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The Audience with Pope Francis (on Saturday, February 18) made a great impression upon the 
participants of the General Chapter. This meeting - as well as the words which the Holy Father spoke to 
the Marians - will always remain a topic for reflection and conversation at the Chapter.  
 
On February 20-22, the General Chapter continued its work upon the changes to the Constitutions and 
Directory, which it completed. The Chapter also accepted the declaration recognizing the “Oblatio” of St. 
Stanislaus Papczyński on December 11, 1670 as the beginning of the Congregation of Marian Fathers. 
This expresses the oldest conviction concerning the beginnings of the Marians, for on this day Father 
Founder offered himself to God and Mary and for the first time expresses his desire to found the 
Congregation of Marians. Other events were also mentioned in the declaration which are important for 

the foundation and renovation of the Marians: 

- September 8, 1671 - St. Stanislaus took the white habit in honor of the Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary; 

- October 24, 1673 - Bishop Stanisław Jacek Święcicki approved the first house of the Congregation; 

- April 21, 1679 - Bishop Stefan Wierzbowski erected the Marians as an order of diocesan right; 

- November 24, 1699 - The Holy See approved the Marians as an order of pontifical right; 

- August 29, 1909 - Bl. George Matulaitis made his first vows, which is recognized as the date of the 
renovation of the Congregation of Marian Fathers. 

On Thursday, February 23, time is foreseen for summarizing the chapter and proposals for the next 
chapter. The end of the General Chapter is planned for the afternoon. 
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A audiência com o Papa Francisco, no sábado, dia 18 de fevereiro, foi um momento muito apreciado por 
todos os participantes do Capítulo Geral. Este encontro com o Santo Padre, bem como as palavra que ele 
dirigiu aos Marianos constituem um tema contínuo de reflexão e de conversa no Capítulo.  
 
Nos dias 20 a 22 de fevereiro, o Capítulo Gral continuou os seus trabalhos de revisão das Constituições e 
do Diretório. O Capítulo aprovou também uma declaração, pela qual se confirma que o início da 
Congregação dos Padres Marianos se deu no dia 11 de dezembro de 1670, aquando da profissão da 
«Oblatio» de São Estanislau Papczysnki. Este é o testemunho mais antigo referente ao início dos 

Marianos. Nesse dia o Padre Fundador realizou um ato de oferecimento de si a Deus e a Maria e pela 
primeira vez expressou o seu desejo de fundar a Congregação dos Marianos. Ao mesmo tempo, a 
declaração recordou também outros acontecimentos importantes a respeito da fundação e da renovação 
da Congregação: 

- 8 de setembro de 1671 - São Estanislau vestiu o hábito branco em honra da Imaculad Conceição da 
Santíssima Virgem Maria; 

- 24 de outubro de 1673 - o bispo D. Estanislau Jacinto Święcicki aprovou a primeira Casa da 
Congregação; 

- 21 de abril de 1679 - o bispo D. Estêvão Wierzbowski erigiu a Ordem dos Marianos segundo a 
jurisdição diocesana; 

- 24 de novembro de 1699 - a Santa Sé confirmou os Marianos como Ordem de jurisdição pontifícia; 

- 29 de agosto de 1909 - o Bem-aventurado Jorge Matulaitis-Matulewicz emitiu os primeiros votos 
religiosos, pelo que se reconhece este momento como a data da renovação da Congregação dos 
Padres Marianos. 

Na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, decorre a sessão conclusiva do Capítulo, sendo qu cada participante 
tem a possibilidade de apresentar as suas conclusões a respeito do transcurso d Capítulo e as suas 
propostas para a preparação do Capítulo Geral seguinte. O encerramento do Capítulo Geral está previsto 

para esta tarde. 

 


