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LIST RZET.OZONEGO GENERALNEGO
NA UROCZYSTOSC NIEPOKALANEGO POCZECIA NMP 2O2O ROKU

Drodzy Wsp6lbracia,
Tegorocznq uroczysto§é Niepokalanego poczqcia NMp przezywamy w

ramach fubieluszu 350 - lecia powstania naszego Zgromadzenia. W tle ciqgle
znajduje siq pandemia, kt6ra zdominowala niemal wszystko, ograniczaj4c
perspektywy zycia ludzkiego, w tym takze wiele zaplanowanych inicjatyw
zgromadzenia. Pomimo jednak wielu ograntczeri, kt6re zmusily nas do
rezygnacii z czq§ci naszej dzialalno§ci, w tym do zaniechania realizacji
niekt6rych czq§ci programu fubileuszu, m.in. Konwentu Generalnego, B69 w
swojej opatrzno§ci, udzielil nam, poniek4d w inny spos6b, dobra, kt6re stalo
siq naszym udzialem. chcialbym zwr6cié na nie szczeg6ln4 uwagQ w
niniejszym li§cie.

1. oblatio pierwszy i fundamentalny wraz charyzmatu naszego
Zgromadzenia.
Centralnym wydarzeniem zarlwno calego fubileuszu jak i obecnego roku

jest dzieri 11 grudnia, w ktdrym przypada dokladnie 350 rocznica zhoilenia
aktu Oblatio przez naszego Swiqtego Ojca Stanislawa. Wydarzenie to dalb
poczEtek naszemu Zgromadzeniu. R6wnocze§nie jednak ujawnil siQ
charyzmat naszej wsp6lnoty zakonnej. Iego istotq w spos6b prosty i
jednoznacznyvtyraùaj4 nasze obecne Konstytucje:,,Misterium Niepokalanego
poczqcia NajÉwiqtsze)Maryi Panny jest istot4 charyzmatu Zgromadzenia i od
samego poczqtku jego istnienia szczeg6lnym znakiem, mocE i radosciq
mariariskiego powolania. Z tego misterium wyptywa tozsamosé i misja
zgromadzenia" [K 2).wspomniane tu elementy charyzmatu odnajdujemy ju2
w tek5cie oblatio, kt6ry jest pierwsz4 formulE 5lub6w zakonnych w naszym
zgromadzeniu. Po raz pierwszy ujqta zostaje nazwa naszej wsp6lnoty
zakonnej, ktdrej cech4 vvyr6zniaj4ca siq jest Niepokalane Poczqcia Matki
Pana. Ten dar i przywilej Maryi §w. Stanislaw ujmuje w kontek§cie calej
Tr6jcy 6wiqtej: ,,Boga ojca wszechmog4cego i syna i Ducha Swiqtego" i
umieszcza go w perspektywie powolania Maryi do bycia ,,Bogurodzic4"
(Oblatio n. 11. Taka ujqcie wskazuje, Le rozumiat on, i2 to obdarownie Maryi
obfit4 lask4 ma charakter historiozbawczy i ze takie jest tez dzialanie Boga w
Jej ?yciu. Duch Swiqty, kt6ry napelnia fq calkowicie wraz z lej poczgciem,
ogarnia takLe catej |ej ùycie i wszelkie dziatanie. wl4cza Jq w Bozy plan
zbawienia, zapowie dziany w Protoewangelii, zaraz po pierwszym grzechu



Adama i Ewy. |ej odpowiedZ dostrzegamy na kartach Ewangelii, przede
wszystkim w scenie Zwiastowania i w dziefi Piqédziesi4tnicy. Maryja, Matka
Chrystusa i Matka Ko§ciola ma szczeg6lny udzial w Boskim misterium
zbawienia, kt6re w Iej zyciu ujawnia siq juz w momencie Jej Swiqtego
poczqcia. To dlatego ulubionym wezwaniem naszego swiqtego Ojca byto
wezwanie: Immaculata Virginis Mariae conceptio sit nobis salus et protectio.
Nie musimy siq tu obawiaé tlumaczenia laciÉskiego slowa salus jako
,,zbawienie", a nie ,,zdrowie", poniewaù w calej konstrukcji zawolania nie
chodzi tylko o Marf q, ale fej Niepokalane Poczqcie, kt6re jest bezpoSrednim
dzialaniem Boga w Iej ?yciu od samego pocz4tku istnienia; jest niczym
nieskrqpowanym udzielaniem siq Boga czlowiekowi - Maryi; jest czystym
Darem Boga zapodmiotowionym w osobie Maryi. Darem tym jest Duch
Swiqty. W misterium Niepokalanego Poczqcia Maryi podmiotem dzialaj4cym
jest Duch Swiqty, a Maryja jest przedmiotem yégo azialania, jeszcze bez
wsp6tdzialania z |ej strony. Jej wspdlpraca z Duchem Swiqtym przyjdziewraz
z do)rzewaniem w czlowteczeÉstwie i kobiecosci, z d,ojrzewaniem do
macierzynstwa i w macierzyÉstwie. To dlatego §wiqty Stanislaw, rozwaLaj4c
Ewangeliq zwiastowania napi sal, ze Bogurodzica Maryj a, byla,pelna laski,
pelna Ducha Swiqtego". ufam, ze §wiqtowanie )ubileuszu o2ywi w nas ten sam
charyzmat umilowania Maryi i posluszeflstwa Duchowi Swiqtemu, jaki
dostrzegamy dzi5 w 2yciu naszego 6wiqtego OjcaZato?yciela.

2. Odczytanie tekstu Oblatio 5w. Oica Stanislawa w mieisce odnowienia
5lub6w w uroczysto5é Niepokalanego poczqcia NMp

Zgodnie z programem fubileuszu, dnia B grudnia, jedynie w tym roku i
niemal w 350 rocznicq zloLenia aktu )blatio przez sw. stanislawa, my, jqgo
duchowi synowie odczytamy ten sam tekst )blatio. Bgdzie to nawiqzanie do
tamtego wydarzenia, w duch u w dziqczn o§ci za nasze p owolanie. Uczyni my to
tak, jak zwykli6my odnawiaé §luby w naszE uroczystoéé tytularn4: publicznie,
we wszystkich wspdlnotach, wobec zgromadzonych wiernych. SkladajEc
)blatio, musimy pamigtaé, 2e jest to akt wyjqtkowy i jednorazowy. Aby zatem
unikn4é nieporozumieÉ, odczytanie tekstu obtatio nalely poprzedzié
odpowiednim wprowadzeniem dla wszystkich uczestnikdw. Mozna to zrobié
odczytuj4c przygotowan4 przez Komisjq fubileuszow4 i rozeslanq do
wszystkich dom6w odpowiedniq broszurq. Odczytanie )blatio ma charakter
symboliczny. Mo2e jednak staé siq dla nas okazj4 do poglqbienia naszej
to2samoÉci, powrotu do Lrodel naszej duchowoéci zakonnej, o2ywienia
charyzmatu. Mo2e takze przyczynié siq do nawi4zania lub umocnienia
osobowej wiqzi z Ojcem Zalozycielem, ktdry aktem Oblqtio, z natchnienia
Ducha Bozego, powolal do istnienia naszq wsp6lnotq zakonn4.

3. |ednolltykrzyù profesyiny dla wszystkich czlonk6w zgromadzenia.
w programie wydarzeri jubileuszowych znajduje siQ opracowanie i

przyjqcie specjalnego krzyza profesyjnego, jednakowego dla wszystkich



czlonk6w Zgromadzenia. Od chwili |ubileuszu bqdzie on pelnil funkcjq
oficjalnego i jedynego krzyLa profesyjnego, wrqczanego wszystkim podczas
profesji wieczystej. Dziqki intensywnemu zaangazowaniu Przelozonego
Prowincji Polskiej (za co mu serdecznie dziqkujq), taki krzyL doilé szybko
zostal wykonany i dzi(;, to jest w uroczysto6é Niepokalanego poczcia NMp
otrzymai4 go ws zys cy m aria n i e, kt6rzy zlozyli juz w czeén i e j §l uby wie czyste.
Symbolika krzyLa nawiqzuje do najbardziej charakterystycznych cech
duchowoéci naszego Zgromadzenia. S4 nimi: postaé Chrystusa umieraj4cego
na krzyùu na awersie oraz ujqte liniowo od g6ry na rewersie rqka Bozej
opatrzno6ci, golqbica symbolizuj4ca Ducha Swiqtego i Matka Boùa
niepokalanie poczqta. Na§ladujqc tradycje innych wsp6lnot zakonnych,
bqdziemy mieli jednakowy znakkonsekracji zakonnej, kt6ry jest nam drogi i
opiera siQ na fundamentach naszego duchowego i materialnego
partymonium. Ryt przekazania i nalo2enia krzyza powinien mieé miejsce w
tej samej celebracji, w kt6rej bqdziemy odczytywali Oblatio. Formularzzostal
iu? wcze6niej przeslany wszystkim przeloionym prowincji i wikariat6w
generalnych.

4. Materialy na miesiqczne dni skupieni aw ZfJ1zi_roku.
Pomimo tego, ze zpowodu pandemii nie mogliSmy siq spotkaé na Konwencie
Generalnym w biez4cym roku, udalo siq przygotowaé do druku artykuly z I
Sympozjum teologicznego Mariariskiej Szkoly Duchowo§ci, zaplanowanego w
ramach Konwentu Generalnego. Zostanq one opublikowane w najbli2szym
czasie w ksi4Zce pt. ,,oblatio i konsekracja". Materialy I sympozjum
Teologicznego Mariartskiej Szkoly Duchowo§ci. Druk ksi4zki w czterech
jgzykach: angielskim, francuskim, polskim i portugalskim przewidziany jest
jeszcze w tym roku, ale ze wzglqdu na pandemiq mo2e nie byé mozliwe
dostarczenie jej do koÉca tego roku. Natomiast w wersji pdf bqdzie ona
rozeslana jeszcze w tym roku, tak aby zawarte w niej artykuly mogly slu2yé
za materialy na konferencje na miesieczne dni skupienia juz odstycznia 2O2t
roku. Zawarte w publikacji materialy s4 bardzo wailne dla to2samo6ci naszej
wspdlnotyzakonnej. AktOblatio §w. Stanislawa, naszego Ojca i Zalo|yciela,to
jego konsekracja Bogu w Kosciele i dla Kosciola. Artykuly poglqbiaj4
perspektywq duchowq naszego Zgromadzenia i s4 inspiracj4 na przyszloÉé,
co jest szczegllnie wa2ne dla formacji zarlwno podstawowej jak i
permanentnej.

w kontek§cie spraw fubileuszowych, w szczegdlno6ci zwi4zanych ze
zmienion4 form4 odnowienia §lub6w wyj4tkowo i jedynie w tym roku orazz
wprowadzeniem jednolitych krzyzy profesyjnych dla wszystkich profes6w
wieczystych naszego zgromadzenia, chcialbym podkresli é, Le te zmiany s4
decyzj4 najv,ryLszych wladz zgr omadzenia. cho ciaz b owie m propozycj e
przygotowala Komisja |ubieluszowa, to jednak ostateczne decyzje podjqli
przeloàeni prawnie ustanowieni w Zgromadzeniu. Najpierw, przelo|eni



prowincii i wikariatdw generalnych podczas spotkania w Rzymie w dniach
24-27 wrzeÉnia 201,9 roku zaaprobowali przedstawiony im program, a potem
Przeloùony Generalny wraz ze swoj4 Radq, podczas 53 sesji, dniaZ listopada
2 0 19 przyl 4I p owyilsz e ws p o m n i a n e p r o p o zy cj e j a k o o b o w i4zu) 4c e d I a c a I e g o
zgromadzenia. Proszq zatem, aby wprowadzono je w zycie, zarlwno w tym,
co siQ odnosi do Swiqtowania calego Jubiluszu, w tym uroczystosci
Niepokalanego Poczqcia NMP, jak celebracji §lub6w wieczystych i jednolitego
krzyila dla wszystkich profes6w wieczystych.

Kochani Wspdlbracia,
DziS w szczegllny spos6b pozdrawiam Was wszystkich i w modlitwie

zawierzam Was Matce naszego Pana, Niepokalanie poczqtej Maryi, naszej
Matce i Patronce. Prosimy I,4, aby nam wypraszala laskq wiary, ze pomimo
ciEgle trwajEcej pandemii i zwi4zanych z tym cierpieÉ, 869 w swojej
Opatrzno6ci prowadzi dzieje naszego Zgromadzenia, KoSciola i Swiata; ze On
sam jest jedynym Panem historii. Z wiar4 poddajemy siQ dzialaniu Ducha
Swiqtego, Dawcy wszelkich dardw i charyzmat6w.

otaczam dzi5 moj4 modlitw4 zwlaszcza wsp6tbraci starszych, czujEcych
sig samotnie, do§wiadczonych kryzysem. Bozemu milosierdziu polecamy
zmarlych w ostatnim czasie wsp6lbraci i naszych bliskach, a zwlaszcza
rodziciw. z ufnoSciq zawierzamy Bogu naszych chorych wspdlbraci,
szczegdlnie znajdujEcych siQ w niebezpieczeÉstwie smierci z powodu
koronawirusa. Powierzam was wszystkich opatrznosci Boga
wszechmog4cego i wstawiennictwu §wiqtych, przede wszystkim Sw. naszego
ojca stanislawa, bt. lerzego, odnowiciela oraz Antoniego i Jerze[o,
mqczenniklw z Rosicy. Proszq Was tak2e o modlitwq za mnie, abym wypetriit
wiernie poslugq, kt6rq Pan mi zlecil.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!

PrzeÌozony Generalny
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