List okólny Przełożonego Generalnego
w sprawie sympozjum
Tajemnica Miłosierdzia Bożego w charyzmacie Mariańskim
W liście okólnym na dzień 8 grudnia 2002 podzieliłem się ze wszystkimi członkami Zgromadzenia
zamiarem zorganizowania w maju 2003 roku w mariańskim sanktuarium w Licheniu sympozjum na temat
związku zachodzącego między tajemnicą Miłosierdzia Bożego i charyzmatem marianów. Pomysł tego
sympozjum zrodził się z zalecenia Kapituły Generalnej w 1993 roku, które zostało potwierdzone w
niezmienionej formie przez Kapitułę Generalną w 1999. Poleca ono Zarządowi Generalnemu, aby zajął się
przestudiowaniem tego zagadnienia, a uzyskane wnioski przedstawił następnie całemu Zgromadzeniu.
Przynaglany zachętą obydwu kapituł, za zgodą Rady Generalnej, poprosiłem ks. Janusza Kumalę MIC,
Dyrektora Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu, o zorganizowanie międzynarodowego sympozjum
teologicznego na temat tajemnicy Miłosierdzia Bożego w charyzmacie marianów.
W liście tym pragnę poinformować, że sympozjum odbędzie się w dniach 12-16 maja br. w mariańskim
sanktuarium w Licheniu. Zgromadzi ono ekspertów z różnych dziedzin teologii oraz marianów
zaangażowanych w szerzenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i w prowadzenie dzieł miłosierdzia w
zakresie duchowym i materialnym. Sympozjum rozpocznie się 12 maja w południe celebracją Eucharystii.
Każdy dzień zostanie poświęcony rozważaniu teologicznych związków między Miłosierdziem Bożym i
współczesną kulturą oraz życiem konsekrowanym, z akcentem na jego wymiar chrystologiczny i
eklezjologiczny. Przyjrzymy się przesłaniu św. Faustyny w świetle współczesnej teologii Miłosierdzia
Bożego oraz relacji Niepokalanego Poczęcia do tej tajemnicy, wreszcie szczególnym tradycjom
mariańskim związanym z Miłosierdziem Bożym. Zwieńczeniem sympozjum będzie dyskusja panelowa
poświęcona mariańskiemu doświadczeniu Miłosierdzia Bożego w relacji do naszego charyzmatu oraz
praca w grupach tematycznych. Sympozjum zakończy się 16 maja w południe.
Do udziału w sympozjum zachęcam przede wszystkim przełożonych prowincjalnych. Ponadto, po
konsultacji z Radą Generalną, zapraszam także innych współbraci szczególniej związanych z poruszanym
zagadnieniem. Lista nazwisk dołączona jest do niniejszego listu. Proszę przełożonych prowincjalnych, aby
umożliwili zaproszonym członkom ich prowincji przyjazd do Lichenia.
Miałem nadzieję, że uda mi się wcześniej wysłać ten list, jednak ze względu na inne obowiązki nie było to
możliwe. Jeżeli ktoś z zaproszonych osób nie będzie mógł uczestniczyć w sympozjum, proszę, aby mnie o
tym poinformował osobiście lub przez prowincjała. Wspólnota mariańska z Lichenia wspaniałomyślnie
zgodziła się pokryć koszty naszego zakwaterowania w czasie sympozjum w zamian za odprawienie Mszy
świętych w wyznaczonych intencjach. Proszę o niezwłoczne poinformowanie mnie lub sekretarza
generalnego o planach podróży, aby można było przygotować pokoje i transport do sanktuarium
licheńskiego.
Jestem przekonany, że sympozjum pobudzi nas do poważnej i twórczej refleksji nad tajemnicą
Miłosierdzia Bożego, której doświadczyło tak wielu członków naszego Zgromadzenia, oraz do wspólnego
rozeznania jej związków z naszym charyzmatem.
Przygotowanie sympozjum, jego przebieg oraz owoce zawierzam Miłosierdziu Bożemu oraz opiece
Niepokalanej.
Oddany w Chrystusie,
ks. Mark T. Garrow MIC
przełożony generalny

