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Roma, 22 de maio de 2020.
Prot. n. 56/2O2O

CARTA CONVOCAT6RIA DO CONVENTO GER.A.L
EM LICHEfi NOS DIAS 19-24 DE OUTUBRO DE 2O2O

De acordo com as nossas Constituiqòes lC 276J, ap6s consultas realizadas
com os Superiores das Provincias e apds obtida a aprovasào do Conselho
Geral reunido em sessào no dia 2 de abril do ano corrente, pela presente
convoco o Convento Geral na casa religiosa da Assungào da S.V.M. em
Lichefr (Polònia), nos dias 19 a 24 de outubro de 2020.

A temàtica, a data e o local do Convento Geral foram planejados e

localizados no àrnbito das celebraqÒes do Jubileu dos 350 anos do
surgimento da nossa Congregagào e sào conhecidos de todos. Espero que
com a ajuda de Deus seja possivel o encontro de todos os participantes do
Convento, apesar da crise mundial relacionada com a pandemia e as atuais
dificuldades para viajar. Até o inicio do Convento faltam ainda cinco meses,
e muita coisa pode mudar. Espero que para melhor. Mas, levando em conta
a prudéncia, peQo a todos os membros do Convento que se abstenharn da
compra dos bilhetes até o dia 31 de julho deste ano. Até essa data
transmitirei a decisào final quanto à possibilidade do encontro.

De acordo com a Programasào aceita das comemoragòes dos 350 anos do
surgimento da Congregaqào dos Padres Marianos, o Convento Geral ocorre
no ano envolvido pelo tema "Consagrados para Cristo e para a Igreja". Além
disso, neste ano, no dia I 1 de dezembro, transcorrem exatamente os 350
anos do ato da Oblqtio, realizado pelo nosso Santo Pai Estanislau. Para nds
todos, seus filhos espirituais, este é também o ano da prepa-raQào para a
nossa renovaQào da Oblatio to lugar da tradicional renovaQào dos votos no
dia 8 de dezembro, na Solenidade da Imaculada Conceiqào da S.V.M. As
razòes acima lazern corn que o tema do Convento seja "A Oblatio e a
consagrasào". Assim também foi intitulado o simp6sio que està previsto no
seu àmbito. Anexo à presente carta, encontra-se o programa detalhado do
Convento.

De acordo com o art. 250 do nosso Diretorio, os participantes do Convento
Geral sào os membros da Administrasào Geral, os superiores das Provincias



e dos Vicariatos Gerais, bem como os coirmàos,que representam - de
acordo com a temàtica do Convento - as diversas ereas da vida religiosa ou
da aQào apostdlica, que se distinguem pela experiéncia e pela sabedoria,.
Convido a participarem do Convento também os Superiores dos Vicariatos
Provinciais. Em razào do tema abordado, convido para participarem do
Convento Geral os seguintes coirmàos que trabalhaÌn na formagào: os
reitores dos seminàrios e das casas de estudos, os mestres de noviciado e
os moderadores do postulado. A presente carta anexo a lista dos
participantes do Convento, aos quais convoco para virem a Varsdvìa na
véspera do inicio do Convento, isto é, o mais tardar no domingo, 18 de
outubro de 202O.

Os responsàveis pelas questòes organizacionais do Convento sào o pe.

Wojciech Jasiiski MIC (tel. +39 345.448 .77.96 oD + 48 518.452.640; e-
mail: eonomq@marians.it), bem como a Associagao dos Auxiliares Marianos
em Vars6via (contato: Pe. tr-ukasz Wi§niewski MIC, tel. +4a 783.219.26a, e-
mail: spm@marianie.pl). Com eles peQo que sejam coordenadas todas as
questdes relacionadas com as chegadas ou com a hospedagem.

PeCo a todos os Coirmàos a fervorosa oragào na intengào do Convento Geral,
para que sob a diregào do Espirito Santo e gragas à intercessào da
Imaculada Virgem Maria possa contribuir para o aprofundamento da
reflexao a respeito do nosso carisma e da escola mariana de espiritualidade,
bem como para o fortalecimento da fidelidade à nossa vocasao. Invoco
igualmente a intercessào dos Santos Padroeiros da nossa Congregasào, em
especial de S. Estanislau, nosso Pai e Fundador, do Bem,Aventurado Jorge,
Bispo e Renovador, e de Ant6nio e Jorge, os màrtires de Rosica.
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Pilat, MIC
Seciétàrio geral


