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Mam na imię Carmela, jestem mamą 5 dzieci, 4 to moje własne, natomiast jedno jest pod moją
opieką.
Od 22 lat pracuję w szkole p.w. św. Wincentego Pallottiego w Avella i dzięki siostrom i księżom
pallotynom rozpalił się we mnie płomień wiary otrzymanej na chrzcie św.
Po przebytej drodze duchowej, która trwała około 10 lat i która nadal trwa od 2000 r. wstąpiłam do
ZAK składając Akt Apostolskiego Zobowiązania.
To właśnie św. Wincenty Pallotti niejako zrodził mnie do nowego życia w Jezusie Chrystusie i idąc
jego śladami zrozumiałam iż jestem obrazem Boga i od mojego Stwórcy otrzymałam dary i talenty,
którymi mam się dzielić z braćmi i siostrami, których sam Bóg stawia na mojej drodze. Idąc za
pragnieniem dzielenia się darami z innymi postanowiłam poświęcić się w różnego rodzaju służbie
dla wspólnoty Kościoła. W ten sposób mogę dawać dać świadectwo pallotyńskiemu charyzmatowi
poprzez styl życia jakiego nauczył mnie św. Wincenty, a jest nim życie w postawie pokory, ufności
i powierzenia się woli Ojca.
To właśnie ten „styl" przyciągnął uwagę ks. Proboszcza, który na przestrzeni lat „nauczył się" mnie
poznawać i mieć do mnie zaufanie.
Widząc moją postawę zapytał mnie czy chciałabym uczyć jako katechetka, czy mogłabym
odwiedzać chorych i zanosić im Komunię św. będąc „Szafarzem Eucharystii". Obecnie uczęszczam
w Diecezji na kurs formacji, dotyczący sakramentu chrztu, aby w przyszłości móc pracować w
duszpasterstwie dorosłych. Zdaję sobie sprawę, że jest to możliwe tylko dlatego, że Jezus pozwala
na to i czuję się narzędziem w Jego ręku. Podczas tych lat Duchowej Drogi zrozumiałam, że u
podstaw „służby" musi być nie tylko nieustanna formacja osobista i wspólnotowa, ale także stałe
poszukiwanie przebywania z Jezusem Eucharystycznym, jako znak „Jedności i nieskończonej
Miłości" ( Dz 2, 42).
W Avella, moja osobista formacja oraz ta wspólnotowa odmierzana jest różnymi wydarzeniami. Sr.
Stella, która jest odpowiedzialną za Lokalną Radę Koordynacyjną w delikatny sposób troszczy się o
czas i przestrzeń na spotkania. To właśnie ona pomaga wzrastać każdemu z nas w wymiarze
osobowym i jako wspólnota ZAK. To Siostra utrzymuje jedność stając się czasem jak spoiwo
zwłaszcza kiedy grupa przeżywa jakieś trudności. Wiele inicjatyw apostolskich podejmujemy

wspólnotowo w parafiii dając całej wspólnocie parafialnej możliwość uczestnictwa w charyzmacie,
którym żyjemy. Jako przykład pragnę podać świętowanie Oktawy Objawienia Pańskiego, jakie
miało miejsce w tym roku i które stanowiło przygotowanie do wizyty duszpasterskiej naszego
Księdza Biskupa. Było to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju i które przyniosło dużo korzyści
ponieważ przez 8 dni cała moja miejscowość - Avella - była zjednoczona na modlitwie, przez
tworzenie wieczerników w każdej dzielnicy. Jako wspólnota ZAK włączamy się w kościele
parafialnym w adorację Najświętszego Sakramentu tworząc małe dwuosobowe grupy, które
wspomagają wiernych naszej parafii.
Nasza wspólnota ZAK podejmuje również apostolstwo w innych miejscowościach. Byliśmy jako
Apostołowie, aby świadczyć o naszej wierze w Mugnano di Napoli oraz Ariano Irpino. W Mugnano
współpracowaliśmy razem z ks. Tomaso w prowadzeniu spotkań "Lectio Divina". Natomiast w
Ariano razem z ks. Renato daliśmy świadectwo naszej przynależności do rodziny pallotyńskiej. Z
zasady staramy się zawsze odpowiadać „Tak" na apostolskie zaproszenie. Od dwóch lat pracujemy
także z parafią z Sirignano, jest to miejscowość leżąca niedaleko Avelli. Tam jesteśmy zangażowani
w Ośrodkach Słuchania (rodzaj „Telefonu Zaufania").
Kończąc mogę zaświadczyć, że dla duchowej córki św. Wincentego Pallottiego możliwym jest
przeżywanie wiary w parafii, gdyż jak mogłam doświadczyć na apostolstwo składają się niewielkie
sprawy, uśmiech dany komuś, dodanie odwagi, materialna pomoc, odwiedziny osoby chorej, ....
modlitwa wypowiedziana razem a przede wszystkim bycie „budowniczymi" jedności oraz
budowanie relacji pozytywnych pomiędzy osobami i grupami.

