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Lrsr Oowor-uJAcv I(oxwBNr GBNenarxy
ZAPI.ANO§gANY §7 LTCTTBNTU §7 DNIACH 19-24 PAZDZIERNIKA 2O2O ROKU

D rc dzy Wsp 6 lbrac ia, Czlorrkowie I{o nwentu Generalne go,

Listem z drttz 22 maja 2020 (prot. n. 56/2020) zwoiatrem, zgodnie z naszynr
ptawodawstwem, Konwent Generalny, kt6rego celebracja byla zaplanowana w domu
zakonnym pw. Wniebowzigcia N.M.P. w Licheniu (Polska), w dniach od 19 do 24
paÉdzierruka 2020 roku. §7 liÉcie zsto\ujqcym I{onwent Generalny zaznaczyLem, ze
sytuacia zsvtqzana z pandemta jest dynamiczna t zmienna, dlatego prosilem, aby wszyscy
czlonkowie l(onwentu ,,wstrzymali sig z zakupem bilet6w do dnia 3l ltpca br. Do tego
czastprzekazq ostateczflqdecyzig co do moz[wo6ci spotkania". 

i

Aktualna sytuacja pandemii na 6wiecie, szczeglhie w miejscach, gdzie jeste6my, jest
ci4gle bardzo niepoko j ac a, Dla wiqksze j pewno §ci, a takze w kontek6 cie zaplanowanych
zflaczflLe wcze6niej wtzytacil, w rym toku, zasiqgn4lem informacji ze strony
kompetentnych otgan6w o mo2liwo6ci podr6ày pomiEdzy tynibajamti konrynentami,
gdzie nasze Zgromadzenie jest obecne i dowiedzialem sig, ze ciryIe jest sporo region6w,
gdzie sytuacja sig pogatsza t w najblizszych miesi4cach nie bgdzie mozliwosci albo
op'rszczana tych krai6w albo wjazdu do nich. A nawet gdyby takie moztwo§ci pojawily
sig za dwa miesi4ce, istanialaby konieczno§é odbycia dwutygodniowej kwarantanny w
Polsce (generalnie w Unii Europejskiei) oraz tal<tej samej izolaclt po powrocie do kraju
wylazdt. Z tei l:'cjr ci4gle wystEpujq uffudnienia. zwtqzane z lotami
miEdzykontynentalnymi, a w niekt6rych przypadkach moàliwosct podrozy
zatezetwowane sA dla w4skiej Srrpy os6b (l4czenie rodzin, dyplomaci, specjali§ci
wysokiej klasy na z^proszeile okre6lonych ftm itp.), do kt6rych ue ptzynale24 spotkania
zakonne, takie jak I{onwent Generalny; jednak i w takich przypadkach konieczna jest
l*ryarantanna.

VI zwiqzl<u z powyùszytrt, po zasiqgnigciu opinii przeloùonych prowincii otaz
Rady Generalnei, zebnnei na sesii w dniu 24 lipca 2020, niniejszym odwotuig
celebracjq Konwentu Generalnego zwolanego do w domu zakonnego pw.
§flniebowzigcia N.M.P. w Licheniu (Polska), w dniach od 19 do 24 patdziernika
2020 roku.

Na tok 2021 zaplanowane s4 inne spotkania jubileuszowe: w dniach 10*21, ltpca 2021
spotkanie marian6w w formacji wstgpnej z calego 6wiata w Licheniu, sympozja
regionalne na temat szkoly Niepokalanego Poczgcia Maryi, organizowane pruez
prowincje i wikariary generalne w tamach dorocznych konwentlw oraz tadycyjnie



coroczne spotkanie prze\oàonych prowincji i wikariat6w generalnych we wrze6niu w
Rzymie. Mam nadziejg, ze przynajmniej te spotkania bEda Àogry sii odbyé.

Nadto, w tamach l(onwentu Genetalnego mialo obdyé siq I Symp ozium teoiogiczne
Madarlskiej szkoly Duchowo6ci pt. ,,oblatio i konseka cja,'. Artyk ly, kt6re àstaly
przygotou/arte przez uczestnik6w I{onwentu Generalnego, bgd4 opublikowane w
specjalnej ksi4zce ieszcze \Ir tym toku, tak aby mogly tluzye jai<o'konferencje na
miesiEczne dni skupienia w calym rcku 2021,. Dzigki ù*r, ptrynajmniej w ten spos6b
gl6)Ta tematyka I(onwentu Genetalnego przyniesie owoc i-pomoze .ru- -rryrtiA- -poglgbieniu refleksji n temat naszego chiryzmatu t manartskiej szkoly duchowo6ci, a
takze w umocnieniu wietno Sci naszemu p owo I aniu.

Niech Swigci Pattonowie naszego Zgomadzenia, w szczeg6lnosci Sw, Stanislaw, nasz
ojciec t ZaN.o|yctel, b\. 

_Jerzy, biskup i odnowictel onz À.rtorri i Jerzy, meczennrcy z
Rosicy pomagaiqnam dawaé (wiadectwo o Chrystvsie Zmar*y.frr6,riy^ * naszym
konsekrowanym zyciui postudze w I{o6ciele.
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Kdzligruew Pilat, tvIIC
Sehetarz generalny

À&z§ Pakutalnar
Prue\.ozony generalny


