Roma, 20 de abril de 2010
Prot. nº 89/2010

Convite
para o preenchimento da Enquete a respeito de assuntos importantes
da Congregação dos Padres Marianos no âmbito dos preparativos para o Capítulo de
2011
Reverendo e Caro Padre/Irmão!
Escrevo esta carta com o objetivo de muito cordialmente convidar o Irmão para preencher a Enquete a
respeito de assuntos importantes, talvez dos mais importantes, para a nossa Congregação hoje. A
resposta a essas perguntas vai exigir tempo e esforço. Estou consciente disso. No entanto, juntamente
com a Comissão preparatória do Capítulo geral reconhecemos que cada mariano deve fazer-se essas
perguntas e buscar respostas a elas, porque elas dizem respeito à essência da nossa vocação.
O Espírito Santo conduz a Igreja, e dentro dela a nossa Congregação, em cada vez mais diversas
circunstâncias, transformações culturais, mudanças da mentalidade e da sensibilidade do homem. O
único e o mesmo carisma fundador da comunidade religiosa, que é um dom de Deus para a Igreja, exige
uma contínua reinterpretação daquilo que o Espírito Santo nos diz aqui e agora, daquilo que de nós
espera. Interpretar a Sua ação e inspiração é a nossa obrigação fundamental, se quisermos permanecer
fiéis à nossa vocação, tanto na dimensão comunitária como na pessoal.
Deus concede a graça para a santificação e a missão. Será que podemos contentar-nos com a alegria em
razão da beatificação do Padre Fundador e do centenário do nosso renascimento e não perguntar a Deus
a que nos convoca e que tarefas nos apresenta? Será que nesse contexto não devemos, com especial
intensidade, aprofundar o sentido do nosso carisma e interpretar a sua atualidade no mundo de hoje?
Será que o único fundamento da unidade e da fidelidade não é a humilde busca da vontade divina e a
prontidão para seguir a voz de Deus, aonde quer que ela nos conduza?
Apenas uma comunidade crente pode reconhecer a sua missão. Por isso, além do estudo das nossas
fontes e da nossa história, é indispensável a oração, para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes
e nos revele quem Deus quer que sejamos na Igreja e no mundo. O carisma começa a ser compreendido
mais plenamente quando se vive com ele. Partilhando os frutos das nossas reflexões e experiências,
seremos para nós mesmos as testemunhas daquilo que significa ser mariano hoje.
Peço muito que o Irmão receba o meu pedido com benevolência. Peço que deixe para depois assuntos
menos importantes. Caso se verifique o Irmão ainda não está pronto a fornecer algumas respostas, peço
que responda àquelas perguntas a respeito das quais já formou uma opinião própria.
O prazo final para o preenchimento e o envio da Enquete à Cúria Geral é 25 de agosto do corrente ano.
Peço que a entregue ao superior da casa, mesmo se contiver apenas algumas respostas. A adoção do
mesmo procedimento utilizado na votação para o superior da província vai assegurar o anonimato e dará
a possibilidade de coletar as respostas de todos os membros da Congregação.
Com a minha oração e gratidão pelo esforço despendido e com a minha cordial saudação,
Jan M. Rokosz MIC
Superior geral

