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Text by Slides for Fr. Peter Sticco’s Presentation:  
 

Slide 1: Pallottine Spirituality: Sign of the Times. By Fr. Peter Sticco  

 

Slajd Pierwszy: Duchowość pallotyńska: Znaki Czasu autorstwa Ks. Petera Sticco 

 

Slide 2: Objective: This presentation is meant to reflect ways Pallottine missionaries have gone out to the 

peripheries of the world. These missionaries have gone out into the world to spread good news to others,  as St. 

Vincent Pallotti did with passion and enthusiasm.  

 

Slajd Drugi: Cel: Prezentacja ta ma na celu przedstawić sposoby, poprzez które pallotyńscy misjonarze 

docierali do peryferii świata. Misjonarze ci wyruszyli w świat, aby głosić Dobrą Nowinę innym tak, jak to czynił 

św. Wincenty Pallotti z pasją i entuzjazmem. 

 

Slide 3: Prayer for meditation:  

Vincent Pallotti encourages us: To breathe God in and out. To find God in everything. 

To reveal God to all. To radiate the presence of God.  

Slajd Trzeci: Modlitwa do medytacji: 

Wincenty Pallotti zachęca nas: Oddychać Bogiem, wdech i wydech. Znajdować Boga we wszystkim. Objawiać 

Boga wszystkim. Promieniować obecnością Bożą. 

Slide 4: Pope Francis has reminded Catholics, especially church leaders, to “go out” and “search out” people, 

especially those who are in the so-called peripheries. 

Slajd Czwarty: Papież Franciszek przypomniał katolikom, zwłaszcza przywódcom kościelnym, aby „wyjść na 

zewnątrz” i „szukać” ludzi, zwłaszcza tych, którzy są na tak zwanych peryferiach. 

Slide 5: Pallottine Missionaries around the world 

Slajd Piąty: Misjonarze pallotyńscy wokół świata 

Slide 6: Pallottine Missionaries- picture of all countries that Pallottines are in.  

Slajd Szósty: Misjonarze pallotyńscy – zdjęcie wszystkich krajów, w których są pallotyni. 

Slide 7: Pallottine Worldwide map from Our Lady of Grace Church 

Slajd Siódmy: Mapa obecności pallotynów w świecie z kościoła Matki Bożej Łaskawej 

Slide 8: Peru: Youth from USA with children from orphanage. Uruguay: Volunteers of Liceo Pallotti. Ivory 

Coast: 2,000 Gospel with Youth. 

Slajd ósmy: Peru: Młodzież z USA z dziećmi z sierocińca. Urugwaj: woluntariusze z liceum Pallottiego. 

Wybrzerze Kości Słoniowej: Ewangelia 2000 z Młodzieżą 

Slide 9: Portugal-Meeting the youth of Odivelas. Kenya-Nairobi’s journey to children’s rehabilitation center in 

Siuyu. India & Poland- Pallottine youth team meet up for sustainable energy.  
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Slajd Dziewiąty: Portugalia – Spotkanie z młodzieżą z Odivelas. Kenia – Podróż z Nairobi do centrum 

rehabilitacji dziecięcej w Siuyu. India i Polska – zespół pallotyńskiej młodzieży spotyka się w sprawie 

zrównoważonej energii. 

Slide 10: Vietnam mission trip. Ukraine pilgrimage 

Slajd Dziesiąty: Wietnamska wycieczka misyjna. Pielgrzymka ukraińska 

Slide 11: Philippines. Peru- youth in Lima. 

Slajd Jedenasty: Filipiny. Peru – młodzież w Limie 

Slide 12: St. Faustina Parish- the beginning  

Slajd Dwunasty: Parafia św. Faustyny - początek 

Slide 13: Cameroon’s Catholic Apostolate 

Slajd Trzynasty: Kameruńskie Apostolstwo Katolickie 

Slide 14: Pallottines Philippines  

Slajd Czternasty: Filipiny pallotyńskie 

Slide 15: Daporijo- Flooding 70 families affected- There are the signs of the times. How does this community 

rebuild? Who helps them? 

Slajd Piętnasty: Daporijo – Powódź dotknęła 70 rodzin. To są znaki czasu. Jak ta wspólnota się odbuduje? Kto 

im pomoże? 

Slide 16: Rwanda/DR Congo: Be Holy, Keep Dancing! 

Slajd Szesnasty: Rwanda-Republika Demokratyczna Kongo: Bądź święty, nie przestawaj tańczyć!  

Slide 17: What’s happening in Mozambique? 

Where? Santa Maria and Queen Apostles Namuno 

Poverty, Disease, no mobility for the priests to travel, hunger, “rites of initiation” 

Slajd Siedemnasty: Co dzieje się w Mozambiku? 

Gdzie? Święta Maryja i Królowa Apostołów Namuno 

Slide 18: Being called to your personal sign of the times 

 Various callings/needs in every community  

 Learning from the spirituality from St. Vincent Pallotti 

 Encouraging youth to be zealous and be active in the community!  

 Acts of kindness to all as St. Vincent would.  
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Slajd Osiemnasty: Być wezwanym do twego osobistego znaku czasu 

- różne powołania / potrzeby w każdej wspólnocie 

- uczenie się z duchowości św. Wincentego Pallottiego 

- zachęcanie młodzieży do bycia gorliwymi i aktywnymi we wspólnocie! 

- Akty dobroci wobec wszystkich na wzór św. Wincentego. 

 

Slide 19: Pope Francis has often challenged leaders and us to bring the healing power of God’s Grace to 

everyone in need, to stay close to the marginalized and be the “shepherds living with the smell of the sheep.” 

Jesus knew that his time was short, and his message was important. The message...is clear: If we are to be good 

people of faith, good disciples, we need to remind ourselves of God’s blessings every day. Stop and be present 

to God!  

Slajd Dziewiętnasty: Papież Franciszek często wzywał liderów i nas do zaniesienia uzdrawiającej mocy Bożej 

Łaski do wszystkich potrzebujących, aby być blisko tych marginalizowanych i być „pasterzami przesiąkniętymi 

zapachem owiec.” Jezus wiedział, że jego czas był krótki, a jego przesłanie ważne. Przesłanie jest jasne: Jeśli 

chcemy być dobrymi ludźmi wiary, dobrymi uczniami, musimy codziennie przypominać sobie o Bożych 

błogosławieństwach. Zatrzymaj się i bądź obecny dla Boga! 

 

Slide 20: St Vincent Pallotti: Writes about the need for apostolic zeal: 

“Divine Providence obligues us to help our brothers and sisters not only in their present needs, but all the more 

to stand by them in their spiritual necessities. That is why we have an obligation to support each other on the 

road to our final destination.” (OOCCIV 131) 

Slajd Dwudziesty: św. Wincenty Pallotti pisze o potrzebie gorliwości apostolskiej: 

„Opatrzność Boża obliguje nas by pomagać naszym braciom i siostrom nie tylko w ich doczesnych 

zapotrzebowaniach, ale nawet bardziej wspierać w ich duchowych potrzebach. Dlatego też mamy obowiązek, by 

wspierać się nawzajem w drodze do celu ostatecznego.” (OOCCIV 131) 

Slide 21: During the first half of the 19th century, St. Vincent Pallotti was among those whom God enriched 

with his gifts and inspiration for the purpose of aiding the Church in fulfilling her mission. The charism of 

Pallotti has become the heritage of the Union of Catholic Apostolate. It’s members make his ideals their own 

and accept his mission.” (Pallottine Community Prayers, pg. 79) 

Slajd Dwudziesty pierwszy: W pierwszej połowie 19go wieku, św. Wincenty Pallotti był pośród tych, których 

Bóg ubogacił swymi darami i inspiracjami, aby wspomóc Kościół w wypełnieniu jego misji. Charyzmat 

Pallottiego stał się dziedzictwem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Jego członkowie czynią jego ideały za 

swoje i przyjmują jego misję.” (Pallotyńskie Modlitwy Wspólnotowe, s. 79) 
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Slide 22: Quote says “ God sent you as workers into his harvest that through your ministry, faith may be 

preserved and love may grow”- St. Vincent Pallotti 

Slajd Dwudziesty drugi: Cytat ze św. Wincentego Pallottiego: „Bóg wysłał was jako robotników na swoje 

żniwo, aby poprzez waszą posługę wiara została zachowana a miłość wzrosła.” 

 

Slide 23: Pope John XXII speaks of St. Vincent: “This loving saint who displayed such remarkable love is one 

of the outstanding figures in the field of apostolic activity of the 19th century. He designed new ways to lead 

people to recognize and love God in their lives. His undertakings, especially the Union of Catholic Apostolate, 

are extraordinarily rich in religious experience and instruction. All who are devoted to the Apostolate have the 

obligation to pass on to others the love of God, to foster a fraternal spirit and to work towards the fulfillment of 

their ideas with true and constant enthusiasm.” (Cfr. Acta SAC V [1962-64] 366-368)  

Slajd Dwudziesty Trzeci: Papież Jan Dwudziesty Drugi mówi o św. Wincentym: „Ten kochający święty, który 

ukazał tak wyróżniającą sią miłość, jest jedną z wybitnych osób na polu apostolskiej działalności w 19ym wieku. 

Nakreślił nowe drogi prowadzenia ludzi do uznania i miłowania Boga w ich życiu. Jego przedsięwzięcia, 

zwłaszcza Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, są niezwykle bogate w doświadczenie religijne i pouczenia. 

Wszyscy poświęcający się Apostolstwu są zobowiązani, aby przekazać innym miłość Boga, aby propagować 

ducha braterstwa i pracować ku zrealizowaniu swych ideałów z prawdziwym i stałym entuzjazmem.” (Por. Acta 

SAC V [1962-64] 366-368)  

Slide 24: Archbishop of Manila, Philippines- “We cannot be disciples only, we have to be missionaries” “We 

are missionaries that are mandates to proclaim the Good News of our salvation”  

Slajd Dwudziesty Czwarty: Arcybiskup Manili w Filipinach – „Nie możemy być jedynie uczniami, musimy być 

misjonarzami.” „Jesteśmy misjonarzami z mandatem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu.” 

Slide 25: Fr. General Jacob Nampudakm: 

“We are starting new “missions” these days but in the end our mission is everywhere... It’s a periphery of faith. 

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (Mat 5,3)...A leper, for example, does not 

feel pain any more. He is numb. For a change of heart – spiritually or psychologically – we have to feel the 

pain. We have to feel that we are poor and broken. The profound truth is that we are all poor.” 

Slajd Dwudziesty Piąty: Ojciec Generał Jakub Nampudakam: 

„W tych dniach rozpoczynamy nowe „misje” ale ostatecznie nasza misja jest wszędzie… To peryferia wiary. 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)… Trędowaty na przykład nie 

czuje już bólu. Jest nieczuły na ból. Aby doznać przemiany serca – duchowo i psychologicznie – musimy 

odczuwać ból. Musimy czuć, że jesteśmy biedni i złamani. Głęboką prawdą jest, że wszyscy jesteśmy ubodzy.” 

Slide 26: From the Gospel of St. John 21:14-17: This was now the third time Jesus appeared to his disciples 

after he was raised from the dead. 

When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon son of John, do you truly love me more than 

these?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." 

Again Jesus said, "Simon son of John, do you truly love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love 

you." Jesus said, "Take care of my sheep." 
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The third time he said to him, "Simon son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him 

the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things; you know that I love you." Jesus said, 

"Feed my sheep.” 

Slajd Dwudziesty Szósty: Z Ewangelii św. Jana 21,14-17: „14 To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od 

chwili, gdy zmartwychwstał. 15 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, 

czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do 

niego: «Paś baranki moje!» 16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». 17 Powiedział 

mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: 

«Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego 

Jezus: «Paś owce moje!” 

 

Slide 27: Daily Meditations 

Slajd Dwudziesty Siódmy: Codzienne Medytacje 

Slide 28: Doing God’s Will 

“ I confess and affirm now and always, that your most holy will contains all good and al the most sublime 

perfection…[Hence] may your most holy and most plain will especially in the unfavorable things, be my 

paradise.” (OOCC,X,pp.377,379;STA, 437)  

 

St. Vincent Pallotti always wanted to accomplish in his life the most holy will of God. For the holy will of God 

contained all good and the most sublime perfection. But finding the will was not an easy job. It always involved 

the difficult tasks of seeking, discerning, choosing and doing what God wants of us in a given situation. St. 

Vincent Pallotti constantly sought and did the will of God, even in the most unfavorable situations. He felt that 

doing the will of the Father was his paradise.  

 

Do I seek, discern, choose and do what God wants of me?Am I ready to do the will of God both in favorable 

and unfavorable situations? Do I imitate the spirit that guided Jesus and St. Vincent Pallotti in accomplishing 

the plan of the Father?  

 

Slajd Dwudziesty ósmy: Wypełnianie woli Bożej 

 

„Wyznaję i potwierdzam teraz i zawsze, że Twoja najświętsza wola zawiera wszelkie dobro i całą najwyższą 

doskonałość… (Zatem) niech Twoja najświętsza i najczystsza wola zwłaszcza w rzeczach niesprzyjających 

będzie moim rajem.” (OOCC,X,ss.377,379;STA, 437) 

 

św. Wincenty Pallotti zawsze chciał wypełnić w swoim życiu najświętszą wolę Boga. Gdyż święta wola Boga 

zawierała wszelkie dobro i najwyższą doskonałość. Znajdowanie tej woli nie było jednak rzeczą łatwą. Zawsze 

zakładało to trudne zadanie szukania, rozeznawania, wybierania i wypełniania tego, czego chce od nas Bóg w 

danej sytuacji. Św. Wincenty Pallotti stale szukał i wypełniał wolę Bożą, nawet w niesprzyjających sytuacjach. 

Czuł, że wypełnianie woli Bożej było jego rajem. 

 

Czy ja szukam, rozeznaję, wybieram i wypełniam to, czego Bóg ode mnie żąda? Czy jestem gotowy/a pełnić 

wolę Boga zarówno w sprzyjających jak i niesprzyjających sytuacjach? Czy naśladuję ducha, który animował 

Jezusa i św. Wincentego Pallottiego w realizowaniu planu Ojca? 

 

Slide 29: Closing Remarks 
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Slajd Dwudziesty Dziewiąty: Uwagi końcowe 

 

Slide 30:  What can you do in your parish/community to be a missionary? 

 

Slajd Trzydziesty: Co ty możesz zrobić w Twojej parafii / wspólnocie, aby być misjonarzem? 


