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Drodzy Wsp6lbracia,

,,Opatrzno$é Boga Najtaskawszego", kt6r4 nam zostawil w swoim
Testamencie (Testamntum II, 12) §w. Stanislaw od Jezusa i Ma4ri, nasz Ojciec i
ZaloLyciel czuwa nad nami, prowadzi nas i pozwalanam kolejny ruz obchodzié
Swigto tytularne naszej wspdlnoty zakonnej. Celebrujemy je w ramach trwaj4cego
ci4gle Jubileuszu, wspominajqc zarazem te wydarzenia sprzed 350 lat, kt6re
towarzyszyly powstaniu naszego Zgromadzenia. Wpatrujemy sig w misterium
Niepokalanego Poczgcia Matki Pana, aby z niego zaczerp$qé silg i rado§é. W
jedno§ci z Ko§ciotrem podejmujemy namysl nad synodalno§ci4, aby jeszcze
bardziej poglgbié nasze sentire cum Ecclesia. Pragniemy dzi§ odnowié nasze
Sluby, aby w ten spos6b oirywié naszq wigl z Bogiem oraz ze wsp6lbraémi, w
sluZbie nawz6r naszej Niepokalanej Matki i Patronki.

ZnakiNiepokalanego Poczgcia Maryi
Misterium Niepokalanego Poczgcia Matki Bozej jest punktem centralnym, w

kt6rym zbiegajq sig il4czq wszystkie elementy charyzmatt i duchowo§ci naszego
Zgromadzenia od samego poczEtku jego istnienia. 7 tego takhe powodu,'to
misterium jest zawarte w samym tytule naszej wsp6lnoty. Nadto, w Oblatio, kt6re
stanowi ,,punkt wyj§cia" naszej wsp6lnoty §wigty Zaloiryciel nie tylko wymienia
ten przywilej Maryi, ale zarazem deklaruje gotowoSé jego obrony uZ do oddania
Llrcia; ten akt rrazywamy,,§lubem krwi". Gl6wn4 motywaci4 takiei.postawy jest
nieznane nam blizej do§wiadczenie mistyezn% do kt6rego Sw. Stanislaw odwoluje\
sìg w najwaZniejszych chwilach swojego Lrycia.W Fundatio Domus Recollectionis
pisze: ,,Owa Boska wizja, kt6ra byla wyryta w mej duszy, a dotycz4ca zaloàenia
tego Zgromadzenia Niepokalanego Poczgcia NMP, [.,.] przymuszala mnie do
swego celu". Jednak2e obok do§wiadczeri mistyczilych,, 1ry pismach Ojca
Zdlozy ciela mozemy zauw uiry é j ego koncepcj g teologiczn 4, ktora doprowadzita
go do zrozumienia, 2e Matka Pana jest niepokalanie pgczgtai Gl6wnym
argumentem, kt6ry on przyjEt, jest dowodzenie zwane przez teolog6w
scholastycznych jako ex consequentibus. Najkr6cej mdwi4c, nasz Swigty Ojciec
uwahal, 2e ze skutk6w mohna wnioskowaé o przyczyfiie, cryli z konsekwencji
zaistnia\ych w irycfu Maryi, przede wszystkim z braku jakiejkolwiek Jej

sklonno§ci do grzechu i z powodu wolno§ci od skutk6w grzechu mohna
wnioskowaé o Jej wolno§ci od grzechu pierworodnego. Przede wszystkim jednak,

slowa skierowane do Nie.l przez aniola podczas zwiastowania, §wiadczq o pelni



laski w kazdej chwili lej irycia, od samego poczEcia. o tym, czrymjest ta laska
pisze nasz Ojciec w Inspectio cordis'. ,§aj§wigtsza Maryja Panna z Ducha
Swigtego poczgla w lonie Syna BoZego. Jest to tajemnica, to laska, to artykul
wiary. Slusznie wigc powiedziano,ze wla§nie pocznie z Ducha Swigtego Ta,kt6ra
byla pelna laski, pelna Ducha Swigtego".

W mySl takiego dowodzenia, dar Niepokalanego Poczgcia Maryi to zatem
pelnia Ducha Swigtego, kt6ra ujawniala sig poprzez znaki zewnEtrzne, m.in.:
wraZliwo§é Maryi na wszelkie przejavrry obecno§ci Boga w Jej iryciu i w Swiecie
oraz wynikaj4cy st4d Jej styl irycia, kt6ry Marianie najpierw na§ladowali i takze
go szerzyli w swojej posludze; Jej otwarto§é na dzialanie Ducha Swigtego i
gotowoSé posluszeÉstwa Jego dzialarj:u; Jej calkowite zawierzenie siebie Bogu i
Jego planom we wszystkich okolicznoSciach Lycia; przede wszystkim jednak Jej
nadzwyczajna zdolno§é przyjgcia Slowa Bo2ego, kt6re dzigki temu wla§nie w Niej
stalo sig Cialem. tr aska Boga zatem,jakkolwiek oznacza duchowe udzielanie sig
Boga czlowiekowi, osi4ga wymiar zewnEtrzny, materialny, odpowiedni do natury
czlowieka, kt6ry jest zaruzem materialny i duchowy. Tajemnica Wcielonego
Slowa jest tego dowodem. B6stwo istnieje na spos6b ciala (por. Kol,2,9),wyruZa
siE przez zewnEtrzny znak Ciala Chrystusa. St4d teZ patrzqc na Maryjg, w Jej
irycil, to jest w postawach, dziaNaniu, wyborach, priorytetach, zachowaniach
opisanych na kartach Ewangelii, a zvilaszcza w Jej przyjgciu za zwiastowaniem
anielskim Odwiecznego Slowa, mozemy ex consequentibus, to jest ze znaklw
zewnEtrznych, wywnioskowaé to, i2 869 udzielit Jej szczegllnego daru blisko§ci
i zjednoczenia z Sob4, kt6ry Maryja sama narywa w Lourdes Niepokplanym
Poczgciem.

W podobnym, przedstawionym v'ryzej kluczu, widzial §w. Stanislaw nasz styl
irycia, wlqczalqc w to rolg wtasnego stroju zakonnego Zgromadzenia Ksigry
Marian6w, czyli habitu. O ile bowiem z zasady str6j zakonny jest znakiém
konsekracji zakonnej, to dla naszego Ojca Zaloiryciela, habit mial wyruZaé co§
znacznie glgbszego, a mianowicie charyzmat i tozsamoSé Zgromadzenia.
W Norma Vitae IV 4, napisal o tym wprost: ,,Wszystko koloru bialego na czefié
ja§niej4cego biel4 Poczgcia Matki Bohej". W jego zamySle bowiem'.habit Ksigzy
Marian6w oznaczaN. candorem Immaculatae Cornceptionis to jest ',,blask

Niepokalanego Poczgcia" (Positio, s. 523). Logika takiego mySlenia jest
konsekwentnie zbudowana fia przekonaniu, Ze jak ze znak6w zewnEtrznych
odnosz4cych sig do iryciaMaryi mohnawnioskowaé o Jej niepokalanym poczgciu,
ta[ samo znaki zewngtrzne Jej duchowego syna, noszqce§o Jej Imig (Marianin od
Nibpokalanego Poczgcia Maryi) powinny wyraitaé zarlino naturg jàgo samego,
jak r6wniel catrej wsp6lnoty zakonnej, wywodz4cej wlasn4 toZqpmo§é z Niej i Jej
misterium Niepokalanego Poczgcia.

W bieZ4cym roku przypada dokladanie 35A roczniLca przlwdziania bialego
habitu przez §w. Stanislawa. W Fundatio Domus Recollectionis, ff 7, pisze tak:
,,Za wiedzq Swigtej Nuncjatury Apostolskiej, w czasie oktawy Narodzenia
Naj§wigtszejMaryiPanny, w biatym juz kolorze, ofiarowàlem siebie jako nowego
kandydata tej Matki na wiecznq sluhbE". Wydarzenie to miato miejsce w kaplicy



w Lubocry, przed cudownym obrazem Niepokalanej Dziewicy Maryi
najprawdobniej I 5 wrze§nia 167 I r ., czyli 9 miesigcy od zlozenia aktu Oblatio.

Synodalno§é - senlire cum Ecclesia
W niedzielg, dnia l0 paldziernika br. Ojciec Swigty Franciszek,Msz1 §wigt4

w bazylice §w. Piotra otworzyl Synod na temat drogi synodalnej Ko§ciola.
Podobne otwarcia miaty miejsce w Ko§ciolach partykularnych 17 puhdziernika br.
Synod jest zatytulowany: ,,O Ko§ci6l synodalny: komunia, uczestnictwo i misja".
Nastgpnie, dnia 7 pafidziernlka 2021 r. Kongregacja ds. Instytutdw Zycia
Konsekrowanego i Stowarzyszeri Zycia Apostolskiego wystosowala list
skierowany do wszystkich wsp6lnot zakonnych, informuj4c o otwarciu Synodu na
temat drogi synodalnej Ko§ciola i potrzebie wlqczenia sig weri instytut6w frcia
konsekrowanego. Dnia 9 paldziernika br. Konferencj aPrzeloaonych Generalnych
wystosowala list do Przeloàonych Generalnych, w kt6rym poprosita o
przeprowadzenie konsultacji we wlasnym instytucie i o przygotowanie syntezy fia
temat synodalno§ci. Podqhajqc razem z calym KoSciolem i w duchu
posluszeristwa, wystosowalem pismo okdlne do wszystkich przeloàonych
prowincji i wikariat6w generalnych. Prosilem, aby w najbliZgzym czasie, podczas
Konwentu lub innych podobnych spotkari przeprowadzono konsultacje w
Prowincji/Wikariacie Generalnym i odpowiedziano na pytania zadane przez
Konferencjg Przelohonych Generalnych. Z przeslanych odpowiedzi do Kurii
Generalnej przygotujemy syntezg i prze§lemy jq do odpowiednich urzgd6w;
zgodnie z oczekiwaniamy Stolicy Ap ostolski ej .

Otwieraj4c sig na postawg serca, kt6ra nazywana jest sentire cum Ecclesia
przyjmijmy z wiarq slou'a Ojca Swigtego Franciszka, kt6ry otwierai4c Synod
po§wigcony synodalnoSci powiedzial m.in takie slowa: ,,Przeiryjmy zatem tg
sposobno§é spotkania, sluchania i refleksji jako czas laski, kt6ry w radoSci
Ewangelii pozrvoli nam wykorzystaé co najmniej tr'4r szanse. Pierwsz4 z nich jest
dqhenie, nie sporadyczrre, lecz strukturalne, do Ko§ciola synodalnego: miejsca
otwartego, gdzie wszyscy czujq sig jak w domu. Synod daje nam zatem szansg
stania sig Ko§ciolem sluchania: sluchania Ducha na adoracji i w modlitwie-iakze
brakuje nam dzisiaj modlitwy adoracji, wielu nie tylko zagu;biNo z-wyczaj, ale samo

fijgcie, co znaczy adorowaé. Chodzi o stuchanie naszych braci i sidstr m6wi4cych
o nadziejach i kryzysach wiary w r6znych czg§ciach §wiata. Wreszcie, mamy
szansg staé sig KoSciolem bliskoSci - powracamy ci4gle do stylu Boga, stylem
Bggu jest blisko§é, w-sp6lczucie i czulo§é, 869 zawsze &ialalw ten spos6b; je§li
nié bgdziemy KoÉciolem bliskoSci, z postawami wsp6lczucia i czulo§ci, nie
bgdziemy Ko§ciolem Pana. Dqzymy do takiego Ko§ciola nie tyJko slowami, ale i
obecno§ci4, poprzez kt6r4 nawi4zuje sig Sci§lejsze wigzi prryja1ni ze
spoleczeristwem i Swiatem: mamy byé Ko§ciolem, kt6ry nie odgradzasiE odirycia,
alebierzena siebie kruchoSé i ub6stwo naszych czas6w, loczqc rany i uzdrawiajqc
zraniote serca balsamem Boga" (Vatican news,09 puldzternika 2021,10:40).

ZauwuZamy, ze powyzsze refleksje papieskie, jak tez wewngtrzna logika
synodalno§ci, przyjgta z wiar1, moge ozywié nasze irycie wspdlne i te nasze

struktury zakonne, w ktdrych zawartajuZ jest pewna,,synodalno§é zakonna". Mam



tu na my§li m.in. wsp6lne spotkania, konwenty i kapituty domowe, prowincjalne,
generalne; rekolekcje wspdlnotowe, kwartalne spotkania z przeNoaonymi,
wizytacje itd. Je§li w ich rcalizacji pozwolimy napelnié sig Duchem Swigtym i
poddamy sig Jego dzialaniu tak w odniesieniu do naszego osobistego Lycia w
Duchu jak i wsp6lnotowego ,,podqhaniarazem", mozemy wnie§é nasz wklad do
ewangelizacyjnego ozywienia calego Ko§ciola, a w nim naszej wsp6lnoty
zakonnej.

Kochani 'Wsp6lbracia,

Dzisiejsze §wigto, kt6re kolejny rok obchodzimy w czasie ogdlno§wiatowej
pandemii, jest dla nas czasem szczeg6lnym. Tego dnia nie tylko odnawiamy Sluby,
ale teZ pragniemy vtytazié sobie wzajemnq zyczliwo§é i milo§é bratersk4:
szczegllnie wzglgdem wsp6lbraci starszych, chorych i tych, kt6rzy w mijaj4cym
roku odeszliztego Swiata, przechodz4c do Domu Ojca. Modlitw4, dobrym stowem
i dobrym gestem wspierajmy czuj4cych sig samotnie, do§wiadczonych kryzysem
powolania.

ChociuZ z powodu sytuacji og6lno§wiatowej nie moZemy realizowaé
programu Jubileuszowego, to jednak w roku prryszlym powinny odbyé sig
kapituty lokalne, przygotowuj4ce Kapitulg GeneralnE. Bqdzie ona miala miejsce
w lutym 2023 roku; mam nadziejg, 2e uda siE je przprowadzié w Rzymie.
Szczegdlowy program zostanie przeslany w najblizszym czasie.

Jako wsp6lnota zakonna, zjednoczona wigzami tego samego charyzmatu
zechciejmy i5é §ladami Pana Jezusa, a drogg nam wskazuje nasza szczegolna
Patronka, Niepokalanie Poczgta Maryja i §w. Stanislaw od Jezusa i Maryi, nasz
Ojciec iZatoiryciel. Nasi blogoslawieni niech wstawiaj4 sigzanami. Z4czerpnqmy
od nich to, co vtyrazlli oni w swoim Lyciu calkowicie oddanym Bogu: od bt.
Jerzego, biskupa i Odnowiciela naszego Zgramadzeriia uczmy sig nieustanhej
odnowy naszego powolania, abt. Antoni i Jerry, mgczennicy, niech vr,ypraszajq
nam laskg codziennego oddawania Lyciaw posludze braciom.

Immaculata Yirginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!

Ks. Andruej Pakula MIC
PrzEtohony Generalny
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