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Roma, 24 de julho de 2020.
Prot. n. 1,45/2020

CARTA DE CANCELAMENTO DO CONVENTO GERAL
PROGR,A,MADO PARA LICHEN NOS DIAS Lg-24 DE OUTUBRO DE

2O2O

Caros Coirmàos, Membros do Convento Geral,
Pela cafia do dia 22 de maio de 2020 (ptrot. n. 56/2020), de acordo com a nossa
legislagào, convoquei o Convento Getal, cuja celebragào ocotretia na casa religiosa da

Assungào da S.V.M. em Licheri Polònia), nos dias 19 a 24 de outubro de 2020. Na
carta conYoc^t6r1^ do Convento Getal assinalei que a situagào relacionada com a
pandemia é dinàmica e vandvel. Por isso pedi que todos os membros do Convento se
"abstenham da compra dos bilhetes até o dia 31 de julho deste ano. Até essa data

transmitirei a decisào final quanto à possibitidade do encontro".

A

situagào attal da pandemia no mundo, especialmente nos lugares onde nos
eflcontramos, continua a ser muito inquietante. Para maior cetteza, e também no
cofltexto das visitagòes neste ano planejadas com bastante antecedència, busquei
informagòes da pate dos 6rgàos competerites a respeito da possibilidade de viagens
entre os paises e continentes onde a nossa Congregagào està preseflte e fiquei sabendo
que continua a haver um bom nÉmero de regiòes onde a situagào est6 piorando e que
nos pr6ximos meses nà"o haver6, possibilidade nem de sair desses paises nem de entrar
neles. E, mesmo que tais possibilidades surgissem dentro de dois meses, havena a
necessidade de realizar :uma quarentena na Poldnia (e de forma geral na Uniào
Europeia) e um isolamento semelhante ap6s a volta ao pais de origem. Por essa razào,

contjnuam a ocorrer difìculdades com os voos intercontinentais, e em alguns casos as
possibilidades de viagem sào reservadas a um esteito grupo de pessoas (reuniào de
familiares, diplomatas, especialistas de alta classe a convite de determinadas empresas
etc.), de que nào fazem parte os encontros religiosos, tais como o Convento Geral; no
entanto, também nesses casos é indispens 6vel a quarentena.

Diante do acimar ap6s buscar a opiniào dos superiores das provincias e
do Conselho Getal, reunido em sessào no dia 24 de iulho de 2020, pela presente
cancelo a celebragào do Convento Geral convocado para a casa religiosa da
Assungào da S.V.M. em LicheÉ (Pol6nia) nos dias 19 a24 d,e outubro de2020.

Para o ano de 2021' estào ptogtamados outros encontros jubilares:
nos dias 1021 de julho de 2021' o encontro dos madanos em formagào
inicial do mundo inteiro
em Licheri, simp6sios regionais a respeito do servigo
à Imacuiada Conceigào de Maria,
otgantzados pelas provincias e pelos vicariatos gerais
no àmbito dos conventos anuais,
bem como o tradicional enconffo anual dos superiores das
provincias e dos vicadatos
gerais em setembro, em Roma. Espero que pelo menos
esses encontros possam ser
tealtzados.

Além disso, no àmbito do Convento Geral devia realtzar-se
o

I Simp6sio
Teol6gico da Escola Mariana de Espititualidade sobre
o tema ,,Oblatio e consagragào,,.
os artigos que fotam elabotados pelos participantes do Convento Geral
serào
publicados num livto especial und,a neste ano, de maneira
que possam servir como
confetèncias pM^ os dias mensais de tecolhimento durante
todo o allo de 2021. Gragas
a isso, pelo menos dessa fotma a temàttcaprincipal
do Convento Geral produzirà fruto
eaiudatà' a n6s todos no aprofundamento da reflexào sobre
o flosso

carisma e a escola
mariana de espiritua[dade, bem como no fofialecimento
da fidelidpde à nossa vocagào.

Que os Santos Patronos da nossa Congregagào, especialmente S. Estanislau,
nosso Pai e Fundador, o Bem-Aventurado
Jotge, Bispo e Renovador, e Antònio e
os
mittires
de Rosica, nos ajudem a dat o testemunho de Cristo
Jorge,
Ressuscitado na

nossa vida consagrada e no ministério dentro da Igreja.
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Pe.pfigruew Piiat, MIC
Sec)èrÀrio geral

Pe. Andrzej Pakula, MIC

Superior geral

