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LIST PP(ZEN-O7LONE GO GENERALNE G O
NA UROCZYSTOSC NTEPOKALANEGO POCZE§LA NMp 2018 ROKU

Drodzy Wsp6lbracia,
Bog w swojej OpatrznoÉci daje nam kolejny raz moZliwo§é §wiEtowania tytularnej

uroczystoSci naszego Zgromadzenia: Niepokalanego Poczgcia NMP. Jak kazdego roku,
tak i dzisiaj, jest to okazja do wyra2eniawdziqczno§ci dobremu Bogu nie tylko zalaskq
powolania naszej wspdlnoty zakonnej do sluzby w Ko§ciele, ale takZe za nasze osobiste
w nim powolanie.

Mtjaj4cy rok byl bogaty w wydarzenia zardwno w catym I(oSciele jak w naszym
Zgromadzeniu. Przede wszystkim oczy calego Ko§ciola, ale teZ i §wiata, zwr6cone byty
na synod biskup6w po§wigcony mlodzieZy. W naszym Zgromadzeniu promulgowalem
odnowione Konstytucje, uchwalone w czasie Kapituly Generalnej w roku ubieglym i

wystosowatem na tg okoliczno§é specjalny list, wyiaSniajqcy przy.igte zmiany. Zawieral
on szerokie tlo historycznoteologiczne, mial sluzyé za konferencjg na jeden z dni
skupienia i pom6c w glEbszym zrozumieniu przyczyn nowego ujgcia naszych Ustaw.
Konstytucje nie s4 jeszcze dostgpne we wszystkich jEzykach. Musimy pamtEtac, Ze

tegoroczne odnowienie naszych §lub6w zakonnych w Uroczysto§é Niepokalanego
Poczgcia NMP powinno sig odbyé wedtug nowej formuly Slub6w. Nowa formula
powinna byc takZe tZywana podczas pierwszych §lub6w, ich odnowienia i Slub6w
wieczystych. Przygotowujemy siE tez powoli do §wigtowania jubiJeuszu.350 lat
powstania naszego Zgromadzenia: powoiana do tego specjalna Komisja przygotowuje
program i odpowiednie materialy. Za rok, w dniu 8 grudnia rozpocznierny obchody.

Z calym Ko§ciolem kontemplujemy misterium Niepokalanego Poczgcia Matki
Pana

W si6dmym paragrafie odnowionych Konstytucji zawarlia zostala poglgbiona
refleksja teologicznoduchowa misterium Niepokalanego PoczEcia Matki Pana.
Wyszczegolnione tam zostaly takàe nastgpstwa tej tajemnicy ,wiary ,dia naszej,
mariaÉskiej duchowoSci. Paragraf ten nosi tylul ,,2 Maryj4 Niepokalanie Poczgt4" , i ze
wzglgdu na jego gtgbok4 tre§é warto przytoczyc go w caloSci: ,,W pod4zaniu za
Chrystusem drogg nam wskazuje i wspomaga nas Niepokalana Dziewica Maryja. Ona,
od swego poczQcra, wolna od grzechu i peina laski, napelniona darmow4 milo§ci4 Ducha
Swigtego, jest owocem paschalnego zwyciEstwa Chrystusa i pierwsz4 uczestniczk4
odkupienia; ukazuje stw6rcz4 i zbawczq milo§é Trdjcy PrzenajSwigtszej; stanowi obraz
nowego czlowieka zdolnego do relacji z Bogiem i ludzmi, pocz4tek nowego Ludu
Bozego r zalq\ék nowej ludzko§ci. Wsp6lbraciarazem z calym Kb§ciolem kontempluj4c
Niepokalane Poczgcie Maryi, niech to misterium poznaj4, miluj4, wyznaj1, celebrujI i
gloszq. Z niego niech czelptq inspiracjg do Zycia duchowego, wsp6lnotowego i
apostolatu. Przede wszystkim przez to misterium Maryja pobudza wspolbraci do ufnoSci
w nieskoÉczonq owocnoSé dziela odkupienia, do unikania wszelkiego grzechu, do
ukochania czysto§ci serca, do przepojenia calego Zycia lask4 i milo§ci4 Boz4, do
budowania Koéciola w jednoSci, tak, <aby byl §wigty i nieskalar-ry> (Ef 5,27)".



Misterium Niepokalanego Poczgcia Matki Pana rozpo znajemy w .lej doroslym Zycis,
opisanym na karlach Ewangelii, w czasie, kiedy Bog zapras za \laryjE- do Jej glgbsiego
wl}czenia sig w zbawczy planBoga, a ona odpowiacla poiytywnie. I dlatego i.auwazamy,
2etendar i przywilej nie jest zarezerwowany dlaNiej samej, ale jest o*o..L paschalnego
zwycigstwa Chrystusa i jest zarazem znakiem urdzialu w Jego Oziete odkupienia. Nie dla
Jej chwaly iwywylszenia, ale w sluZbie zbawienia czlowieka. Jako Jej cluchowi synowie,
r6wnie2 my zanùrzeni jeste§my - poprzez chrzest i inne sakramenty - w zbawczym
misterium Boga, na Jej podobieÉstwo. Aby§my razem z Ni4, ,,byli Éwigci i nieskalali,,
(Ef 1,4). W ten spos6b to misterium Jej §wiEtego poczEcia staje sig dìa nas nie tylko
inspiracj4, ale doswiadczeniem wiary w Duchu SwiEtym: poprzez przyjgcie Slowa do
naszego Zyciai poddanie naszego jestestwa Slowu, poprzezzwyciEstwò BoZe.i mocy i
miloSci nad nasz4 slaboSci4 i grzeszno§ci4, poprzez uleglosé *iury wzglgdem plan6w
Boga zardwno w stosunku do nas osobi§cie, jak i wzglgdem 

"utli 
nulrl3 wsp6lnoty

zakonnej. ,,Stwdrcza milosc Boga", do ktdrej odwoluj4 sig naize Konstytueje w
kontemplacji Niepokalanego PoczEcia, jest zawsze wigksza'od naszych sposob6w
pojmowani a rzeczy i j edyn4 odpowiedzi4 j est ta, kt6rq widzirny w zyciu Maryi, wyrazonq
w chwili zwiastowania: ,,Oto Ja sluzebnica PaÉska, niech Mi siE stani. *litug twego
slowa!". Pro§my dzié Pana, ptzezwstawiennictwo Jego Matki, abysmy umieli ziwierzye
Bogu nas samych i nasz4 wspdlnotg, tak jak Ona zawierzyla swoje zycie; i w ten spos6b
daé Swiadectwo wiary dla naszych braci.

wyzwania dla zgromadzenia wyprywai4ce z synodu poswigconego mlodzie2y
W dniach 3-28 pu\dziernika br. w Rzymie odbyl sig Synod, ktoregJtem at brzmral:

,,Mlodziez, wiara i rozeznawanie powol ania" . obrady poÉwigcono ,rÉdy- ludziom w
wieku od l6 do 29 lat. Jest ich na §wiecie okolo 1,8 mlcl i stanowi4 blisko jedn E czwartE
ludzko§ci' W czasie zarowno przygotowari do synodu jak i w.f ego trakcil, ukazalo sig
wiele bardzo waznych i aktualnych spostrzezefl na temat duszpaie.stwrml6clzrézy. S4
one takze istotnymi wskaz6wkami dla naszego apostolatu, w szczeg6lnoSci w zakresie
duszpasterstwa powolaÉ. odbywai4c bowiem regularnie wizf,tacje prowincji i
wikariatow generalnych, zauwalam, ze w wigkszosci miejsc, boryka^ sig ono z
ograniczeniami i blgdnym rozumieniem ze strony wsp6lbra"i. O-rr.-, z z'asady s4
mianowani duszpasterze powolafl, ale, mam wrazenie, ie generalnie troskg o powolania
zrzùca sig na mianowanych do tego wspdlbraci, stawiaj4c im pytanie o to, iiu znale1li
kandydatow do Zgromadzema.I albo zapominamy albo nie chcemy wiedzieé, ze troska
o powolania do sluzby Bozej w Ko§ciele jest istotnym elementern..wszelkiej poslugi
duszpasterskiej. Warto w tym kontek§cie przywolac uwagg papieza Franciszka z
poprzedzaj4cego synod Przeslania do uczestnik|w migdzyi"riai*ni konferencji na
temat ,,Duszpasterstwo powolaniowe, Zycie konsekroy,ane. Perspekryiy i ,o,ctrieiet,,, (25
listopada 2017), ze ,,m6wienie o duszpasterstwie powolaniowy m oznaczapotwierdzenie,
ze wszelka dzialalno§é duszpasterska KoSciola jest ze swej natury ukierunkowana na
tozeznanie powoiania [...] Posluga powolaniowa powinna byé poit.r"gurra.iako dusza
wszelkiej ewangelizacji i catej pracy duszpasterskiej Kosciola'i. Z taklej perspektywy
wynika, 2e wszirscyjestesmy duszpasterzami powolaÉ. I tej swiadomosci wielu
ma, albo nie chce'jà1 przyjae. proponujg w tym kontekscie , aby przer"r.rt or;Jtltil:wikariatdw generalnych dokonali rewizji kwestii budzenià powolaÉ ; swoich
jednostkach i po§wiqcili temu zagadnieniu jeden z konwent6w. Baz4 refleksji i
wyci4gania praktycznych zasadpowinny byé dokumenty synodalne. To, ze istnieje tàkie
zapottzebowanie, potwierdza Instrumentum laboris Synoù,r nt. tnloclziezy, ( p.86), ktory



m6wi: ,,istnieje potrzeba stworzenia podstaw dla szeroko zakrojonego ,,duszpasterstwa
powolaniowego mlodzi eZy" , ktore bytoby znaczlce dla wszystkich mlodych".

Kochani Wsp6lbracia,
DziS rnamy sposobno§é do poglEbionej modlitwy, odnowienia §lubow zakonnych

oraz refleksji nad naszym charyzmatem. W szczegolny spos6b pozdrawiam Was
wszystkich i w modlitwie zawierzam Was Matce naszego Pana. Niepokalanie PoczEtej
Maryi, kt6ra jest takàe nasz4 Matk4 i Patronk4. Niech Ona wyprasza nam laskg
wdziEcznej i tw6rczej wiernoSci Duchowi Swigtemu, Dawcy wszelkich dardw i
charyzmatow. Dzisiaj szczegolnie otaczam moj4 modlitw4 Was wszystkich, azwlaszcza
wsp6lbraci starszych, chorych, czuj4cych sig samotnie, do§wiadczonych kryzysem
powolania. Powierzam Was wszystkich milosiernemu Bogu i wstawiennictwu §wigtych,
przede wszystkim §w. naszego Ojca Stanistawa i bl. Jerzego, Odnowiciela. ProszE Was
takze o modlitwg zamnie, abym wypetnil wiernie poslugg, kt6r4 Pan mi zlecil.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!
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K§. Andrzej Pakula MIC
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