DRUGI KONGRES GENERALNY ZAK
Rocca di Papa 8 - 13. kwietnia 2010
"OD WIZJI DO MISJI W KOMUNII Z MARYJĄ"
s. Stella Marotta, CSAC,
Kwiecień 2010
Wizją ZAK-u jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości na POLU FORMACJI.

•

Od wizji... do misji "Kogo poślę?

Kto pójdzie?" (Iz 6,8)
Ten smutny okrzyk Boga (wizja) dociera do Proroka, który odpowiada: "Oto jestem, Panie... poślij mnie"
(misja).
Izajaszowe "Oto jestem" jest powtarzane przez Maryję, Jezusa "Apostoła Ojca Przedwiecznego"; także św.
Wincenty Pallotti powtarza te słowa, tak więc i każdy członek Zjednoczenia oraz każdy formator powtarzają:
„Oto jestem, poślij mnie!”
Gdzie?
Na cudowne "pole formacji"
Pole to miejsce, gdzie są zarówno pozytywne jak i negatywne obszary; tam, gdzie ziarno jest siane i gdzie
plony są zbierane.
Na tym polu, na którym Bóg nas stawia i prosi, aby "troszczyć się o nie i uprawiać je", ma właśnie miejsce
„formacja".
Słowo „formacja" pochodzi od czasownika „formować", czyli „dawać formy, tworzyć".
"Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się
człowiek istotą żywą" (Rdz 2,7)
"Formować" oznacza w pallotyńskim stylu: „Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo", aby
naśladować i głosić „Apostoła Ojca Przedwiecznego". Ten styl, który otrzymaliśmy jako dar (charyzmat),
musi być kształtowany i musi wzrastać poprzez „formację własną" (cf. Stat. Gen. 42, 48) Musi być więc
ożywiany każdego dnia przez:

> Świadomość bycia na tym polu, które jest "miejscem życia i piękna" (Dokument Konferencji
Episkopatu Włoskiego: 'Comunicare il Vangelo') jako naśladowcy Jezusa Apostoła Ojca;

> Upodobnianie się do Nauczyciela, uczenie się od Jezusa - Formatora, postawy edukacyjnej i
formacyjnej. Przyjmowanie Jezusa za ognisko, centrum i model formacji własnej i innych (Mk3);
„Pójście do przodu, wzrastanie w świętości i w ewangelicznej doskonałości według zasad i ducha
Zgromadzenia", jak przypomina nam Założyciel (OOCC II, 57)
FORMACJA jest niezbędnym zadaniem potrzebnym dla rozwoju ZAK-u (Cf. Stat. Gen. 26, 32,41,42,
43,44, 48):

Już w dokumencie"Memory and Prophecy" z 1993 r. stwierdza się, że "formacja członków ZAK-u jest
zasadniczym zadaniem na przyszłość (...) Chrześcijańska i apostolska formacja, która obejmuje całego
człowieka i która ma odzwierciedlenie w życiu prawdziwego apostoła dzisiejszych czasów. (...) Celem
przygotowującej i permanentnej formacji jest świętość, miłość do misji i życie komunią".
Pallotyński formator, zgodnie z pragnieniem Założyciela, towarzyszy braciom i siostrom w Zjednoczeniu i
pomaga im, jako członkom Kościoła, w rozwijaniu trzech fundamentalnych elementów, którymi są:
WSPÓŁPRACA: „Naszym zadaniem jest współpraca w duchu Ewangelii z Bogiem. On nas odkupił i
wezwał do świętego powołania, nie ze względu na naszą pracę, ale w swoim wielkim Miłosierdziu i przez
łaskę, którą otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa". Listy Łacińskie (Cf. Stat. Gen. 12, 22, 60);
WSPÓŁDZIAŁANIE: "Niemożliwym jest, aby osoba, która współdziałała, aby zbawić innych, została
potępiona" (OOCC 4, 133, Cf. Modlitwa Apostolska i Wstęp);
WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ: "Wszystkie części muszą być połączone tak, aby jeden mógł być
czujnym w stosunku do drugiego i ciągle w ruchu, aby nie było tarć, spadku zapału lub zatrzymania pracy".
(OOCC III, 156-157. Cf. art 1 St. Gen. E. Nuntiandi, Christifideles laici).

> Podstawowym celem formacji jest umożliwienie braciom i siostrom osiągnięcia w sposób dojrzały
charyzmatycznej tożsamości (świętości) Zjednoczenia, do którego należą przez:
Wiedzę o swojej ludzkiej, kulturowej i międzykulturowej tożsamości;
Głębokie doświadczenie Boga (modlitwa, Słowo, Eucharystia i służba braciom i siostrom),
uczenie się od Jezusa sztuki „bycia z i poza".
Doświadczenie życia wspólnotowego
Apostolski wymiar ZAK-u

> Na polu formacji istnieje szczególne zadanie, które implikuje "ciężką pracę" - zapewniającą zasoby
ludzkie:

> Zatroszczyć się o formatorów, aby umacniać LRK i ożywiać Kościół lokalny (Pomyśl o założeniu
szkoły formatorów na narodowym i międzynarodowym poziomie)

> Zapewnić i rozwijać plan lub program formacji dla całego Zjednoczenia, aby mieć „styl formacji i
mocne wspólne elementy" (wytyczne wysłane przez GRK do wszystkich formatorów KRK)
> Ożywić wiarę i rozpalić miłość w zakresie formacji, do czego niezbędnym jest:

> "przemienianie żaru w płomienie poprzez usuwanie popiołów nawyków, obojętności, zniechęcenia i
rezygnacji, i poprzez zamienianie ich suchym drewnem pokory, wiary, entuzjazmu i nadziei...”

> inwestowanie energii w poznawanie Statutu Generalnego i wprowadzanie go w życie (Pomyśl o
poświęconych dziesięciu latach pracy, aby został zaakceptowany... I to jest właśnie formacja!)

> koncentrowanie się na pamięci i urzeczywistnianiu wielu zaproszeń Papieża, takich jak: „Idźcie
razem, aby służyć! Służcie naśladując Jezusa, służcie naśladując Maryję -Sługę

Boga" (Jan Paweł II do pallotyńskich członków kapituły 24.11.1989) oraz koncentrowanie się na
propozycjach formacyjnych Magisterium Kościoła.

> Misją ZAK-u jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości... na polu formacji w KOMUNII Z
MARYJĄ.
Na tym polu formacji lub w zakresie misji nasza Matka, Maryja - Królowa Apostołów jest obecna, będąc
nauczycielem i formatorem Apostołów. W dalszym ciągu jest Matką i Tą która towarzyszy każdemu
człowiekowi w poznawaniu Jezusa, naszego „Pierworodnego Brata, Apostoła Ojca Przedwiecznego". W
Wieczerniku jest Królową i jako taka pomaga wszystkim przygotować się do życia w przemieniającym
doświadczeniu Ducha. W Wieczerniku Maryja modli się z Apostołami, modli się za nich i przygotowuje
ich do misji. (OOCCX, 86) To właśnie w wieczerniku pallotyński formator może znaleźć serce i
potrzeby Kościoła misyjnego.

> W misji formacji nasz Założyciel jest zawsze z nami ciągle ucząc nas przez powtarzanie nam:
"Patrzę na was w Bogu, dzielę się z wami w Bogu, ściskam i pozdrawiam was w Bogu, kocham was w
Bogu i w Bogu jestem zawsze z wami. zjednoczony z wszystkimi waszymi pracami, żebyśmy wspólnie
mogli, zjednoczeni w Bogu, wejść do Królestwa Niebieskiego nieskończenie wyśpiewując Boże
Miłosierdzie". (List 694, do wspólnoty Holy Retreat House of S.S. -6.08.1840)

