(BIULETYN ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO)
Rok 2012 (1)
Drodzy bracia i siostry ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego!
Pragnę przekazać Wam serdeczne życzenia świąteczne, a równocześnie,
korzystając z okazji przesłać „Królową Apostołów” w nowym „elektronicznym” wydaniu. Zebraliśmy w
niej najważniejsze wiadomości minionego roku oraz aktualności z życia Zjednoczenia w Polsce.
Jak wiemy dwa lata temu, decyzją ówczesnej Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK, zostało
wstrzymane wydawanie naszego zjednoczeniowego biuletynu.
W styczniu 2011 roku została otwarta strona internetowa: www.zak-pallotti.pl, która zawiera
wszelkie materiały informacyjne i formacyjne, a także wszelkie aktualności dotyczące Zjednoczenia.
Obecnie pragniemy podjąć próbę przygotowywania i rozsyłania „serwisu internetowego ZAK”.
Będziemy w nim zbierać wiadomości ze wspólnot ZAK i aktualności z życia Zjednoczenia w Polsce,
a następnie rozsyłać go drogą mailową do wszystkich zainteresowanych. Istnieje również możliwość,
aby ci, którzy nie korzystają z Internetu otrzymywali wersję drukowaną. W ten sposób wiadomości będą
mogły docierać do szerokiego kręgu członków i przyjaciół ZAK, a my wszyscy będziemy mogli lepiej się
poznawać i otwierać na współpracę.
W związku z tym mam kilka próśb:
• Wszystkich, którzy chcą otrzymywać ten biuletyn bezpośrednio na swój adres e - mailowy,
proszę o potwierdzenie i podanie swojego adresu.
• Wspólnoty, które nie mają możliwości korzystania z Internetu i chciałyby otrzymywać wersję
wydrukowaną, proszę o taką informację.
• Wszystkich Was proszę o przesyłanie wszelkich wiadomości i świadectw z Waszych wspólnot.
Wartość tego biuletynu będzie tym większa, im większa będzie nasza współpraca.
Zachęcam i zapraszam wszystkich – księży, siostry i osoby świeckie, byśmy RAZEM tworzyli to dzieło!
s. Anna Ozon SAC (Sekretarz KRK ZAK)

Drodzy Członkowie i Współpracownicy
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Prawda o Bogu, który stał się człowiekiem nie mieści się w głowie.
Bóg stał się bliski, tak bliski, że bardziej już nie można. Na zawsze jest i będzie
Bogiem z nami. Nie przestanie być nigdy towarzyszem naszej drogi. Zawsze
możemy na Niego liczyć. Wobec tego wszystkiego, co trudne i niezrozumiałe w
naszym życiu i w naszym świecie, Jego obecność jest źródłem pokoju i nadziei.
Żeby doświadczać Bożej obecności w codzienności potrzebujemy WIARY. To dzięki wierze Bóg może
rodzić się w naszym sercu i przez nas rodzić się w sercach naszych braci i sióstr. Pragnienie ożywiania wiary było
bliskie św. Wincentemu Pallottiemu, którego 50-lecie kanonizacji będziemy obchodzić już za parę tygodni. Niech
pragnienie naszego Świętego Założyciela będzie Waszym pragnieniem. Niech Wasza wiara będzie żywa i niech
zapala innych.
Boże Narodzenie prowadzi nas do Objawienia Pańskiego. Jesteśmy zaproszeni aby wpatrywać się w Tego,
który jest Światłością świata i który przychodzi, aby zbawić wszystkich. Niech ten świąteczny czas odnowi nasze
powołanie do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Wszędzie tam, gdzie postawił nas Bóg możemy budować
jedność i świadczyć o Jego nieskończonej miłości. Nowonarodzony Bóg potrzebuje naszej współpracy, aby Dobra
Nowina dotarła aż po krańce świata.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam w każdym dniu Nowego Roku.
s.Anna Ozon SAC
Sekretarz KRK ZAK

ks. Marek Chmielniak SAC
Przewodniczący KRK ZAK
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W uroczystość Świętego Wincentego Pallottiego – 22 stycznia 2012 r. – rodzina pallotyńska
rozpoczęła Rok Jubileuszowy z okazji 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego,
przypadającej 20 stycznia 2013 roku. Mszę świętą w kościele pw. Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie
celebrował nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore wraz z ponad 50 kapłanami.
Hasło przewodnie tego roku brzmi „Pallotti. Świętość dla apostolstwa”.
Na czas świętowania Jubileuszu w Polsce został nam przekazany krzyż Pallottiego z
relikwiami, który był złożony wraz z Pallottim w grobie, a następnie wyjęty w czasie
jego ekshumacji w toku procesu beatyfikacyjnego.
Krzyż przez ten rok peregrynował po Polsce, nawiedzał wszystkie pallotyńskie parafie
i wspólnoty. Był to czas szczególnej łaski, ożywienia i umocnienia wiary, a także
jednoczenia rodziny pallotyńskiej oraz wielu innych ludzi, współpracowników,
dobrodziejów i przyjaciół.
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w różnych miejscach Polski miało możliwość uczenia relikwii
Pallottiego, ale także odnowienia swojego ducha apostolskiego.
Główne stacje jubileuszowe były w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Ożarowie Mazowieckim,
Zakopanym, Hodyszewie, Kielcach, Częstochowie, Wadowicach, Lublinie i Ząbkowicach Śląskich. Krzyż
jubileuszowy towarzyszył wszystkim ważniejszym wydarzeniom tego roku: był na Kongresie ZAK, na
Sympozjum Instytutu Pallottiego, na zebraniach wyższych przełożonych pallotyńskich prowincji.
Gdyby udało się spisać wszystkie świadectwa ludzi, którzy w tym roku modlili się przy krzyżu Pallottiego
– byłaby to „historia niemała o Bożym Miłosierdziu”. Modlili się przy nim biskupi i dzieci, młodzież i
chorzy, rodziny, dzieci z Domu Dziecka oraz z Domu Pomocy Społecznej. Przy tym krzyżu
powierzyliśmy Bogu niejedno nasze cierpienie, tęsknoty, troski, a także radości i nadzieje.
Niektórzy z nas pamiętają jeszcze Wielką Nowennę – gdy z inicjatywy Prymasa kard. St. Wyszyńskiego
pielgrzymowała po Polsce kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, jednocząc wiernych na wspólnej
modlitwie, dziękczynieniu oraz dawaniu świadectwa w tak trudnych dla Polski czasach. Ta peregrynacja
była antidotum na czas stalinowski, miała wydobyć ludzi z marazmu, równocześnie dając nadzieję i siłę
do wytrwania w wierności Bogu i Ojczyźnie. Bóg podarował teraz taki czas nam – rodzinie pallotyńskiej!
Każde czasy niosą ze sobą nowe wyzwania i zagrożenia. Krzyż Pallottiego, który nawiedza nasze domy,
parafie, wspólnoty, jest znakiem zwycięstwa Miłości nad nienawiścią, Życia nad śmiercią.
Doświadczyliśmy w ciągu tego roku wielu znaków Bożego miłosierdzia i małych codziennych cudów.
Gdy człowiek zaufa Bogu i pozwoli Mu kierować swoim życiem Bóg naprawdę może uczynić wielkie
rzeczy!
Niech ten czas łaski trwa – niech przynosi owoce w naszym życiu i naszej codzienności.
20 stycznia 2013r. zakończymy w Gnieźnie Rok Jubileuszowy.
Zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Kowalczyka,
Prymasa Polski, do katedry gnieźnieńskiej na godz. 13.00
Wszystkich, którzy planują przyjechać prosimy zgłaszać się do 30 grudnia.
(Tel do s. Anny Ozon 665 607 677, mail: sekretariat.krkzak@gmail.com)
lub bezpośrednio do Gniezna do s. Marceliny Chętnik (600 990 737).

Widzę Was w Bogu, przestaję z Wami w Bogu, ściskam Was i pozdrawiam w Bogu, kocham Was w Bogu i
w Bogu odnajduję się zawsze z Wami zjednoczony we wszystkich pracach Waszych; byśmy się zjednoczyli
w Bogu w Królestwie Niebieskim dla wyśpiewywania na wieki boskich zmiłowań ( św. W. Pallotti).
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„Rozum i doświadczenie wykazują,
że zazwyczaj dobro,
jakie czynimy w pojedynkę,
jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe (...)
o ile wysiłki nie są skierowane
do wspólnego celu”.
(św. Wincenty Pallotti)

W dniach 21-23 września 2012 roku w Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów KonstancinieJeziornie odbył się Krajowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Wzięło w nim udział około
200 osób, przedstawicieli wspólnot Zjednoczenia z Polski, Białorusi, Słowacji i Ukrainy. Hasłem
Kongresu były słowa: „Zjednoczenie domem wiary”. Gościem specjalnym spotkania był ks. Jacob
Nampudakam SAC – przełożony generalny księży i braci pallotynów oraz kościelny asystent
Zjednoczenia.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem ks. Marka Chmielniaka SAC – przewodniczącego
Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia w Polsce, podczas którego zostało odczytane przesłanie ks.
bp. Wojciecha Polaka – sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski do uczestników
Kongresu. Pierwszy dzień zakończył się adoracyjnym spotkaniem ze św. Wincentym Pallottim, w czasie
którego nastąpiło uroczyste przyjęcie jubileuszowego krzyża.
Szczególnym momentem drugiego dnia Kongresu było przemówienie ks. Jacoba Nampudakama
SAC pt. „Zjednoczenie domem wiary”. Wypowiedź ta była przede wszystkim przynagleniem do ciągłego
odkrywania św. Wincentego Pallottiego oraz wezwaniem do osobistej wewnętrznej przemiany i wyjścia
z Wieczernika, by pełnić swoją misję apostolską, bo „nie ma innej misji niż misja Jezusa”.
Po raz kolejny słowa ks. Jacoba zabrzmiały w czasie Eucharystii. „Nowa ewangelizacja nie oznacza nic
innego jak powrót do korzeni, do wzoru ucznia Chrystusa, czyli tego, który żyje jak Jezus.” – mówił
Ksiądz generał. Podkreślił rolę modlitwy w życiu apostoła, zwracając uwagę, że nie można wypełnić dnia
jedynie działaniem. Wezwał słuchaczy, by uczyli się „tracić czas dla Boga”.
W niedzielę uczestnicy Kongresu udali się do Ołtarzewa. W tamtejszym kościele pw. NMP Królowej
Apostołów została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. Marka Chmielniaka SAC, w czasie
której Zjednoczenie powiększyło się formalnie o jedenastu nowych członków ze wspólnot w Chojnicach,
Gdańsku, Ołtarzewie i Warszawie.
„Najważniejszą relacją jest relacja z Bogiem. Jest ona również fundamentem innych relacji (…)
Zjednoczenie z Bogiem jest gwarantem zjednoczenia z samym sobą i z bliźnim” – niech te słowa
przełożonego generalnego staną się dla nas wszystkich posłaniem kongresowym.

28 października obchodziliśmy dzień wdzięczności za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.
To właśnie 28 października 2003 roku Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła ZAK dla całego
Kościoła. Dokładnie pięć lat później został zatwierdzony ostatecznie Statut Zjednoczenia.
Od tamtej chwili w tym dniu, każdego roku na całym świecie wszyscy członkowie Zjednoczenia
dziękują Bogu, że Kościół potwierdził iż nasz charyzmat jest ważny, potrzebny i aktualny.
Jest to dzień jedności wszystkich członków, współpracowników i sympatyków ZAK, którzy w
miarę swoich możliwości spotykają się na dziękczynnej Eucharystii, podczas której członkowie ZAK
odnawiają Akt zaangażowania w apostolstwo.
W tym roku wielu spośród nas świętowało wspólnie, uczestnicząc w dn. 27-28.10. w Sympozjum
Pallottiego w Konstancinie. Mszy św. na zakończenie sympozjum przewodniczył ks. Marek Chmielniak,
który modlił się w intencji wszystkich członków ZJEDNOCZENIA w Polsce.
Sympozjum „Pallotti – Święty” zamknęło jubileuszowy tryptyk „Święty Wincenty Pallotti: bardziej
z bliska”, w którym przyglądaliśmy się Pallottiemu jako CZŁOWIEKOWI, KAPŁANOWI i ŚWIĘTEMU.
Treści przekazywane w czasie tych sympozjów, a także wspólna modlitwa oraz wspaniałe wieczory z
listami Pallottiego i z jego osobą dla wielu osób stały się pomocą w przeżywaniu roku jubileuszowego i
sprawiły, że Pallotti stał im się bliższy.
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W 2012 roku zostali przyjęci do Zjednoczenia:
• Dnia 18 maja w Chojnicach odbyło się uroczyste przyjęcie do ZAK dwunastu osób. Panie: Teresa
Chirek, Halina Jażdżewska i Urszula Szopińska należą do wspólnoty, która świętowała w ubiegłym
roku swój jubileusz 25-lecia istnienia. Tej wspólnocie towarzyszy s. Halina Lipińska SAC.
W Chojnicach od wielu lat istniała również wspólnota WIECZERNIK, która formowała młodych
ludzi. Po zakończeniu formacji wieczernikowej młodzi podjęli formację przygotowującą ich do
wstąpienia do Zjednoczenia. Dzień 18 maja był dla nich wydarzeniem szczególnie ważnym,
uwieńczeniem wielu lat formacji przez złożenie aktu zaangażowania się w apostolstwo. Są to: Natalia
Czarnowska, Michał Grzeca, Agnieszka Pawlak, Kinga Pawlak, Roksana Urban, Iwona Wibik,
Sławomir Wibik, Marcin Zawalisz, Mirela Knopek. Inspiratorką tej wspólnoty była S. Barbara Mazur
SAC. Do Zjednoczenia przyjął ich Przewodniczący KRK ZAK ks. M. Chmielniak SAC.
• Dnia 26 maja, w święto Królowej Apostołów, w kaplicy sióstr pallotynek w Poznaniu na ręce ks.
prowincjała Adriana Galbasa SAC złożyła Akt Zaangażowania się w Apostolstwo pani Aniela Goc.
Pani Aniela przygotowywała się indywidualnie, nie będąc zrzeszoną w żadnej wspólnocie, za to
angażując się apostolsko w parafii pallotyńskiej w Poznaniu. W formacji towarzyszył jej ks. Andrzej
Śliwka SAC.
• Dnia 3 czerwca podczas uroczystej Mszy św. w parafii księży pallotynów w Otwocku ks. M.
Chmielniak SAC – Przewodniczący Krajowej Rady ZAK przyjął do Zjednoczenia 4 osoby: Halinę
Bogucką, Stanisławę Kosiorek, Annę i Wojciecha Popisów. Moderatorem wspólnot apostolskich w
Otwocku jest ks. Tadeusz Madoń SAC.
• Dnia 23 września w Ołtarzewie, podczas Mszy św. kończącej II Krajowy Kongres ZAK Akt
Zaangażowania się w Apostolstwo złożyło 11 osób: Anna Nowicka ze wspólnoty przy par. św.
Wojciecha w Warszawie – Woli; Jolanta Grzybowska i Elżbieta Skowrońska ze wspólnoty Baranka
Bożego z Gdańska; Ewa Szymańska, Teresa Pomian, Maria Cwalina i Maria
Ryżyńska ze wspólnoty Infinitam z Warszawy Zacisza; Joanna Mazurkiewicz,
Damian Skuczyński, Wojciech Gawrych ze wspólnoty w Ołtarzewie oraz
Agnieszka Mrozek Gliszczyńska z Chojnic. Bezpośrednim przygotowaniem
do tej uroczystości była Adoracja Najświętszego Sakramentu w sobotni
wieczór, kiedy to wszyscy uczestnicy Kongresu modlili się wstawienniczo za
tych kandydatów do ZAK. Było to wielkie przeżycie zarówno dla nowych
członków ZAK jak i wszystkich uczestniczących w tej modlitwie.
• Dnia 14 lipca poprzez złożenie pierwszych ślubów zakonnych formalnym członkiem ZAK stała się
siostra Joanna Jażdżewska SAC. Siostra pochodzi z Chojnic. Radością jest fakt, że również w tym
roku do Zjednoczenia została przyjęta mama s. Joanny, a także większość osób z jej wieczernikowej
wspólnoty, do której należała. Siostra złożyła śluby na ręce Prowincjalnej Sióstr Pallotynek s.
Bernadetty Tureckiej SAC.
•

Dnia 29 września, we wspomnienie św. Archaniołów
Michała, Rafała i Gabriela, podczas uroczystej Mszy św.
sprawowanej w Ołtarzewie, 12 współbraci złożyło na ręce
wyższych przełożonych akt pierwszej konsekracji czasowej.

• Dnia 30 grudnia, w niedzielę Świętej Rodziny zostaną przyjęci
do Zjednoczenia osoby ze wspólnoty Betlejem z Bielska –
Białej: Ewa i Leszek Caputowie oraz Anna i Łukasz Ołownia.
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• 2 stycznia zmarł ks. Jacek Bilik SAC, przeżywszy 45 lat;
• 30 marca zmarł ks. Fabian Zygfryd Zawacki SAC, przeżywszy 85 lat;
• 20 czerwca zmarł ks. Mirosław Zadrożny SAC, przeżywszy 79 lat;
• 24 sierpnia zmarł ks. Krzysztof Margasiński SAC, przeżywszy 85 lat;
• 4 września zmarł ks. Stanisław Jojczyk SAC, przeżywszy 81 lat;
• 5 października zmarł ks. Władysław Nadybał SAC, przeżywszy 77 lat;
• 26 października zmarł ks. Florian Kniotek SAC, przeżywszy 77 lat;
• 7 sierpnia, w wieku 88 lat odeszła do Pana S. Wiktoria Adamczak SAC;
• 8 grudnia, w wieku 78 lat odeszła do Pana S. Władysława Podwórna SAC;
• śp. Aleksandra Mętrak zmarła 8 lutego w wieku 87 lat. Należała do wspólnoty modlitewnej ZAK
w Otwocku, była współpracowniczką WSD w Ołtarzewie;
• śp. Teresa Tuszyńska zmarła 21 marca w wieku 71 lat. Należała do wspólnoty ZAK w Otwocku;
• śp. Franciszek Zbigniew Szymula zmarł 15 lipca w wieku 74 lat. Należał do wspólnoty
nauczycieli ZAK w Otwocku;
• śp. Jadwiga Chruściel zmarła 9 sierpnia w wieku 96 lat. Należała do wspólnoty ZAK w Otwocku;
• śp. Cecylia Suda zmarła 10 października w wieku 86 lat. Należała do wspólnoty ZAK w Otwocku;
• śp. Genowefa Grzeszczyk ze wspólnoty ZAK w Otwocku. Zmarła 10 grudnia w wieku 79 lat.
• śp. Maria Kuźma ze wspólnoty Infinitam –zmarła 26 stycznia.
• śp. Czesława Kicman zmarła 12 maja w wieku 82 lat. Należała do Wspólnoty ZAK w parafii św.
Wojciecha na warszawskiej Woli;
• śp. Jadwiga Niedźwiecka zmarła w wieku 80 lat ze wspólnoty ZAK w par. św. Wojciecha na Woli;
• śp. Zofia Kowalewska zmarła 1 kwietnia w wieku 90 lat. Była animatorką wspólnoty ZAK i
koordynatorką wspólnot Królowej Apostołów w rejonie łódzkim;
• śp. Helena Suczyk ze Starachowic, należała do wspólnoty ZAK Królowej Apostołów, zmarła 9
kwietnia w wieku 95 lat;
• śp. Stefania Derewacz zmarła 25 września w wieku 92 lat. Była animatorką wspólnoty ZAK
Królowej Apostołów w Łodzi i zelatorką grupy współpracowników WSD w Ołtarzewie;
• śp. Maria Lach zmarła 7 października, należała do wspólnoty Królowej Apostołów;
• śp. Stanisława Nowicka zmarła 13 grudnia w wieku 67 lat. Należała do wspólnoty ZAK Królowej
Apostołów w Zielonce, była współpracowniczką WSD w Ołtarzewie oraz misji pallotyńskich;
• śp. Władysława Duda zmarła w wieku 93 lat. Była indywidualnym członkiem ZAK i
współpracowniczką WSD w Ołtarzewie;
• śp. Janina Napierała zmarła w wieku 92 lat, należała do wspólnoty Królowej Apostołów.
Miłosierny Jezu, Ty sam bądź nagrodą za ich ofiarną miłość do Ciebie i twojego Kościoła.
Obdarz ich wiecznym szczęściem w niebie. Niech radość przebywania w towarzystwie Królowej
Apostołów i św. Wincentego Pallottiego będzie nagrodą za ich zaangażowanie i życie duchowością
pallotyńską w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
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• Rok temu, dn. 19. 11. 2011r. została wybrana nowa Krajowa Rada
Koordynacyjna ZAK. Nowym Przewodniczącym KRK ZAK został ks. Marek
Chmielniak SAC. Zastępcą Przewodniczącego jest s. Bernadetta Turecka SAC.
Promotorem ds. formacji w ZAK jest s. Barbara Rohde SAC.
Ekonomem ZAK jest p. Marek Kalka (Bielsko –Biała).
Członkami KRK ZAK są: ks. Adrian Galbas SAC, ks. Józef Lasak SAC, ks. Mariusz Małkiewicz SAC,
s. Lucyna Trzonkowska SAC, p. Barbara Cieślik (Gdynia), p. Dorota Kołodziejczyk (Warszawa),
p. Ewa Piechowiak (Częstochowa), p. Monika Stawska (Gniezno), p. Maria Szymanowska (Chojnice),
p. Wiesława Zagórska (Otwock). Nowym Sekretarzem KRK ZAK została s. Anna Ozon SAC.
Na ostatnim spotkaniu 24 listopada br. Krajowa Rada podsumowała pierwszy rok swojej działalności,
następnie analizując wystąpienie księdza Generała podczas kongresu, a także jego list napisany do
wszystkich członków ZAK zajęła się priorytetami działalności ZAK w Polsce.
Wszelkie propozycje i sugestie zostaną rozesłane do wspólnot.
• Publikacje Roku Jubileuszowego: czyli co warto kupić i przeczytać:
- ks. Stanisław Stawicki „Sześć dni. Rekolekcje z Don Vincenzo”;
- „Święty Wincenty Pallotti i jego dzieło. 50 lat po kanonizacji”;
- „Świętość dla apostolstwa. Przewodnik jubileuszowy”;
- „Królowa Apostołów” – wydanie kongresowe
• Intencje do modlitwy:
- o pokój na świecie, szczególnie w Kongo, za nasze misjonarki i misjonarzy tam pracujących;
- o ożywienie wiary wśród wierzących i o dar wiary, dla tych, którzy wciąż poszukują;
- o potrzebne łaski dla Ojca św., biskupów i kapłanów oraz wszystkich osób konsekrowanych;
- o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych i apostolskich;
- o obfite owoce Roku Jubileuszowego dla całej rodziny pallotyńskiej;
- o wszelkie dary Ducha Świętego i Jego prowadzenie dla tych, którzy w tym
roku złożyli Akt zaangażowania się w apostolstwo;
- za dzieci, młodzież, rodziny, za chorych i cierpiących;
- o dar głębokiej wiary i ducha apostolskiego dla wszystkich członków
Zjednoczenia;
- o dar życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych oraz dla zmarłych członków ZAK.
•

•

Zapraszamy na strony internetowe:
- www.zak-pallotti.pl – strona ZAK w Polsce;
- www.pallotti.pl – strona Instytutu Pallottiego;
- www.pallotyni.pl – strona księży pallotynów;
- www.pallotynki.pl – strona sióstr pallotynek;
Zachęcam do pisania artykułów i świadectw.
Czekam na Wasze listy i wszelkie sugestie:
Sekretariat KRK ZAK
s. Anna Ozon SAC
ul. Skaryszewska 12
skr. poczt. 255
03 -802 WARSZAWA 4
e - mail:sekretariatkrkzak@gmail.com

Święty Wincenty Pallotti, prosimy Cię,
pomóż nam żyć w wierności charyzmatowi
i misji nam powierzonej.
Uczyń nas wytrwałymi w dążeniu do świętości.
Wspieraj nas, abyśmy żyli duchem miłosierdzia,
miłości braterskiej i komunii,
służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie.
Amen
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