WIADOMOŚCI ZAK
Kwiecień 2014

Drogie siostry i bracia w ZAK,
W tych Wiadomościach pragniemy zaprezentować południowo-amerykański Instytut Studiów
Pallotyńskich w Santa Maria w Brazylii,( informacje zebrał ks. Ângelo Lôndero SAC ), oraz bieżące
sprawy ZAK.

1. POŁUDNIOWO AMERYKAŃSKI INSTYTUT STUDIÓW PALLOTYŃSKICH W SANTA MARIA W
BRAZYLII
Południowo Amerykański Instytut Studiów Pallotyńskich został założony 1 lutego 1992 roku w
mieście Cascavel, PR, w Brazylii przez przedstawicieli Prowincji/Regii Księży i Braci Pallotynów z
Argentyny, Brazylii i Urugwaju oraz Prowincji Sióstr Pallotynek w Brazylii.
Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie osoby mogą udać się do Rzymu, aby dogłębniej poznać osobę
Wincentego Pallottiego i jego dzieło, Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
(SAC) w 1989 roku, którego tematem było "Razem przemierzamy drogę, razem służymy" przynagliło
Prowincje/Regie SAC do utworzenia wspólnego programu formacji pallotyńskiej. Powstanie
Centrum Studiów w Brazylii sprawiło, że większa liczba osób mogła uczestniczyć w spotkaniach.
Podczas Zebrania Prowincji Santa Maria, które odbyło się w styczniu 1992 r. podjęto wspólne
ustalenia w sprawie powstania wspomnianego Instytutu, którego nazwa w skrócie brzmi : ISEP.
Kurs prowadzony jest w Colegio Maximo Palotino ( Wyższe Seminarium Duchowne ), Santa Maria, RS
Brazylia. Ogólnym celem kursów ISEP jest oferowanie wszystkim członkom Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego żyjącym w Ameryce Południowej żywego doświadczenia oraz pogłębienia
wiedzy o życiu, pracy, historii, charyzmacie i duchowości św. Wincenty Pallottiego. Oprócz ogólnego
celu istnieją inne szczegółowe, takie jak :
1.
ułatwienie bezpośredniego kontaktu z pallotyńskimi materiałami źródłowymi, aby lepiej
zrozumieć naszą misję w Kościele i w dzisiejszym świecie .
2.
pogłębianie refleksji nad zagadnieniem dotyczącym misji, jej żywe doświadczenie i spotkanie
z tymi, którzy są kontynuatorami dzieła Wincentego Pallottiego.
3.
promowanie kontaktów w duchu komunii między członkami Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego w Ameryce Łacińskiej.
4.
wprowadzanie w życie zaproponowanego przez Sobór Watykański II „powrotu do źródeł”, w
celu lepszego zrozumienia pierwotnej inspiracji Wincentego Pallottiego.
5.
podejmowanie procesu przemiany życia tak, aby było ono zgodne z ewangelią i owocowało
nowym spojrzeniem na duszpasterstwo i nowym sposobem podejmowania go.
6.
powiększanie liczby tych, którzy posiadają wiedzę o charyzmacie i duchowości Pallottiego w
celu ich rozpowszechniania.
Instytut jest otwarty dla wszystkich członków i sympatyków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Jest to centrum formacji pallotyńskiej, wspólnoty życia, która ma na celu pomóc w kształtowaniu
ewangelizatorów według charyzmatu i duchowości Pallottiego.
Kursy oferowane przez ISEP mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego w Ameryce Łacińskiej, o czym mówią świadectwa uczestników. Oferowane są w trzech
etapach, w miesiącu lipcu i trwają od 10 do 25 dni. Ponad 1000 osób wzięło już udział w ISEP: ludzie
świeccy, siostry, bracia i księża, młodzież i dorośli, pochodzący z 12 narodowości, z różnych krajów i
różnych regionów Brazylii. Oto świadectwa uczestników: „Dni, podczas których uczestniczyłem w
ISEP były dla mnie inspiracją i zachętą, ponieważ słowa wypowiedziane przez mówców dotyczące
Pallottiego były tak głębokie, że moje serce bije mocniej, moje życie stało się bardziej jasne i lekkie, a
moje oczy jaśniejsze. Chcę przez to powiedzieć, że Pallotti był człowiekiem całkowicie zjednoczonym
z Bogiem, z Jezusem Chrystusem i Maryją, jak również z ubogimi i chorymi. Teraz światło Pallottiego
zapalone w sercu, motywuje mnie do naśladowania Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca

Przedwiecznego".
„W kursach ISEP widzę skuteczne narzędzie do ukonkretniania charyzmatu Pallottiego, tzn. budzenie
we wszystkich świadomości bycia apostołami".
„Zostaliśmy wezwani, by we wszystkich wspólnotach żyć nieskończoną miłością Boga z
determinacją i wiarą. Uczestnictwo w kursach ISEP ubogaciło nas jako ludzi i jako chrześcijan oraz
pomogło nam czuć się posłanymi uczniami, z apostolską gorliwością Pallottiego".
„Moją pracę jako wychowawca, ISEP ubogacił o wiedzę o św. Wincentym Pallottim i pozwolił
zrewidować świadomość ludzkiej i chrześcijańskiej edukacji. Jakie wartości należy przekazać moim
studentom? Jakie przykłady wiary, miłości i życia są niezbędne w dążeniu do najwyższego celu, aby
życie Jezusa Chrystusa było moją podstawową zasadą? To dzięki ISEP mogę przyjrzeć się tym
pytaniom i zrozumieć wyzwanie, że "Edukacja jest też ewangelizacją".

2. PRZEŁOŻONY GENERALNY POWOŁANY CZŁONKIEM KONGREGACJI DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA
KONSEKROWANEGO:
W piśmie z dnia 25 lutego 2014 r., papież Franciszek mianował ks. Jacoba Nampudakama SAC
członkiem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, na
okres pięciu lat. Nominacja ta jest szczególnie istotna, ponieważ Ojciec Święty poświęcił 2015 rok
jako „Rok życia konsekrowanego". Jest to historyczne wydarzenie o wielkim znaczeniu i jest
kolejnym znakiem uznania pallotyńskiego charyzmatu w Kościele Powszechnym oraz tym samym,
wyzwaniem dla całej rodziny pallotyńskiej, by „ożywić wiarę i rozpalać miłość" w naszym życiu, a
także w całym Kościele, w duchu Ewangelii. Pallotyńska Rodzina wyraża radość i gratulacje dla
Przełożonego Generalnego i zapewnia o modlitwie w jego służbie Kościołowi Powszechnemu.
3. NOWA PROWINCJA ZGROMADZENIA SIÓSTR APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO W INDIACH
21 kwietnia 2014 r., w dniu świętowania urodzin św. Wincentego Pallottiego, w Indiach powstała
nowa Prowincja pw. “Świętej Rodziny”. Ks. Jacob Nampudakam przewodniczył uroczystej liturgii
eucharystycznej w kościele SS. Salvatore in Onda, dziękując Bogu za nową Prowincję. Przełożona
Generalna, s. Ivete Garlet CSAC podziękowała Przełożonej Prowincjalnej macierzystej Prowincji -pw.
„Królowej Apostołów”, s. Sarze Carfagna CSAC oraz wszystkim jej członkiniom we Włoszech za
wszystko co Siostry zrobiły i robią z wielką starannością i wizją na rzecz wspólnot w Indiach. W
swojej homilii Przełożony Generalny podkreślił, jak ważne jest utrzymanie międzynarodowego i
powszechnego ducha pallotyńskiego w nowej Prowincji i wezwał członkinie do pozostania zawsze
otwartymi na Ducha Świętego. Życzymy błogosławieństwa nowej Siostrze Prowincjalnej, s. Ligi
Tottakath, jej radnym i wszystkim członkiniom nowej Prowincji .

4. KS. BRUNO ATEBA NOMINOWANY BISKUPEM DIECEZJI MAROUA - MOKOLO, KAMERUN
W piśmie z dnia 3 kwietnia 2014 r., papież Franciszek mianował ks. Bruno Ateba SAC, Przełożonego
Regii Kamerunu i Nigerii, biskupem diecezji Maroua – Mokolo w Kamerunie. Ks. Bruno został
wybrany pierwszym Przełożonym Regii w 2008 roku i jest nim obecnie w drugiej kadencji. Rok 2014
jest szczególnie istotnym dla Pallotynów w Kamerunie z racji obchodów 125 lecia założenia Kościoła
Katolickiego oraz 100 rocznicy śmierci biskupa Heinricha Vietera, założyciela misji pallotyńskiej oraz
50 - lecia powrotu niemieckich pallotynów do kraju. Jest to również 100 rocznica konsekracji
drugiego pallotyńskiego biskupa w Kamerunie, ks. Franza Henemanna. Mianowanie ks. Bruno
biskupem w Kamerunie można uznać za szczególny dar Ojca Świętego dla Stowarzyszenia oraz całej
Rodziny Pallotyńskiej. Jednakże, będzie to również duża odpowiedzialność, zważywszy, że 5
kwietnia uprowadzono dwóch włoskich kapłanów i jedną kanadyjską siostrę, prawdopodobnie przez
grupę islamistów Boko Haram, która popełniła okrutne zbrodnie w Nigerii wobec wiernych i
uczniów. Modlimy się o ich bezpieczny powrót i prosimy Maryję, Królową Apostołów, Patronkę
Kamerunu, a także Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz naszego Założyciela, św. Wincentego
Pallottiego, aby towarzyszył ks. Bruno i prowadził go w jego posłudze.
5. DOROCZNE REKOLEKCJE ZAK, WŁOCHY
Doroczne rekolekcje ZAK we Włoszech odbyły się w Duchowym Centrum w Grottaferrata "San
Vincenzo Pallotti", od 24 do 27 kwietnia 2014 r. Rekolekcje zostały zorganizowane przez s. Stellę
Marotta CSAC oraz Zespół Formacyjny. Lokalne Rady na zmianę animowały czas modlitwy i Msze
święte. Rozważania rekolekcyjne przygotował ks. Reinaldo Baggio SAC, z brazylijskiej Prowincji Sao
Paolo, który jest odpowiedzialny za rekolekcje w centrum.

