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PASCHA PANA W CZASIE PANDEMII
Je§li§cie wigc razem z Chrystusem powstqli z martwych, szukajcie tego, co w gòrze,
gdzie przebl.wa Chrystus zasiadajqc po pra,vicy Boga. Dqzcie do tego, co w gòrze, nie

do tego, co na ziemi. Umarli§cie bowiem i wasze 2ycie jest ulcryte z Chrystusem w
Bogu. Gdy sig ukaZe Chrystus, nasze 2ycie, wtedy i wy razem z Nim ukniecie sig w
chwale. (Kol 3, 1-4)

Kochani Wsp6lbracia,
Wydarzenia ostatniego czasu, zwiyzane z pandemi4, sta"ty sig dla nas wszystkich, w
kuhdej juZ czE§ci §wiata, tam gdzie jeste§my, powaZn4 pr6b4 wiary. Nawet je§li
wcze§niej wiedzieli§my,2e - jak m6wi List do Hebrajczyk6w (9, 27): ,,postanowione
ludziom razumrzeé, a potem s4d", to jednak generalnie ujmuj4c, sprawa tawydawala
sig nam nieco odlegla. Dzi§, kiedy codziennie dowiadujemy sig o duzej liczbie
zgon6w, kiedy musimy stosowaé sig do powaznych zakaz1w ograniczajqcych nasz4
wolnoSé, co jeszczebardziej wzbudza lgk, perspektywa §mierci stala sig tak bliska, 2e
niemal dotykalna. Do§wiadczamy tego w naszym Domu Generalnym w Rzymie.
My§19, 2e doÉwiadczatego,lub bgdzie do§wiadczato wielu z'Was, zyj4cychw r62nych
czg§ciach §wiata. Nie bez wplywu natakE sytuacjg jest teZ mentalno§é dzisiejszego
Swiata, kt6rej ulegamy; nawet, je§li dzieje sig to poza nasz4 §wiadomo§ci4:
przekonanie o niemal wszechmocy czlowieka w zvvi4zku z rozwojem nowych
technologii; promocja skrajnego vnQcz indywidualizmu, pol4czonego z kultem
sukcesu i osobistej kariery; prakqczny libertynizm w odniesieniu do zasad moralnych,
povnEzany z aborcjq, eutanazlq i ideologi4 LGBT; w koÉcu, usunigcie z zycia
publicmego faktu ludzkiej §mierci przy jednoczesnym jej banalizowaniu i
wy§miewaniu w §rodkach masowego przekazu, gl6wnie w filmach i grach
komputerolvych. Mentalno§é dzisiejszego §wiata nie chce slyszeé o Kr6lestwie
niebieskim, budowane jest za to ziemskie, z kompulsywn4 konsumpcj qpowi4zanq z
roimymi formami hedonizmu, ,jakby B69 nie istnial" (wyra2enie z Adhortacji Jana
Pawla Il Ecclesia in Europa, p.9). I nagle wtym kontek§cie uderzapandemia. Zdjgcia
i informacje przekarywane w mass-mediach o umieraniu oraz widok wielu trumien
wywoluje skrajny szok i pariczny lEk.Patrzqc na te wydarzeniazperspektywy wiary,
widzimy, 2e dobry 869 przypomina nam w spos6b mocny, ,,2e je§li nawet zniszczeje
naszprrybytek doczesnego zamieszkania,bgdziemy mieli mieszkanie od Boga, dom
nie rgk4 uczyniony, lecz viecznie trwaly w niebie" (2 Kor 5, l), oraz 2e ,pasza
ojczyzna jest w niebie" (Flp 3, 20). Patrztrry z ufno§ci4 na wiarg pierwszych

chrze§cijan, zvtt.aszcza mgczennik6w, kt6rzy tgsknili za Zmartvychwstalym Panem,
aby byé z Nim w Domu Ojca.

SwiEtowanie Jubileuszu powstania Zgromadzenia, ktdre rozpoczgli§my 8 grudnia
ubieglego roku, naznaczonejest bieZ4cymi wydarzeniatni,kt6re prrypominaj4 czasy
§w. Stanislawa, naszego Ojca i ZaloLlrciela. Niekiedy jeste§my dumni, Ze ofi, zyjqc w
czasach zatary odwa:2nie stuzyl chorym, umieraj4cym i zmarlym. U§wiadamiamy
sobie, jakbardzo aktualny jest charyzmat naszej wsp6lnoty zakonnej.'Wiemy, 2enasza
duchowo§é naznaczofia jest eschatologi4. Wierzqc, ze B69 w swojej opatrzno§ci
prowadzinasze dzieje,tak osobiste jak calej wsp6lnoty, to z pokor4 trzeba powiedzieé,
2e dzi§ staj4 przed nami nowe wyzwania, kt6re wynikaj4 wla§nie z rraszego
charyzmatu. My ju2 umarli§my dla grzechu, aby w Chrystusie powstaé do Lrycia
wiecznego. Nasze zycie ukryte jest w Bogu.
Przede wszystkim powinni§my dawaé §wiadectwo irycia wiecznego,
eschatologicznego przeznaczenia czlowieka, glosié slowem i przykladem wlasnego
zu,tfania, 2e ,,to Pan daje §mieré i Lycie" (1 Sm 2,6), 2e razem z Chrystusem
powstali§my z martwych; 2e zmierzamy do Domu Ojca, gdzie mamy przygotowane
mieszkanie; teruiniejszo§é jest tymczasowa i przej§ciowa. Wierni naszemu
patrymonium i tradycji, szczeg6lnie dzisiaj mamy zodwagEprzepowiadaé,ZeB6g jest
nasrym Ojcem, chce nas zTednoczyé ze sob4; 2epieczEci4 Jego miloSci jest Wcielenie

i §mieré nakrryZu Jego Syna, kt6ry wyzwala nas z lgku, zgrzechti §mierci wiecznej;
Ze Jezus i Duch S*iEty wstawiaj4 siE za nami, i nas prowadzL, poprzez wszystkie
chwile naszego ficia, w tym tal<ze w obecnym czasie trwogi, zamgt; i umierania.
Wydarzenia obecne nie s4 ,,poza Bogiem", nie,,wymkngty sig Bogu zrgki", ale On
przeprowadza rras poprzez nie, jak przeprowadzil Jentsa w czasie Jego Paschy.
,,Chociazbym chodzitr ciemn4 dolin4, zlasig nie ulgkng, bo Ty jeste§ zemn4" (Ps 23,
4) - modlit sig psalmista w podobnych doÉwiadczeniach.
Po drugie, trzebanant,zaprryld.adem naszego §wiEtego Zalozaciela" nie baé sig sluzyé
samotnym, chorym i umieraj4cym - z roztropnym zachowaniem zasad i wskaz6wek
wladz cywilnych i ko§cielnych. M6wil o tym Ojciec S*iEty Franciszek w homilii
podczas Mszy §w. w kaplicy §w. Marty: ,,ProSmy Panatakhe zakaplanow, aby mieli
odwagg do wyj§cia nazev,nEtrzi do p6j§cia do chorych, aby zanie§é im Slowo BoZe i
Komunig Sw. oraz aby towarzyszyli pracownikom sluzby zdrowia, wolontariuszom w

tej pracy, k16r4 wykonuj4 (Slowa wypowiedziane podczas Mszy §w. w kaplicy Santa
Marta w Rzymie, dnia 10 marca 2020).'Wiemy, Ze sq juZ kraje, gdzie wielu ludzi
odchodzi z tego §wiata bez sakrament6w i w samotno§ci. Byé moae naleaaloby juz,
wcze§niej, tam, gdzie jeszczejest to moZliwe, zarim Wzyjd4 rygorystyczne zakazy,
zachEcaé vnerzqcych do skorzystaria z sakramentdw, tak aby byli pojednani z
Bogiem.
Nie moZemy takàe zapominaé o statej, tak osobistej jak wspdlnotowej modlitwie w
intencji nawr6cenia, ustqpieniapandemii orazzajej ofiary: takzatych,ktorzy przeiryli
chorobg, jak i za tych, co zmarli oràz za ich rodziny. Dzielqc sig naszym
do§wiadczeniem Domu Generalnego, proponujg, aby tq formq modlitwy byla
codziennie odmawiana jedna czg§é fi2afrca przez cal4 wsp6lnotg. W Rzymie

zdecydowali§my, Zebgdzie o 18.15, tzn.p6l godziny przedNieszporami. Propozycja
ta zldr1zarta jest z faktem, 2e zgodnie normami Ko§ciola pobo2nie odmdwiona czg§é
r62anca (pigé dziesi4tek) w spos6b ciqg\y, we wsp6lnocie zakonnej, polqczona z
rozmazarianri i modlitw4 w intencjach Ojca Swigtego, daje moZliwo§é uzyskania
odpustu zupelnego (por. Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones, editio
quarta, Libreria Editrice Vaticana 2A04,nad. 17 § 1, 1") . W ten spos6b przychodzimy
z pomoc4 nie tylko ry.vqum, ale takhe znarlym. Zachgcam do tej praktyki, obecnej w
dzie dzictwie nasze go Z gr omadzenia.

W zwi4zku z zaistrual4 sytuacj4, po przeprowadzeniu konsultacji z przeloaonymi
prowincji i wikariat6w generalnych i po zasiggnigciu opinii Rady Generalnej,
zdecydowalem, aby zrerygfiowaé z przeprowadzenia Og6lno§wiatowego Kongresu
Swieckich Wspdlpracownik6w Zgromadzenia Ksigzy Marian6w, kt6ry, zgodnie z
programem obchod6w jubileuszowych, planowany byl na 25-27 wrze§nia 2020 roku
w Licheniu. Jakkolwiek bowiem wszyscy mamy nadziejg, 2e pandemia ust4pi

znaczrrie wcze§niej, to jednak prryjazd wigkszych grup §wieckich naleàaloby
organizowaé juZ teraz. Mam tu na my§li podstawowe sprawy, jak zakup biletdw,
rczerwacja hoteli itd., a w obecnej sytuacji wszyscy s4 skoncentrowani ruczej na
biehqcych wydarzeniach, n12 na planowaniu tego, co bgdzie 4a sze§é miesigcy.
Zdaniem niekt6rych przelohonych, je§li bEdzie taka moZliwo§é, taki kongres moZna
bgdzie zorgatizowaé w nastgpnych latach; Jubileusz konczy sig 8 grudnia2023 roku.
Z kolei na pu2dziernik tego roku planowany jest Konwent Generalny (w Licheniu,
dniach 19-24pufudziemika). Poniewa2jestto wydarzenie wewngtrmeZgromadzenia,
zanieszkame i spotkania odbgd4 sig w naszych domach zakonnych, a bilety dla kilku
os6b z prowincji lub wikariat6w generalnych moZna bEdzie kupié w nieodlegtym
terminie od Konwentu, muun nadziejg,2e uda sig go przeprowadzié. W najblilszym
czasie wystosujg odpowiednie pisma, w tym listg uczestnik6w.
Drodzy Wsp6lbracia,
W tym trudnym czasie rraznaczorym wielorakim cierpieniem, 869 daje nam wiele
znak6w swojej Opatrzno§ci, kt6r4 otacza nasze Zgromadzenie i je prowadzi. Jest ich
wiele, niekt6re personalne, zsxiqzane z osobist4 sytuacj4 naszych wsp6lbraci, wigc nie
chcialbym ich upubliczniaé, inne natomiast zewngtrzne. Pragng wskazaé dwa
przyl<Nady. Po pierwsze w czasie pandemii wszyscy przeloleniprowincji i wikariat6w
sA we wlasnych wsp6lnotach, dzigki czemu razem z nimi i w duchu wiary mog?
przeirywaé ten trudny czas i troszcryé sig, aby ich jednostka jurysdykcyjna w miarg
normalnie funkcjonowala. Podobnie jest zZarzqdem Generalnym. Po drugie, w naszej
misji w Indiach w roku ubiegtym tzeehwsp6lbraci ztoLryNo §luby wieczyste i przyjglo
§wigcenia kaptanskie. Swigcenia odbyty sig juz w czasie zarary, choé nie objgla ona
w6wczas tak wielu kraj6w. Nasi trzej wsp6lbracia kaplani, to dzi5 czlonkowie
Zgromadzenia z pelni4 praw. W sytuacji, kiedy do§é powszecl'ny jest zakaz
przemieszczania sig, mogq oni przygotowaé do profesji mlodszych wsp6lbraci i
przyjqé od nich §luby zakonne. Tylko Opatrzno§é BoZa z tak4 precyzj4 potrafr
przewidzieé przyszlo(ié i zadbaé o swoje dzielo.

Kochani Wsp6lbracia,

Wielki Post naznaczyl swoj4 szczeg6ln4i trudn4
iask4. Jej znaczenie bgdziemy odkrywali w przyszlo§ci i w wierze. Na zblizaj4ce sig
wydarzenia S*igtego Triduum i Wielkiej Nocy modlg siE za Vy'as o mocn4 wiarg,
niezxvyciEhon4 nadziejg i ufn4 milo§é. Chrystus prawdziwie zmartwychwstal i jak
uczriom w drodze do Emaus, tak i nam towarzyszy i nas o§wieca na drodze naszej
Pan nasz, Jezus Chrystus tegoroczny

Paschy.

Niech Niepokalanie PoczEtaMaryja, nasza Matka i Patronka wyprasza nam wszystkim
laskg catkowitej ufno§ci Bogu. Nasz Ojciec, §w. Stanislaw niech sig wstawia sig za
nami, aby§my umieli byé §wiadkami Bo2ego milosierdzia. A blogoslawiertt Jerry

Matulewicz, Odnowiciel oraz Jerry i Antoni mgczennicy niech bgd4 nam przykladem
powierzenia siebie samych Bogu i KoSciolowi.
Chrystus zmartv,ry chwstal, a fiasze 2ycie j est ukryte z Nim w Bogu. Odwagi
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