że idziemy razem. Czuję, że idziemy pod prąd naszych czasów i że dzięki naszej pracy
możemy zbliżyć się do wielu ludzi, którzy od jakiegoś czasu już nie wchodzili do kościoła lub nie czują się
katolikami".
“Dla mnie jest to duszpasterska inicjatywa, która pozwala zbliżać się do Boga, aby przekształcać
smutek w przemieniającą radość. Inicjatywa, która choć spotyka się początkowo z odmową i oporem
często staje się wielkim spotkaniem z Panem, początkiem drogi, dniem Życia, który ma przedłużenie na
całe nasze życie, ofiarowaniem Temu, który powiedział do Nikodema: nikt nie może wejść do Królestwa
Bożego, jeśli się nie narodzi z wody i z Ducha" (J 03:05). Są to słowa nadziei, zbawczej obietnicy, która się

spełnia na naszych oczach, w każdy piątek wieczorem. Jest to pragnienie ludzi, które jest zaspokajane
przez miłosierdzie Boże ".
"Zacząłem iść ścieżką nocy Nikodema i muszę przyznać, że miałem trochę obaw. Potem jednak
okazało się, że naprawdę się wciągnołem. Teraz rozumiem coś więcej z jej znaczenia: przedtem szukałem
Jezusa poprzez medytacje, które odprawiam w kościele, co pozwoliło mi odnaleźść się, by w ten sposób
lepiej zbliżyć się do istoty miłości chrześcijańskiej “
Zaproszenie Jezusa jest jak ukryty skarb. Może ty także osobiście odkryjesz i podzielisz się z nami tą
głęboką i trwałą radością, która nie zna granic. Może, jeśli jeszcze tego nie robisz, pomyślisz o
zorganizowaniu podobnej inicjatywy w Twojej okolicy, wychodząc z kościoła na ulice, zapraszając do
modlitwy tych, których można spotkać choć przez chwilę, otwierając w ten sposób możliwość
przemieniającego spotkania z Panem, żywym Bogiem, który czeka i który zaprasza wszystkich w
Najświętszym Sakramencie.
Heroiczność cnót Sługi Bożej Elżbiety Sanny.
W dniu 27 stycznia 2014 roku Ojciec Święty Franciszek upoważnił Kardynała Angelo Amato Prefekta
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia Dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej Elżbiety Sanny,
członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ta papieska decyzja ma fundamentalne znaczenie w
procesie beatyfikacyjnym. Została ona podjęta po pozytywnej opinii Kongresu Teologów z 20 listopada
2012 roku i po Zwyczajnej Sesji Kardynałów i Biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
którzy w dniu 21 stycznia 2014 roku stwierdzili, że Sługa Boża praktykowała w stopniu heroicznym cnoty
teologalne, kardynalne i inne z nimi złączone.
Warto podkreślić tytuł, jaki otrzymała Sługa Boża w dokumentach oficjalnych Kościoła: „Sługa Boża
Elżbieta Sanna, Świecka Wdowa, Tercjarka Profeska Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka i Członkini
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które założył Św. Wincenty Pallotti”. Ona, po św. Wincentym, jest
w Rodzinie Pallotyńskiej pierwszą osobą, która dostąpiła tak wysokiego uznania, nie mówiąc o
Męczennikach, którzy zostali ogłoszeni błogosławionymi za męczeństwo. Obecnie modlimy się o uznanie
także cudu otrzymanego za wstawiennictwem Sługi Bożej.
Aktualności dotyczące beatyfikacji Sługi Bożego ks. Richarda Henkesa:
Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Richarda Henkesa z Niemiec, kapłana i pallotyńskiego męczennika,
podjął kolejny ważny krok. W dniu 3 grudnia 2013 r. eksperci z zakresu historii, konsultorzy Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych, uznali że, Positio, czyli książka składająca się z 680 stron o życiu i męczeńskiej
śmierci Sługi Bożego, zawiera dokumentację, która może stanowić poważną podstawą do wyroku
teologów.
Dnia 10 lutego generalny postulator - ks. Jan Korycki- przekazał do wspomnianego zgromadzenia
Positio, które zostało uzupełnione o opinie ekspertów historycznych. Jesteśmy teraz w oczekiwaniu na
dalsze orzeczenia, które zostanie sformułowane w swoim czasie przez konsultorów teologii, a następnie
przez kardynałów i biskupów.
Brazylia – czwarte zwyczajne, krajowe zebranie ZAK i wybór nowej KRK:
Krajowe zebranie ZAK w Brazylii odbyło się w Instituto Salette, Curitiba, Paraná, od 21 do 23 lutego,
podczas którego Dario Ivatiuk Junior został ponownie wybrany na Przewodniczącego KRK oraz s. Marines
Pivatto, CSAC, wybrana na wiceprzewodniczącą. Życzymy im i wszystkim członkom nowej KRK
błogosławieństwa Bożego oraz pełni Ducha Świętego w służbie Królestwa Bożego, w ZAK, w Kościele i w
całym społeczeństwie Brazylii.
Polska - Różaniec w intencji ZAK:
Od stycznia, niektórzy członkowie ZAK zobowiązali się do codziennej modlitwy różańcowej w intencji
Zjednoczenia - wszystkich członków i przyjaciół Rodziny Pallotyńskiej oraz w intencjach zawartych w
książce – intencje modlitewne online - na polskiej stronie internetowej (www.zakpallotti.pl/index.php/intencje). Początkowo planowano, aby modlitwa trwała tylko przez kilka miesięcy.
Osoby zapisały się na modlitwę różańcową poszczególnego dnia każdego miesiąca. Modlitwa trwa.
Jesteśmy przekonani, że takie zaangażowanie w modlitwę i wstawiennictwo przyniesie wielkie
błogosławieństwo dla wszystkich i pomoc, by żyć wezwaniem Boga do miłości i służby, bez ograniczeń, w
większej wierności, odważniej i radośnie.

