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Llsr ZwoLuJAcY KONWENT GENERALNY

Do LTCHENTA w DNTACH 19-24 PAZDZIERNTKA 2020 ROKU

Zgodnie z naszymt Konstytucjami (K 276), po konsultacjach
przeprowadzonych z Przeloìnnyrrri Prowincji oraz po uzyskaniu zgody Rady
Generalnej zebranej na sesji w dniu 2 l«rietnia br., niniejszym zwolujq
Konwent Generafny do domu zakonr:ego pw. Wniebowzigcia N.M.P. w
Licheniu (Polska), w dniach od 19 do 24 paidziernika 202O roku.

Tematyka, data i miejsce Konwentu Generalnego zostaly zaplanowane i
umieszczone w ramach celebracji Jubileuszu 350.lecia powstania naszego
Zgrortadzenia i s4 znane wszystkim. Mam nadziejg, 2e z Bo24 pornocq.
bgdzie mo2liwe spotkanie wszystkich uczestnikdw Konwentu, pomimo
éwiatowego kryzysu zwiaT,anego z pandemi4 i obecnych trudnoÉci z
podr62owarriem. Do rozpoczgcia Konwentu zostalo jeszcze pigi miesiecy i
wiele moZe sig zmienié. Mam nadzieje, Ze na lepsze. Kieruj4c sig jednak
roztropnoscia, prosze wszystkich czlonkdw Konwentu, aby wstrzl.rnali sig z
zakupem bilet6w do dnia 31 lipca br. Do tego czast przekùg ostateczn4
decyzjg co do mo2liwoici spotkania.

Zgodnle z przyjAffm Programem obchoddw 350.1ecia powstania
Zgrornadzetia Ksieà Marianow, Konwent Generalny przypada w roku
objgfym tematem ,,Konsekrowari dla Chrystusa i I{osciola". Nadto, w
obecnym roku, dnia 11 grudnia mija dokladnie 350 lat od aktr Oblatio,
dokonanego ptzez r,aszego Swietego Ojca Stanislarva. Dla nas v/szystkich,
jego duchowych syn6w, jest to takze rok przygotowania do naszego
ponowienia Oblatio w miejsce tradycyjnego odnowienia Slub6w dnia 8
grudnia, w Uroczysto§i Niepokalanego Poczecia NMP. Powyzsze racje
powoduja, àe tenatetn Konwentu jest 

"Oblatio i konsekracja". Tak te2
zostalo zatytulowane sympozjum, kt6re przewidziane jest w jego ramach.
Do niniejszego listu dol4czonyjest szczeg6lowy program Konwentu.

Uczestnikami Konwentu Generalnego, zgodnie z n. 250 naszego
Dyrektorium, sa czlonkowie Zarz4dt Generalnego, przeloZeii. Prowincji i
Wikariatdw Generalnych, a lal.,te wspdlbracia ,Jreprezentujqcy -
odpowiednio do tematyki konwentu - r62te d.ziedziny zycia zakonnego lub
dzialalno§ci apostolskiej, odznaczaj4cy sig doSwiadczeniem i wiedzq'. Do
udzialu w Konwencie zapraszaar, riwnieà Przelo2onych Vy'ikariat6w
Prowincjalnych. Z racji podjetego tematu zapraszatn do udzialu w



Konwencje Generaln1,.rn nastepuj4cych wsp6lbraci pracuj4cych w lormacji:
rektor6w seminaridw i dom6w studi6w, mistrz6w nowicjatu oraz
moderator6w postulatu. Do niniejszego listu dol4czam listg uczestnikdw
Konwentu, kt6rych wzywam do przybycia do Warszawy w przeddzieÉ
rozpoczecia Konwentu, tj. najpoZniej w niedzielg, 18 pa2dziernlka 2O2O
roku.

Odpowiedzialnl.rn za sprawy organizacyjne konwentu jest ks. Wojciech
Jasinski MIC (tel. +39 345.44a.77.96 lub +48 518.452.640; e-mail:
economo@marians.it) oraz Stowarzyszenie Pomocnikòw Mariaflskich w
Warszawie (kontakt: ks. Lukasz Wiéniewski MIC, tel. +48 7 83.219.268, e-
mail: spm@mariafie.pl). Z nimi proszg koordynowaé wszelkiego rodzaju
sprawy dotycz4ce przylazd6w, ptzylol'w czy tei zakwaterowania.

wstawiennictwu Niepokalanej Dziewicy Maryi, ptz,-Jczynil siE do poglgbienia
refleksji na temat naszego charyzmatu i mariaÉskiej szko$ duchowoSci, a
tak2e do umocnienia wiernoSci naszemu powolaliu. Przyzy\,,lafi lak2e
wstawiennictwa §wig§ch Patron6w naszego Zgromadzenia, w szczeg6lnosci
Sw. Stanislawa, naszego Ojca 1 Zalozyciela, bl. Jerzego, biskupa i
Odnowiciela oraz Antoniego i Jerzego, meczennikdw z Rosicy.

Prosze wszystkich Wspdlbraci o gorliw4 modlitwe
Generalnego, aby pod przewodnictlvem Ducha
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