Roma, 16 de novembro de 2008,
na festividade da SVM Mãe de Misericórdia
Prot. nº 353/2008
Prezado Padre Superior!
De acordo com informações anteriores, nos dias 7-8 de dezembro de 2008, na solenidade da Imaculada
Conceição da SVM, encerraremos solenemente o Ano de Ação de Graças pela beatificação do nosso
Fundador e inauguraremos o Ano Jubilar do Centésimo Aniversário do Renascimento e da Reforma da
nossa Congregação.
Todo jubileu é preparado na história da Igreja pela Providência Divina. Essas palavras de João Paulo II,
da carta apostólica Tertio millennio adveniente (n. 17), fazem alusão à tradição bíblica dos anos santos à
especial ação de Deus com eles relacionada. Elas também inspiraram a Administração Geral para
elaborar, por ocasião do nosso Jubileu, um programa de reflexão e celebração para toda a Congregação,
que envio em anexo. Assumiu esse trabalho o diretor do Instituto de História e Espiritualidade Mariana,
pe. Janusz Kumala MIC, a quem agradeço cordialmente pelo esforço despendido. O programa das
comemorações deve ajudar-nos na glorificação a Deus pelo dom da renovação e da reforma, no pedido
de perdão pelos pecados de infidelidade e na renovação do nosso zelo na vida por Deus e pela Igreja.
Por isso peço ao Padre Superior que congregue todos os coirmãos para as solenes vésperas na vigília da
Imaculada Conceição da SVM ou na própria solenidade patronal. Com essas vésperas encerraremos o
Ano Jubilar. Em brve enviarei por essa ocasião uma carta circular aos coirmãos – para ser lida durante
essas vésperas, bem como o texto da oração pedindo a proveitosa vivência do Jubileu do centésimo
aniversário do renascimento e da reforma da Congregação.
Peço também ao Padre Superior que apresente o programa das comemorações do Ano Jubilar aos
coirmãos numa reuião doméstica e que tome as providências relacionadas com a realização desse
programa pela própria comunidade.
Com minhas cordiais saudações, peço a Deus a graça de uma proveitosa vivência do Ano Jubilar para o
Reverendíssimo Padre e para toda a comunidade.

Jan M. Rokosz MIC
superior geral

