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"Od wizji do misji w komunii z Maryją"
Maria Murrone
Życie misją obecnie; formacja
Boży plan zbawienia, który zrodził się w momencie, kiedy Bóg stworzył nas na „Swój obraz
i podobieństwo", staje się rzeczywistością w chrześcijanach, którzy odnowieni łaską za pomocą
Ducha Świętego, wzmacniają swoją relację z Bogiem, ze sobą, z różnymi wydarzeniami życia
oraz ze wszystkimi stworzeniami, jednocześnie promując nowe życie w Chrystusie 'hic et nunc', tu i
teraz.
Jest więc niezbędnym, aby być obecnym i żyć teraźniejszością w rodzinie, we wspólnocie, w
miejscu pracy i odpoczynku - tak, aby formacja nie była tylko teorią, ale przenosiła się także na
naszą codzienność.
Słowo 'formować' jest równoznaczne z nadawaniem formy i kształtu nowej świadomości,
która opiera się na Słowie Boga i na Nim; formować nie w celu komunikacji werbalnej, ale aby
poczuć woń wcielonego Słowa.
Formacja jest, przede wszystkim, doświadczeniem, które następnie zwraca się do Kościoła w
szerszym znaczeniu tego słowa i tam odnawia wiarę oraz rozpala miłość.
W ZAK-u, a dokładniej w Lokalnej Radzie Koordynacyjnej, misja odnawiania i rozpalania
wiary znajduje swój wyraz w formacji zarówno tej przygotowującej dla współpracowników, którzy
znajdują się blisko ZAK-u, i ostatecznie stają się [jego] członkami jak i permanentnej dla tych,
którzy już złożyli Akt Zaangażowania.
Spotkania, seminaria, ćwiczenia duchowe są narzędziami służącymi odkrywaniu prawdy o
tożsamości człowieka i ponownym znajdowaniu prawdziwego sensu życia, tego, że jesteśmy
obrazem Boga, a naszym zadaniem jest odnawianie tego obrazu zniekształconego przez grzech.
Rozwój świadomości poprzez poznanie samego siebie, odkrycie talentów, jakie Bóg złożył w
naszych sercach w formie małych ziarenek, pomaga ożywiać wiarę w Boga, który jest Ojcem i
troszczy się o życie tych, których stworzył.
Jesteśmy wezwani do współdziałania poprzez pracę na terenie naszego serca, uwalniając je
od kamieni dumy, skąpstwa, nietolerancji, próżności itd. W pracy tej pomagają różne czynniki:
słuchane Słowo Boże, nasi bracia i siostry, z którym się spotykamy, przeżywane sytuacje - niosące
pocieszenie ale i upokorzenie oraz te wydarzenia, które uświadamiają nam ludzkie ograniczenia i
bezsilność.
Droga formacji jest podtrzymywana sakramentami, szczególnie Sakramentem Pojednania i
Eucharystii, które są niezbędne do przemiany. Szczególnie Eucharystia wzmacnia naszą miłość,
która w codzienności wydaje się słabnąć. Eucharystia czyni nas Kościołem, wzmacnia jedność
mistycznego Ciała i oddala nas od grzechu.
Świadomość siebie, odnalezienie sensu życia i własnej tożsamości nie tylko ożywiają wiarę,
ale także wzmacniają miłość, ponieważ przypominają nam o tym, że każdy człowiek jest obrazem
Boga, naszym bratem lub siostrą. Nawet człowiek, który się ode mnie różni i powoduje, że tracę
pokój, jest obrazem Boga i powinienem być świadomy tego, że Trójca Święta jest w jego sercu,
nawet jeśli Jej nie dostrzegam.

Misja ZAK-u, którą jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości, nie będzie owocna, jeśli nie
będzie włączała modlitwy osobistej i wspólnotowej - modlitwy, która jest przeżywana jako
spotkanie z Jezusem.
On staje się towarzyszem tej drogi — tak jak był nim dla apostołów idących do Emaus. Wtedy
każda chwila dnia jest okazją aby przyjąć Go i Jego siłę, odwagę, życie, miłość, aby osiągnąć stan
zażyłości, o którym mówił Św. Wincenty. Można to osiągnąć poprzez krótką modlitwę wezwania
powtarzaną w ciągu dnia, korzystając ze znaku Krzyża i mówiąc: „sam nic nie mogę, a z Bogiem
wszystko". To prowadzi nas do pokory i ufności w moc Boga.
Należy znaleźć miejsce i czas, nawet krótki, aby modlić się Słowem Boga, wybrać werset,
aby odnaleźć Słowo, którym możemy żyć w ciągu dnia, gdziekolwiek jesteśmy: z rodziną, w pracy,
we wspólnocie, w Kościele lokalnym. W ten sposób staje się ono pokarmem, który podtrzymuje nas
w drodze.
Poświęcenie się Maryi, matce i nauczycielce w różańcu, nie może być pominięte w formacji
i naszej drodze do doświadczenia Chrystusa. Maryja jest ikoną naszego apostolstwa; w komunii z
Nią otrzymujemy dary Ducha Świętego — tak jak Apostołowie w Wieczerniku.
Jezus na Krzyżu zredukował słowo: „matka" do „kobieta" zabierając ludzkie znaczenie, aby
przekazać Jej nową misję: „Spójrz na swego syna". 4
W ten sposób Matyja sublimowała swój smutek zwracając swoją uwagę na Jana, i w tym
momencie cała ludzkość została otoczona tym uważnym spojrzeniem, a my, tak jak Jan, witamy Ją
jako matkę, która nadal daje nam Jezusa w naszej drodze do pełni życia.
Maryja delektowała się tym wszystkim w swoim sercu, medytując i ofiarowując swoje
wspomnienia, a w ciszy, która jest potężniejsza niż wiele słów, w czasach próby, pamiętała tylko
Boga i Jego słowa: „Nie lękaj się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga" - i ta obietnica podtrzymywała Ją.
Żaden członek nie może zapomnieć o Niej, ani Jej wykluczyć ze swojego życia, ponieważ z
Nią możemy dojść do prawdziwej jedności z Chrystusem, co uczyni naszą misję płodną: im bardziej
święci są członkowie, tym owocniejsze apostolstwo.
Podstawowym programem św. Wincentego, a tym samym Zjednoczenia, jest ożywianie
wiary i rozpalanie miłości w każdym miejscu i sytuacji, co nie ma być nałożonym obowiązkiem,
lecz wolną odpowiedzią spowodowaną byciem obrazem Boga.
Zawsze kiedy misja Zjednoczenia wydaje się być zbyt żmudna, niech słowa Wincentego
dają nam pociechę: „Bóg jest naszą pierwszą zasadą i naszym jedynym i ostatecznym
błogosławionym celem".
"Moje dziecko, dostrzeż swoją godność! Dzielisz ten sam koniec co Bóg — Bóg, który sam jest
początkiem i końcem. Ale moim pragnieniem jest, aby Nieskończona Miłość, która stworzyła
dusze, stała się wyraźna dla Ciebie. On nie jest jedynie zadowolony ze stworzenia człowieka na
swój obraz i podobieństwo, ale obdarzył go uświęcającą łaską aby podnieść go do stanu
nadprzyrodzonego stworzenia... Ojciec i Syn zesłali Ducha Świętego, aby skłonić dusze do
ponownego przyjęcia łaski i wzrastania w niej... i aby w ten sposób skłonić do stawania na
kolejnych stopniach doskonałości..."
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FORMACJA PERMANENTNA:
1. Raz lub kilka razy w miesiącu spotkania oparte na dzieleniu się Słowem Bożym,
doświadczeniem życia i modlitwą. Spotkania - wieczorami, aby nie kolidować z pracą i
zobowiązaniami rodzinnymi.
2.
Pielgrzymki w celach apostolskich.
Osobiste i wspólnotowe spotkania w celu umocnienia jedności.
3. Lectio Divina, uczestnictwo we wspólnotowych nabożeństwach pokutnych w szczególnych
okresach liturgicznych, adwencie i Wielkim Poście.
4.
Formacja tylko dla członków Zak-u.
FORMACJA PRZYGOTOWUJĄCA:
5. Wszyscy współpracownicy, pragnący zostać członkamii ZAK-u uczestniczą w tej formacji.
6. Dwa spotkania w miesiącu odbywające się wieczorami, prowadzone przez formatorów lub
innych członków – by zachęcić, wspierać oraz aby dzielić się swoją drogą formacyjną.
Współpracownicy biorą udział w różnych inicjatywach apostolskich podejmowanych przez wspólnoty
członków, aby wzrastać w poznaniu, zaufaniu i jedności.
7.
Różaniec jest odmawiany w ustalonych momentach oraz według potrzeb.
8. Lectio Divina oraz nabożeństwa pokutne należy praktykować w szczególnych okresach
liturgicznych razem z członkami ZAK-u.
9.
Dzielenie się doświadczeniami oraz modlitwa z członkami Zjednoczenia są integralną
częścią spotkań.
Teksty, na których opiera się formacja:

SŁOWO BOŻE
DOKUMENTY KOŚCIOŁA
PISMA PALLOTTIEGO PODRĘCZNIKI DO FORMACJI

