
Ad honorem 
Immaculatae Conceptionis 

Mariae

Konsekrowani dla Chrystusa i Kościoła

KONSEKROWANI DLA CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

Widząc cierpliwość [Ojca Stanisława] i prace podjęte na chwałę 
Boga i Jego Najłaskawszej Matki, miłosierny Pan – stosując różne 
bodźce przez natchnienia i boskie objawienia, które przez spo-
wiedników i teologów zostały uznane za prawdziwe i niezawodne 
– powołał go do założenia w swoim Kościele nowego Instytutu, 
w celu większego pomnożenia kultu Niepokalanego Poczęcia, 
służenia pomocą w duszpasterstwie proboszczom i niesienia po-
mocy zmarłym. Posłuszny zatem głosowi Bożemu i godnej po-
dziwu swej dyspozycyjności, za zgodą najwyższego Namiestnika 
Chrystusowego Klemensa X i Przełożonego Generalnego, zamie-
nił pierwsze swe powołanie i w środę w oktawie Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 10 grudnia roku Pańskiego 
1670, został uwolniony przez ojca Michała od Nawiedzenia ze ślu-
bów prostych i  przysięgi wytrwania. W tymże momencie na nowo 
ofiarował się w swoim Instytucie  Bogu i Matce Jego, otrzymawszy 
od wspomnianego ojca błogosławieństwo: „Niech Bóg umocni 
to, co w tobie zdziałał". Odchodzącemu od Pijarów liczni Najja-
śniejsi Prałaci […] różne ofiarowują godności, beneficja, urzędy 
i honory.  On jednak dla większego okazania posłuszeństwa swe-
mu Panu, czując się pobudzony Jego natchnieniem, zajął się poło-
żeniem fundamentów pod swój Instytut. Nie do wiary wprost, ja-
kie w tej sprawie przezwyciężył trudności,  pouczany w tym czasie 
przez Boga cudownymi znakami.

 Z pierwszej, napisanej w roku 1705,
 biografii św. Stanisława od Jezusa i Maryi,
 naszego Ojca Założyciela (Mansueto Leporini, Vita Fundatoris)
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Niniejsza książka jest przede wszystkim 
owocem pracy Generalnej Komisji ds. 
przygotowania Jubileuszu 350-lecia po-
wstania Zgromadzenia Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia NMP, powołanej 
2 maja 2017 roku, i ma charakter wprowa-
dzenia do świętowania Jubileuszu. Z tego 
powodu zawiera Program Jubileuszu, aby 
każdy ze współbraci mógł zapoznać się 
z czteroletnim planem obchodów i – przy-
najmniej w niektórych z nich – uczestni-
czyć. Główny zrąb tej książki stanowią 
dwie pozycje, tj. List otwierający Jubileusz 
oraz Konferencje na miesięczne dni skupie-
nia na rok 2020. Publikacja zawiera tak-
że Modlitwę jubileuszową, którą można 
dołączać do zwyczajowo odmawianych 
po Liturgii Godzin Modlitw mariańskich 
oraz w kościołach podczas celebracji 
Mszy Świętej z wiernymi, przed lub po 
błogosławieństwie końcowym. Gorąco 
Was zachęcam, Drodzy Współbracia, do 
skorzystania z pomocy, jaką otrzymujecie.
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PRZEDMOwA

„Wyraz «Jubileusz» mówi o radości. Chodzi tu nie tylko o radość czysto 
wewnętrzną, ale o radość, która objawia się także na zewnątrz, albowiem 
przyjście Boga jest wydarzeniem także zewnętrznym. Jest ono widzialne, 
słyszalne i dotykalne, jak mówi św.  Jan (por. 1 J 1, 1). Słusznie zatem, że 
wszystkie przejawy radości związane z tym przyjściem są także przejawami 
zewnętrznymi: Kościół raduje się ze zbawienia” (Tertio millennio advenien-
te, 16).

W 350. rocznicę powstania Zgromadzenia Księży Marianów radość ju-
bileuszowa staje się także naszym udziałem. Nie jest to nasza zasługa, ale 
czysty dar Boga w Jego Opatrzności. Dziś z wdzięcznością spoglądamy ku 
Temu, który, posługując się naszym świętym Ojcem Stanisławem, nie tylko 
powołał do istnienia swoje dzieło, ale także je zachował i nadal podtrzy-
muje w istnieniu. Poprzez wydarzenia jubileuszowe chcemy wyrazić naszą 
wdzięczność Bogu za Jego opiekę nad nami przez wszystkie wieki naszej 
historii i Jemu chcemy powierzyć naszą przyszłość.

Niniejsza książka jest przede wszystkim owocem pracy Generalnej Ko-
misji ds. przygotowania Jubileuszu 350-lecia powstania Zgromadzenia 
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, powołanej 2 maja 2017 
roku, i ma charakter wprowadzenia do świętowania Jubileuszu. Z tego po-
wodu zawiera Program Jubileuszu, aby każdy ze współbraci mógł zapoznać 
się z czteroletnim planem obchodów i – przynajmniej w niektórych z nich 
– uczestniczyć. 

Główny zrąb tej książki stanowią dwie pozycje, tj. List otwierający Jubi-
leusz oraz Konferencje na miesięczne dni skupienia na rok 2020. Publikacja 
zawiera także Modlitwę jubileuszową, którą można dołączać do zwyczajo-
wo odmawianych po Liturgii Godzin Modlitw mariańskich oraz w kościo-
łach podczas celebracji Mszy Świętej z wiernymi, przed lub po błogosła-
wieństwie końcowym. 

Gorąco Was zachęcam, Drodzy Współbracia, do skorzystania z pomocy, 
jaką otrzymujecie. Szczególnie zachęcam wszystkie wspólnoty mariańskie 
do podjęcia praktyki regularnych, miesięcznych dni skupienia, do czego 
zresztą zobowiązują nas nasze Ustawy, na które składaliśmy śluby zakonne.
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Wyrazy serdecznej wdzięczności kieruję na ręce ks.  Josepha G. Ro-
escha MIC, Przewodniczącego Komisji, oraz wszystkich członków Komi-
sji, którzy współpracowali z nim podczas wielu spotkań przygotowujących 
Program Jubileuszu. Dziękuję Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich, 
zarówno w  Stanach Zjednoczonych, jak i  w Polsce, za współpracę przy 
opracowaniu Programu, a przede wszystkim za deklarację znaczącej po-
mocy przy realizacji prac. Dziękuję także Wydawnictwu Księży Marianów 
w Warszawie za życzliwą pomoc w wydaniu niniejszej książki.

Ufam, że wielorakie wydarzenia jubileuszowe, w których realizacji po-
mocna będzie niniejsza publikacja, przyczynią się do osobistego uświę-
cenia nas, duchowych synów świętego naszego Ojca Stanisława oraz do 
umocnienia tożsamości mariańskiej w jeszcze bardziej ofiarnej służbie Ko-
ściołowi i Chrystusowi.

Rzym, dnia 24 listopada 2019 roku.
ks. Andrzej Pakuła MIC
Przełożony Generalny
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Rzym, 8 grudnia 2019 r.
Prot. n. 159/2019

List Przełożonego generalnego
na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

2019 roku
otwierającą jubileusz 350-lecia powstania

Zgromadzenia Księży Marianów

Boża Opatrzność, która z mocą rozciąga się od krańca do krań-
ca i wszystkim kieruje ze słodyczą, i której drogi nie są drogami 
naszymi, zechciała mieć maleńką trzódkę mariańską najuko-
chańszej i Niepokalanej Matce oddaną, nie w granicach jednego 
Królestwa Polskiego, gdzie jest jej gniazdo, lecz rozszerzoną po 
całej ziemi.

Drodzy współbracia,

rozpoczynając dziś świętowanie Jubileuszu 350-lecia powstania naszego 
Zgromadzenia, chciałbym przypomnieć powyższe zdanie napisane przez 
ojca Alexiusa de Octaviana Fischera w  roku 1758 w  Protocollum Balsa-
manensis, które doskonale wyraża doświadczenie całej naszej wspólnoty 
zakonnej na przestrzeni jej dziejów. Jest to doświadczenie wiary w opie-
kę Bożej Opatrzności nad nami. Ma ono swoje źródło w duchu naszego 
świętego Ojca Stanisława, Założyciela, który tak wyraził zawierzenie Bogu 
w swoim Testamencie: „Wszystkim teraźniejszym i każdemu z moich przy-
szłych braci i towarzyszy na zawsze przydzielam najwspanialszą fundację: 
Opatrzność Boga Najłaskawszego”. Ta sama Opatrzność kieruje także dzi-
siaj dziejami naszej wspólnoty zakonnej i wprowadza nas w niniejszy Jubi-
leusz.

Znaczenie Jubileuszu

„Każdy Jubileusz jest przygotowany w dziejach Kościoła przez Opatrz-
ność Bożą” – w takich słowach św.  Jan Paweł II opisuje teologiczną per-
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spektywę Jubileuszu w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente (17). 
Znajdujemy tam również inne znaczenia i  cele Jubileuszu: jest to „czas 
w szczególny sposób poświęcany Bogu”, który „ma służyć odnowie” wiary 
i więzi z Bogiem, „jest zawsze szczególnym czasem łaski, «dniem błogo-
sławionym przez Pana»: jako taki ma on [...] charakter radosnego święta”, 
„ma być wielką modlitwą uwielbienia i dziękczynienia”, a „radość każdego 
Jubileuszu jest w szczególny sposób radością z odpuszczenia win, radością 
nawrócenia” (32). „Wszystko powinno zmierzać ku pierwszoplanowemu 
celowi Jubileuszu, jakim jest ożywienie wiary i  świadectwa chrześcijan” 
(42). Ufam, że świętowanie 350-lecia powstania naszej wspólnoty zakonnej 
przyczyni się do odnowy naszej wiary i osobistej więzi z Panem, który nas  
powołał; do pogłębienia naszej tożsamości i świadomości charyzmatu; do 
dawania świadectwa, kim jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani w Ko-
ściele; do ponownego odkrycia, kim jest dla nas Chrystus i Jego Niepokala-
na Matka, a nasza Patronka; do pogłębienia więzi ze świętym Ojcem Stani-
sławem, naszym Ojcem Założycielem, który posłuszny Duchowi Świętemu 
dał początek naszej wspólnocie zakonnej.

Ponieważ jesteśmy wspólnotą apostolską, każde nasze działanie powin-
no mieć wymiar pastoralny. Przede wszystkim, sam Jubileusz, jeśli będzie 
przeżywany jako szczególny czas łaski i  zostanie przyjęty przez nas jako 
kolejne wezwanie Pana ku nawróceniu, może stać się – poprzez świadec-
two wiary – ewangelizacją. W konsekwencji zatem, świadectwo naszego 
powołania może przyciągnąć do naszej wspólnoty młodych mężczyzn, 
których powołuje Bóg. Wierność Panu i  Jego łasce skutkuje także pro-
mieniowaniem naszego charyzmatu i skupia wokół nas świeckich, którzy 
chcą żyć naszą duchowością. To przede wszystkim z tego powodu zarówno 
Komisja Jubileuszowa, jak i przełożeni prowincji i wikariatów zebrani na 
wspólnym spotkaniu w Rzymie we wrześniu bieżącego roku zapropono-
wali, aby dziełem jubileuszowym naszego Zgromadzenia było zakładanie 
przy naszych parafiach i rektoratach Bractwa Niepokalanego Poczęcia Ma-
ryi (jeszcze w trakcie Jubileuszu lub bezpośrednio po nim). Bractwa, uję-
te w  najnowszych naszych Konstytucjach jako stowarzyszenie świeckich 
właściwe Zgromadzeniu, przyczynią się do propagowania naszego cha-
ryzmatu, a zarazem do jeszcze mocniejszego związania świeckich z naszą 
wspólnotą. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby każda prowincja 
ustanowiła jeszcze inne dzieła jubileuszowe: ewangelizacyjne, edukacyjne, 
miłosierdzia itp.
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Ramy czasowe i wydarzenia jubileuszowe

Świętowanie Jubileuszu zostało rozciągnięte na cztery lata: 8 grudnia 
2019 – 8 grudnia 2023. Oficjalnym aktem otwarcia jest celebracja w dniu 
dzisiejszym w Domu Generalnym II Nieszporów Niepokalanego Poczęcia 
NMP, sprawowanych przez arcybiskupa José Rodrígueza Carballa, sekre-
tarza Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego. Dokładna 350. rocznica powstania Zgromadzenia przypa-
da 11 grudnia 2020 roku. Rozpoczęcie świętowania rok wcześniej i celebra-
cja wydarzeń poprzedzających tę datę umożliwiają dobre przygotowanie 
do rocznicy oraz jej odpowiednie przeżycie. Zakończenie Jubileuszu na-
stąpi 8 grudnia 2023 roku, także w święto tytularne Zgromadzenia. Tego 
roku przypada 350. rocznica zatwierdzenia pierwszego domu zakonnego 
Zgromadzenia Marianów w  Puszczy Korabiewskiej przez biskupa Jacka 
Święcickiego. Rozciągnięcie Jubileuszu na cztery lata jest historycznym 
nawiązaniem do kształtowania się naszego Zgromadzenia, tj. od jego cha-
ryzmatycznego początku wyrażonego w Oblatio do ukonstytuowania się 
pierwszej wspólnoty zakonnej.

Każdy rok czteroletniej celebracji Jubileuszu będzie miał specjalnie de-
dykowane hasło. Określają one naszą tożsamość i tworzą spójne przesłanie: 
Konsekrowani dla Chrystusa i Kościoła (rok 2020); W szkole Niepokalane-
go Poczęcia Maryi (2021); Na paschalnej drodze (2022); W charyzmatycz-
nej misji (2023). Na poszczególne lata Jubileuszu zostaną przygotowane 
teksty konferencji na miesięczne dni skupienia. Główne zagadnienia kon-
ferencji oraz wydarzeń jubileuszowych będą związane z tematem przewi-
dzianym na dany rok, co pozwoli pogłębić naszą autorefleksję dotyczącą 
charyzmatu oraz może stać się inspiracją do odnowy życia duchowego za-
równo w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.  

Na kolejne lata zaplanowane są specjalne wydarzenia wspólnotowe 
i  formacyjne: w  roku 2020 będzie to Konwent Generalny i  Ogólnoświa-
towy Kongres Świeckich Współpracowników; w roku 2021 spotkanie ma-
rianów w  formacji wstępnej z  całego świata w  Licheniu oraz sympozja 
regionalne na temat szkoły Niepokalanego Poczęcia Maryi organizowane 
przez prowincje i wikariaty generalne w ramach dorocznych konwentów; 
w roku 2022 spotkanie młodych marianów z całego świata oraz sesja na-
ukowa w Warszawie, a później konwenty prowincji i wikariatów general-
nych na temat paschalnej drogi Zgromadzenia; w roku 2023 odbędzie się 
Kapituła Generalna, podczas której członkowie Kapituły pod przewodnic-
twem Przełożonego Generalnego dokonają aktu zawierzenia Zgromadze-
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nia Matce Bożej Niepokalanej w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. 
Na zakończenie Jubileuszu, przy okazji tradycyjnego odnowienia ślubów 
dnia 8 grudnia 2023 roku, wszystkie wspólnoty domowe dokonają aktu 
zawierzenia Matce Bożej Niepokalanej Zgromadzenia i  poszczególnych 
współbraci, posługując się aktem zawierzenia użytym wcześniej w czasie 
Kapituły Generalnej.

Szczegółowy program obchodów jubileuszowych całego Zgromadzenia 
zostanie ogłoszony w specjalnym dokumencie. Oprócz tego poszczególne 
prowincje i wikariaty przygotują własne programy.

Oblatio – fundamentalny punkt odniesienia Jubileuszu 

Decydującą chwilą dla naszego Zgromadzenia było złożenie przez świę-
tego Ojca Stanisława aktu Oblatio, tradycyjnie przez nas określanego jako 
Ofiarowanie siebie. Dziś – dzięki najnowszym badaniom historyczno-teo-
logicznym – wiemy, że Oblatio w zamyśle Ojca Założyciela było formułą 
ślubów zakonnych nowej wspólnoty, którą tym aktem powołał do istnie-
nia. Dlatego pierwszy towarzysz i zarazem drugi członek nowej wspólnoty 
księży marianów, brat Stanisław Krajewski, złożył swoje śluby na ręce Ojca 
Założyciela, wypowiadając tę samą formułę aktu Oblatio, które odczytał 
św. Stanisław po przyjęciu indultu opuszczenia pijarów. Oblatio dokonane 
dnia 11 grudnia 1670 roku dało początek naszemu Zgromadzeniu. Kapitu-
ła Generalna, która odbyła się w Rzymie w roku 2017, uroczyście ogłosiła 
ten fakt w Deklaracji, powracając w ten sposób do najdłuższej tradycji na-
szej wspólnoty. To centralne wydarzenie, które dało początek Zgromadze-
niu, chcemy uczcić w 2020 roku w dwojaki sposób.

Po pierwsze, dnia 8 grudnia 2020 roku, kiedy przypada niemal dokładnie 
350 lat od wypowiedzenia słów Oblatio przez św. Stanisława, my wszyscy, 
jego duchowi synowie, nawiązując do tamtego wydarzenia, złożymy nasze 
Oblatio, wyjątkowo odczytując – w miejsce tradycyjnego odnowienia ślu-
bów – ten sam tekst, który odczytał Ojciec Założyciel. Uczynimy to tak, 
jak zwykliśmy odnawiać śluby każdego roku w naszą uroczystość tytularną: 
publicznie, we wszystkich wspólnotach, wobec zgromadzonych wiernych 
(parafian, członków SPM i Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, przy-
jaciół itp.). Składając Oblatio, musimy jednocześnie pamiętać, że jest to 
akt symboliczny i jednorazowy. Dlatego, aby uniknąć nieporozumień, na-
sze Oblatio należy poprzedzić odpowiednim wprowadzeniem dla wszyst-
kich uczestników celebracji, wyjaśniającym, że nie chodzi o nową formułę 
ślubów zakonnych, ale o uczczenie 350. rocznicy pierwszego historycznie 
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ślubowania mariańskiego. Dla wiernych świeckich zostanie przygotowana 
odpowiednia broszura o Oblatio i Zgromadzeniu Księży Marianów o cha-
rakterze formacyjnym i  powołaniowym, zaś dla wszystkich współbraci 
przygotowany będzie odpowiedni tekst do odczytania.

Wcześniej, w  czasie Konwentu Generalnego w  październiku 2020 
roku, odbędzie się specjalne sympozjum poświęcone Oblatio i konsekra-
cji. Uczestnicy Konwentu, oprócz zagadnień ustalonych na takie zebrania 
w naszych Konstytucjach (Konstytucje, 276; Dyrektorium, 250), podejmą 
namysł nad znaczeniem konsekracji zakonnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Oblatio, znajdującego się u  początków naszego Zgromadzenia. 
Refleksja nad tymi istotnymi elementami życia zakonnego może dać nowy 
impuls, służący zarówno ożywieniu i  pogłębieniu charyzmatu, jak i  od-
kryciu na nowo łaski wybrania do szczególnej bliskości z Bogiem i służby 
w  Kościele. W  kontekście gwałtownie postępującej sekularyzacji dzisiej-
szego świata pochylenie się nad najważniejszymi sprawami naszego życia 
wspólnotowego i  osobistego – a  do takich należy konsekracja zakonna 
w kontekście Oblatio – może stać się dla nas bodźcem do nawrócenia i po-
wrotu do „pierwotnej miłości” (por. Ap 2, 4).

Dziękczynienie i pojednanie z Bogiem

W czasie Jubileuszu spoglądamy na naszą historię z perspektywy wiary 
i  dostrzegamy w  niej wydarzenia piękne, naznaczone służbą Kościołowi 
i świętością naszych współbraci, którzy poprzedzili nas na drodze mariań-
skiego powołania. Tworzyli oni, dzięki wspaniałej i wielkodusznej współ-
pracy z łaską Boga, piękne karty historii naszego Zgromadzenia, z której 
jesteśmy dumni. Cieszymy się ich radością i w poczuciu współuczestnic-
twa w patrymonium naszej wspólnoty dzielimy się z innymi dobrem, któ-
re nasi poprzednicy wnieśli w historię Kościoła i ludzkiej wspólnoty. I jest 
to postawa zarazem słuszna i właściwa. Świętowanie Jubileuszu daje nam 
wszystkim okazję do dziękczynienia Bogu za okazane naszej wspólnocie 
na przestrzeni dziejów łaski i  odpowiedź pełną wiary ze strony naszych 
współbraci. 

Wpatrując się w  przeszłość, nie możemy jednak zapominać o  takich 
wydarzeniach, dotyczących zarówno całej wspólnoty, jak i poszczególnych 
współbraci, które dziś oceniamy jako smutne i tragiczne, niekiedy powo-
dujące także zgorszenie we wspólnocie całego Kościoła. Chodzi tu zwłasz-
cza o sytuacje naznaczone zagubieniem wiary lub grzechem. I  jak cieszy 
nas współuczestnictwo w dobru wspólnym całego Zgromadzenia, tak nie 
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możemy udawać, że nie dotyczą nas wydarzenia naznaczone skandalem. 
Jednym z celów Jubileuszu jest pewien rodzaj „rozliczenia się” z przeszło-
ścią, tak jak dzieje się to podczas rachunku sumienia. Za dobro Bogu dzię-
kujemy, za zło przepraszamy i prosimy o przebaczenie, aby pojednać się 
z Bogiem i z bliźnimi, szczególnie z tymi, którzy doświadczyli zgorszenia. 
Naszym wspólnotowym aktem przeproszenia Boga i Kościoła za grzechy 
zarówno wspólnotowe, jak i  indywidualne będzie celebrowany 24 paź-
dziernika, jak co roku podczas Konwentu Generalnego w Licheniu, „Dzień 
zadośćuczynienia i pokuty”. Wierzymy, że wyznanie grzechów w duchu po-
kuty otworzy nasze serca na większe dziękczynienie za otrzymane od Boga 
dary i łaski, a zarazem umocni całą naszą wspólnotę, aby na nowo mogła 
kroczyć w wierności charyzmatowi i łasce otrzymanego powołania. 

W pojednanie z Bogiem oraz współbraćmi wpisuje się tradycja „odpu-
stu, będącego jednym z konstytutywnych elementów Jubileuszu. Objawia 
się w nim pełnia miłosierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi naprzeciw 
ze swą miłością, wyrażającą się w odpuszczeniu win” (Incarnationis myste-
rium, 9). W czasie Jubileuszu będzie możliwość uzyskania odpustów za-
równo przez nas, członków Zgromadzenia Księży Marianów oraz osoby 
stowarzyszone z nami, jak też przez wszystkich wiernych świeckich, którzy 
będą brali udział w  wydarzeniach jubileuszowych lub nawiedzą wyzna-
czone kościoły czy kaplice. Odpusty będzie można uzyskać w określonych 
miejscach i określonym czasie, zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez 
Penitencjarnię Apostolską. Pełna lista odpustów zostanie ogłoszona w póź-
niejszym czasie w specjalnym piśmie Penitencjarni.

 

Zawierzenie Niepokalanej Matce i Patronce naszego Zgromadzenia

Jubileusz powstania naszego Zgromadzenia powierzamy Maryi Nie-
pokalanej, naszej duchowej Matce i  Patronce. Uroczystość Jej Niepoka-
lanego Poczęcia jest klamrą spinającą początek i  zakończenie obchodów 
jubileuszowych. Charakter naszej wspólnoty zakonnej jest od samego po-
czątku wybitnie maryjny; zawarty jest już w samym tytule Zgromadzenia. 
Jednakże nasza maryjność ma szczególne znamię – jest nim Niepokalane 
Poczęcie Matki Pana. Ten charyzmatyczny wymiar maryjności jest obec-
ny od samego początku Zgromadzenia. W naszej wspólnocie świadomość 
centralnego miejsca Niepokalanego Poczęcia Maryi w charyzmacie zawsze 
była obecna, choć wyrażała się na wiele sposobów, a wielu naszych współ-
braci, także bardzo ważnych w naszych dziejach, przez lata dojrzewało do 
zrozumienia charyzmatu wspólnoty zakonnej. Najbardziej dobitnym tego 
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przykładem jest świadectwo bł. Jurgisa Matulaitisa, Odnowiciela Zgro-
madzenia, który w Dzienniku Duchowym zanotował: „Dzięki Ci, Panie, za 
udzielone mi szczególne uczucia miłości względem Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny. Dawniej trudno mi szła ta modlitwa, teraz 
zaś jakże słodko jest modlić się, przypadłszy do Jej stóp i zatapiać się w mo-
dlitwie” (Dziennik duchowy, 42). 

Także nasza współczesna świadomość tożsamości Zgromadzenia doj-
rzała do tego, aby w najnowszych Konstytucjach misterium Niepokalanego 
Poczęcia NMP nazwać „istotą charyzmatu Zgromadzenia i od samego po-
czątku jego istnienia szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego 
powołania” (Konstytucje, 2). Dlatego też hasło Jubileuszu brzmi: Ad ho-
norem Immaculatae Conceptionis Mariae (Ku czci Niepokalanego Poczę-
cia Maryi). Szczególnie w obecnym czasie kierujemy nasze spojrzenie ku 
Niej, w nadziei na Jej nieustanne wstawiennictwo za nami, Jej duchowymi 
synami, noszącymi Jej Imię. Jej umiejętność słuchania Ducha Świętego, 
posłuszeństwo Słowu Boga, całkowite powierzenie się Bogu w sytuacjach 
przekraczających ludzkie rozumowanie niech staną się i naszym udziałem. 
Zawsze uległa działaniu Boga i nieszczędząca swojego życia dla zbawienia 
świata, niech wyprasza także nam łaskę całkowitego i ofiarnego oddania 
w służbie Chrystusowi i Kościołowi.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!

ks. Andrzej Pakuła MIC
Przełożony Generalny
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PROgRAM  JUBILEUSZU
350-lecia powstania  

Zgromadzenia Księży Marianów

CEL JUBILEUSZU
 � „Jubileusz jest zawsze szczególnym czasem łaski, «dniem błogosławio-

nym przez Pana»: jako taki ma on [...] charakter radosnego święta” (Ter-
tio millennio adveniente, 32);

 � uwielbienie, dziękczynienie, radość, spojrzenie w przyszłość z nadzieją;
 � przebaczenie, pojednanie i zadośćuczynienie;
 � pogłębienie mariańskiej tożsamości i samoświadomości;
 � dawanie świadectwa na zewnątrz, kim jesteśmy i do czego jesteśmy po-

wołani w Kościele.

HASłO JUBILEUSZU: Ad honorem Immaculatae Conceptionis Mariae

LOgO: Jubileusz 350-lecia powstania Zgromadzenia Księży Marianów
https://drive.google.com/drive/folders/1Qet4OtvOqoUQzamYBsbxAy-

fwAfLdsLmI?usp=sharing

DZIEłO JUBILEUSZOwE
1. Dziełem jubileuszowym Zgromadzenia Księży Marianów będzie 

zakładanie przy naszych parafiach i  rektoratach Bractwa Niepokalanego 
Poczęcia Maryi (jeszcze w  trakcie Jubileuszu lub bezpośrednio po nim). 
Bractwa przyczynią się do rozpowszechnienia mariańskiego charyzmatu, 
a zarazem do jeszcze mocniejszego związania świeckich z naszym Zgro-
madzeniem. Przygotowany został zarys programu formacyjnego Bractwa, 
szczegółowe itinerarium formacyjne opracuje Prowincja Polska. Gotowe 
są już statuty Bractwa.

2. Każda jurysdykcja może wprowadzić inne dzieła jubileuszowe: miło-
sierdzia, charytatywne itp.
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RAMy CZASOwE wyDARZEŃ JUBILEUSZOwyCH: 2019–2023
 � Rozpoczęcie obchodów będzie miało miejsce 8 grudnia 2019 roku 

w święto tytularne Zgromadzenia. Oficjalne rozpoczęcie w Domu Ge-
neralnym odbędzie się podczas II Nieszporów Niepokalanego Poczę-
cia NMP, sprawowanych przez arcybiskupa José Rodrígueza Carballa, 
sekretarza Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego. Dokładna 350. rocznica powstania Zgroma-
dzenia przypada 11 grudnia 2020 roku. Rozpoczęcie obchodów rok 
wcześniej i celebracja wydarzeń poprzedzających tę datę służą dobre-
mu przygotowaniu do rocznicy oraz jej odpowiedniemu przeżyciu. 
Z  tej racji wydany zostanie list okólny Przełożonego generalnego 
rozpoczynający świętowanie. Posłuży on także jako konferencja na 
grudniowy dzień skupienia. Począwszy od tego miesiąca będą przy-
gotowane i rozprowadzane konferencje na miesięczne dni skupienia, 
związane z  hasłem Jubileuszu przewidzianym na dany rok, do 2023 
roku włącznie (4 kolejne lata).

 � Zakończenie świętowania nastąpi 8 grudnia 2023 roku w święto ty-
tularne Zgromadzenia. Tego roku przypada 350. rocznica zatwierdzenia 
pierwszego domu zakonnego Zgromadzenia Marianów w Puszczy Ko-
rabiewskiej przez biskupa Jacka Święcickiego.

 � Rozciągnięcie Jubileuszu na cztery lata jest historycznym nawiązaniem 
do kształtowania się naszego Zgromadzenia, to jest od jego charyzma-
tycznego początku wyrażonego w  Oblatio do ukonstytuowania się 
pierwszej wspólnoty zakonnej. 

ROK 2020
KONSEKROwANI DLA CHRySTUSA I KOśCIOłA

Rok przygotowania do ponowienia Oblatio

1. Konferencje na miesięczne dni skupienia nawiązujące do powstania 
Zgromadzenia i kształtowania się jego charyzmatu, aktu Oblatio i histo-
rii naszej wspólnoty zakonnej. 
Konferencje przygotowuje ks. Andrzej Pakuła.

2. 25–27 września 2020 roku: Ogólnoświatowy Kongres świeckich 
współpracowników Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu

 � Hasło: Niepokalane Poczęcie Maryi – piękny owoc Bożego miłosierdzia.
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 � Odpowiedzialni: generalny promotor SPM i Bractwa NP NMP br. An-
drzej Mączyński we współpracy z dyrektorami SPM w Polsce (ks. Łukasz 
Wiśniewski) i USA (ks. Chris Alar).

3. 19–24 października 2020 roku: Konwent generalny dla członków 
Zgromadzenia w Licheniu

 � Temat: Oblatio i konsekracja.
 � Odpowiedzialni: Zarząd Generalny.
 � Program Konwentu Generalnego:

19.10.2020 (poniedziałek) – rozpoczęcie na Mariankach u grobu Zało-
życiela (Liturgia Godzin, medytacja, Eucharystia, zwiedzanie Muzeum 
św. Ojca Stanisława Papczyńskiego itp.); w drodze do Lichenia nawie-
dzenie pierwszego domu zakonnego Zgromadzenia w Puszczy Mariań-
skiej
20–21.10.2020 (wtorek–środa) – rozpoczęcie Mszą Świętą w  bazyli-
ce w Licheniu; sympozjum (program przygotowują: ks. Michał Kozak, 
ks. Janusz Kumala, ks. Tomasz Sekulski)
22–23.10.2020 (czwartek–piątek) – obrady Konwentu Generalnego; 
celebracja dnia zadośćuczynienia i pokuty
24.10.2020 (sobota) – zakończenie celebracją o godz. 12.00 w bazyli-
ce w Licheniu przy obecności wiernych (Eucharystia pod przewodnic-
twem nuncjusza).

4. 8 grudnia 2020 roku: publiczne złożenie Oblatio przez wszystkich 
marianów
Złożenie dnia 11 grudnia 1670 roku Oblatio przez św. Stanisława zapo-
czątkowało istnienie Zgromadzenia Księży Marianów. Z tej racji w miej-
sce zwyczajowego odnowienia ślubów w święto tytularne 8 grudnia du-
chowi synowie Ojca Stanisława składają Oblatio, które było pierwszą 
formułą ślubów w mariańskiej wspólnocie. Istotne elementy tego wy-
darzenia:

 � Tak samo jak odnowienie ślubów Oblatio składane będzie we wszyst-
kich wspólnotach lokalnych, publicznie, wobec zgromadzonych wier-
nych (parafian, członków SPM, przyjaciół itp.).

 � Akt Oblatio należy poprzedzić odpowiednim wprowadzeniem dla 
wszystkich uczestników celebracji, wyjaśniając, że nie chodzi o  nową 
formułę ślubów zakonnych, ale o  wydarzenie symboliczne w  350. 
rocznicę pierwszego ślubowania mariańskiego.
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 � Dla marianów, jak też i dla wiernych świeckich należy przygotować od-
powiednią broszurkę o Oblatio, Zgromadzeniu Księży Marianów itp.

 � Każda wspólnota lokalna na swój sposób wspomina akt Oblatio dnia 
11 grudnia 2020 roku.

 � Odpowiedzialni: ks.  Andrzej Pakuła (tekst), br. Andrzej Mączyński 
i ks. Łukasz Wiśniewski (grafika i druk).

 � Ks. Wiśniewski i br. Mączyński przygotują w pdf projekty folderów w róż-
nych językach. Poszczególne jurysdykcje przygotują tłumaczenia i  wy-
drukują u siebie własne foldery.

ROK 2021  
w SZKOLE NIEPOKALANEgO POCZĘCIA MARyI

1. Konferencje na dni skupienia ukierunkowane na praktyczne implika-
cje szkoły Niepokalanego Poczęcia Maryi. Konferencje przygotuje ks. Ja-
nusz Kumala.

2. 10–21 lipca 2021: spotkanie marianów w formacji wstępnej z całego 
świata w Licheniu

 � Temat główny: Niepokalane Poczęcie NMP.
 � Odpowiedzialni: ks. Tomasz Nowaczek oraz Komisja Formacji.
 � Udział biorą marianie do święceń prezbiteratu lub ślubów wieczystych 

w przypadku braci zakonnych, o udziale poszczególnych osób decyduje 
przełożony prowincji lub wikariatu generalnego.

 � Program:
10 lipca 2021 – przyjazd uczestników do Lichenia (do godz. 18.00)
10–11 lipca 2021 (sobota–niedziela) – udział w spotkaniu młodzieży 
w Grąblinie u sióstr anuncjatek 
12–14 lipca 2021 (poniedziałek–środa) – Licheń: czas formacyjny ma-
rianów
15–21 lipca (czwartek–środa) – pielgrzymka: m.in. Puszcza Mariań-
ska, Góra Kalwaria, Sulejówek, Goźlin, Skórzec, Warszawa, Jasna Góra, 
Kraków, Podegrodzie, Mariampol.

 � Struktura spotkania:
 − wspólne odmawianie wszystkich modlitw,
 − przed południem: jedna konferencja i dzielenie w grupach,
 − po południu: jedna konferencja i dzielenie w grupach,
 − dzielenie się powołaniem.

Jubileusz-polski.indd   24 2019-11-29   15:59:27



25

3. Sympozja regionalne na temat szkoły Niepokalanego Poczęcia Ma-
ryi, organizowane przez prowincje i wikariaty generalne w 2021 roku 
w ramach dorocznych konwentów (por. Konstytucje, 277). Istotne ele-
menty:

 � Tematykę podstawową, przydatną do sympozjum przygotuje ks. Janusz 
Kumala.

 � Chodzi o takie ujęcie dogmatyczne i duchowe, aby osiągnąć implikacje 
duchowe i duszpasterskie.

 � Konwent ten powinien być zwołany dla większej niż zwykle liczby 
członków prowincji lub wikariatu generalnego.

 � Należałoby zaprosić także lokalnych teologów z prelekcjami.
 � Prowincje i  wikariaty generalne opracują dla współbraci propozycje 

bibliograficzne tekstów traktujących o  Niepokalanym Poczęciu NMP, 
napisanych w narodowych językach; odpowiedzialni są przełożeni pro-
wincji i wikariatów.

ROK 2022  
NA PASCHALNEJ DRODZE 

1. Konferencje na dni skupienia skoncentrowane wokół interpretacji ży-
cia zakonnego w kluczu paschalnym. Niekoniecznie muszą to być tema-
ty związane z historią Zgromadzenia; mogą dotyczyć historii zbawienia 
i paschalnej drogi wspólnoty zakonnej jako takiej. 
Konferencje przygotują ks. Kazimierz Pek i ks. Wojciech Skóra. 

2.  7–11 marca 2022: sesja naukowa na UKSw w warszawie
 � Temat: ukazanie działania Boga w historii Zgromadzenia oraz historii 

i teologii tak, aby były dla marianów punktem wyjścia do inspiracji eg-
zystencjalnych i weryfikacji zaangażowań apostolskich.

 � W sesji biorą udział członkowie konwentu Prowincji Polskiej i inni ma-
rianie, którzy mogą; sesje będą otwarte dla wszystkich.

 � Odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie sesji: ks. dr Jaro-
sław Sobkowiak, ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka.

 � Odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z sesji, które później bę-
dzie przetłumaczone na inne języki i rozesłane do innych prowincji i wi-
kariatów generalnych: ks. dr hab. Piotr Kieniewicz.
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3. 9–20 lipca 2022: Spotkanie młodych marianów z  całego świata 
w Licheniu

 � Temat główny: Niepokalane Poczęcie NMP.
 � Odpowiedzialni: ks. Tomasz Nowaczek oraz Komisja Formacji.
 � Udział biorą księża i bracia do 10 lat po święceniach lub w przypadku 

braci zakonnych – po ślubach wieczystych; o  udziale poszczególnych 
osób decyduje przełożony prowincji lub wikariatu generalnego.

 � Program:
9 lipca 2021 – przyjazd uczestników do Lichenia (do godz. 18.00)
9–10 lipca 2021 (sobota–niedziela) – udział w  spotkaniu młodzieży 
w Grąblinie u sióstr anuncjatek
11–13 lipca 2021 (poniedziałek–środa) – Licheń: czas formacyjny ma-
rianów
14–20 lipca (czwartek–środa) – pielgrzymka, m.in: Puszcza Mariań-
ska, Góra Kalwaria, Sulejówek, Goźlin, Skórzec, Warszawa, Jasna Góra, 
Kraków, Podegrodzie, Mariampol

 � Struktura spotkania:
 − wspólne odmawianie wszystkich modlitw,
 − przed południem: jedna konferencja i dzielenie w grupach,
 − po południu: jedna konferencja i dzielenie w grupach,
 − dzielenie się powołaniem.

4. Konwent prowincji lub wikariatu generalnego na temat paschalnej 
drogi całego Zgromadzenia i własnej jurysdykcji (organizowane po 
sympozjum w Warszawie)

 � Każda jurysdykcja (prowincja, wikariat generalny) przygotuje po sym-
pozjum warszawskim odpowiednie spotkanie współbraci w ramach co-
rocznego konwentu, na którym – w nawiązaniu do tekstów odnoszą-
cych się do historii Zgromadzenia i własnych, lokalnych doświadczeń 
– zostanie przeprowadzona refleksja nad paschalną drogą własnej ju-
rysdykcji. Punktem odniesienia będzie sprawozdanie z  sesji naukowej 
na UKSW w Warszawie, która odbędzie się między 7 a 11 marca 2022 
roku.

 � Spotkania te nie muszą prowadzić do wypracowania inspiracji pasto-
ralnych, powinny raczej inspirować duchowo i pogłębiać refleksję nad 
historią i tożsamością naszego Zgromadzenia.
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ROK 2023  
w CHARyZMATyCZNEJ MISJI

1. Konferencje na dni skupienia skoncentrowane wokół tematów ducho-
wości Zgromadzenia i kontekstu współczesnego świata. 
Konferencje przygotuje ks. Tomasz Nowaczek.

2. Luty 2023, Rzym: Kapituła generalna
 � Rozpoczęcie Kapituły generalnej: podczas dnia skupienia rozpoczy-

nającego obrady członkowie Kapituły pod przewodnictwem Przełożo-
nego Generalnego dokonają aktu zawierzenia Zgromadzenia Matce 
Bożej Niepokalanej w bazylice Santa Maria Maggiore: akt zawierze-
nia odbędzie się wieczorem, o określonej i wcześniej podanej całemu 
Zgromadzeniu godzinie, tak aby – w miarę możliwości – we wszystkich 
wspólnotach lokalnych można było dokonać tego samego aktu zawie-
rzenia wobec lokalnych wspólnot wiernych (domy zakonne, parafie, 
sanktuaria itd.).

 � Przyjęcie przesłania końcowego Kapituły będącego owocem cztero-
letniego świętowania Jubileuszu. Projekt przygotuje Komisja Jubileuszo-
wa. 

 � Propozycje tematów do dyskusji i refleksji na Kapitułę Generalną przy-
gotuje Komisja.

3. 8 grudnia 2023 roku: zakończenie świętowania Jubileuszu 
Wszystkie wspólnoty domowe w całym Zgromadzeniu dokonają aktu 
zawierzenia Zgromadzenia i poszczególnych marianów Matce Bożej 
Niepokalanej (posługując się tym samym aktem zawierzenia co podczas 
Kapituły Generalnej).

INNE INICJATywy I DZIEłA ZwIĄZANE Z JUBILEUSZEM

1. Należy przygotować szczegółowy program obchodów we wszystkich 
jurysdykcjach, domach, rezydencjach, sanktuariach i dziełach.

 � Wszędzie trzeba przygotować programy przynajmniej na 8 grudnia 
2019 r., tj. dzień rozpoczęcia Jubileuszu i  na 8  grudnia 2023 r.; tj. na 
dzień zakończenia Jubileuszu.

2. Dziełem jubileuszowym będzie powołanie przy każdej z naszych pla-
cówek Bractwa Niepokalanego Poczęcia.
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3. Odpusty jubileuszowe. Przełożony Generalny zwróci się do Peniten-
cjarni Apostolskiej o udzielenie odpustów dla członków Zgromadzenia 
z okazji Jubileuszu. Z chwilą uzyskania odpowiedniego pisma z Peniten-
cjarni w specjalnym piśmie zostaną opublikowane warunki ich uzyska-
nia.

4. Można wystosować prośby o  przesłanie jubileuszowe do władz ko-
ścielnych i państwowych. 

5. Rozpowszechnianie wiedzy o charyzmacie i historii Zgromadzenia 
oraz informacji o  Jubileuszu w  Zgromadzeniu i  poza nim – chodzi 
przede wszystkim o prowincje i wikariaty generalne.

 � W periodykach mariańskich wydawanych w poszczególnych wspólno-
tach lokalnych należy przygotować materiały na kilka lat o marianach.

 � Na stronach internetowych i  w mediach społecznościowych należy 
umieścić odpowiednie zakładki, fanpage itd. dla każdego języka.

 � W kościołach, miejscach związanych z  marianami przygotować 
i umieszczać cykliczne materiały o marianach.

 � Przygotować i głosić katechezy, homilie, wywiady o Zgromadzeniu i Ju-
bileuszu świeckim, w parafiach, sanktuariach, mass mediach itd. 

 � Rekolekcjom i renowacjom w całym okresie obchodów Jubileuszu nale-
ży nadać profil zgodny z kolejnymi latami Jubileuszu. Do przeprowadze-
nia tych ćwiczeń można poprosić współbraci spoza własnej jurysdykcji.

6. Przełożeni jurysdykcji wydają nihil obstat dla konferencji na dni 
skupienia, opracowane przez ich podwładnych.

7. Na czas trwania Jubileuszu w  prowincjach i  wikariatach general-
nych należy mianować rzeczników prasowych. Ich zadaniem będzie 
kontakt z  mass mediami i  przygotowanie odpowiednich materiałów 
związanych z Jubileuszem.

8. Z okazji Jubileuszu będzie opracowany specjalny krzyż profesyjny, 
jednakowy dla wszystkich  członków Zgromadzenia, wręczany podczas 
profesji wieczystej. Otrzymają go również wszyscy marianie, którzy zło-
żyli już wcześniej śluby wieczyste.

9. Modlitwa jubileuszowa do omawiania we wspólnotach domowych i pu-
blicznie: w kościołach parafialnych, rektoralnych i sanktuaryjnych.
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Andrzej Pakuła MIC

KONFERENCJE  
NA MIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA
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STyCZEŃ 2020
POwOłANIE ZAłOżyCIELSKIE św. STANISłAwA

SłOwO BOżE
Z Księgi Rodzaju 12, 1-8

Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, 
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławień-
stwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a  tym, 
którzy tobie będą złorzeczyli, i  ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą 
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się 
w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał sie-
demdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą 
swoją żonę, Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj po-
siadali, oraz służbę, którą nabyli w  Charanie, i  wyruszyli, aby się 
udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł 
przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. 
A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się 
Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». 
Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd 
zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot 
pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował 
ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z pierwszej, napisanej w roku 1705 przez o. Mansueto Leporiniego, 
biografii św. Stanisława od Jezusa i Maryi, naszego Ojca Założyciela 
(Vita Fundatoris)

Widząc cierpliwość [Ojca Stanisława] i prace podjęte na chwałę Boga 
i Jego Najłaskawszej Matki, miłosierny Pan – stosując różne bodźce przez 
natchnienia i boskie objawienia, które przez spowiedników i teologów zo-
stały uznane za prawdziwe i niezawodne – powołał go do założenia w swo-
im Kościele nowego Instytutu, w celu większego pomnożenia kultu Nie-
pokalanego Poczęcia, służenia pomocą w  duszpasterstwie proboszczom 
i niesienia pomocy zmarłym. Posłuszny zatem głosowi Bożemu i godnej 

Jubileusz-polski.indd   31 2019-11-29   15:59:27



32

podziwu swej dyspozycyjności, za zgodą najwyższego Namiestnika Chry-
stusowego Klemensa X i  Przełożonego Generalnego, zamienił pierwsze 
swe powołanie i w środę w oktawie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, 10 grudnia roku Pańskiego 1670, został uwolniony przez 
ojca Michała od Nawiedzenia ze ślubów prostych i  przysięgi wytrwania. 
W tymże momencie na nowo ofiarował się w swoim Instytucie  Bogu i Mat-
ce Jego, otrzymawszy od wspomnianego ojca błogosławieństwo: „Niech 
Bóg umocni to, co w tobie zdziałał”. Odchodzącemu od Pijarów liczni Naj-
jaśniejsi Prałaci [...] różne ofiarowują godności, beneficja, urzędy i hono-
ry.  On jednak dla większego okazania posłuszeństwa swemu Panu, czując 
się pobudzony Jego natchnieniem, zajął się położeniem fundamentów pod 
swój Instytut. Nie do wiary wprost, jakie w tej sprawie przezwyciężył trud-
ności,  pouczany w tym czasie przez Boga cudownymi znakami. Za sprawą 
więc Bożą i Nuncjusza Apostolskiego, jak też biskupa poznańskiego, jego 
wielkiego dobrodzieja, ubrał się w biały habit w oktawie Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny i udał się do Pustelni Korabiewskiej. Zastał go w niej 
biskup spigaceński, oficjał warszawski wizytujący kościoły parafialne, ra-
zem z bratem Janem od Niepokalanego Poczęcia, inaczej Krajewskim, kle-
rykiem niższych święceń Szymonem też Wierzbickim, tercjarzem francisz-
kańskim i innymi świeckimi. Udzieliwszy im błogosławieństwa aprobował 
nowy Instytut. Instytut przez biskupa poznańskiego Stefana Wierzbow-
skiego znowu kanonicznie erygowany, przez łaskawego Króla Polski Jana 
Trzeciego i całą Rzeczpospolitą pod opiekę został przyjęty. Wreszcie osła-
biony wiekiem, pragnąc – nim odejdzie spośród żywych – widzieć z bło-
gosławieństwem Bożym ustabilizowanych swoich synów i  swój Instytut 
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, posłał do Rzymu ojca Joachima od 
św. Anny, wybranego przez Kapitułę na Prokuratora z pełnomocnictwem 
działania na wszelki najlepszy sposób w sprawie zatwierdzenia czy też po-
twierdzenia swego Zgromadzenia u Stolicy Apostolskiej. Ojciec Joachim 
wrócił do Polski z upragnioną łaską Świętej Stolicy Apostolskiej do swego 
Przełożonego Stanisława od Jezusa Maryi w Górze, zastając go chorego. 
Dokonane zadanie oddał mu w  ręce. Pełen niezmiernej radości na taką 
wieść, po wyśpiewaniu hymnu Te Deum laudamus Ojciec wkrótce udał się 
do Świętej Nuncjatury. Profesję uroczystą ślubów złożył na ręce Dostojne-
go Nuncjusza Franciszka Pignatellego.
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NAUCZANIE KOśCIOłA
Przemówienie papieża Franciszka do uczestników Kapituły gener-
alnej wygłoszone 18 lutego 2017 roku

Drodzy Bracia!
Cieszę się, że mogę się z Wami spotkać przy okazji waszej Kapituły Ge-

neralnej, pozdrawiam Was serdecznie, poczynając od Przełożonego Ge-
neralnego, któremu dziękuję za skierowane do mnie słowa. Poprzez was, 
pozdrawiam całe Zgromadzenie, które służy Chrystusowi i  Kościołowi 
w dwudziestu krajach świata.

Dowiedziałem się, że jednym z głównych celów waszej Kapituły Gene-
ralnej jest refleksja nad Konstytucjami i Dyrektorium waszego Zgromadze-
nia. Jest to ważne dzieło. [...]

W tym duchu każdy Instytut znów staje dziś przed koniecznością 
przemyślenia na nowo Reguły, ponieważ w  niej i  w Konstytucjach 
zawarty jest program naśladowania Chrystusa, ukształtowany przez 
określony charyzmat, którego autentyczność została potwierdzona 
przez Kościół. (Vita consecrata, 37) 

Dlatego wzywam was, abyście tę refleksję przeprowadzili w wierności 
charyzmatowi Założyciela i  duchowemu dziedzictwu waszego Zgroma-
dzenia, a zarazem z sercami i umysłami otwartymi na nowe potrzeby ludzi. 
To prawda, musimy iść do przodu w kierunku nowych potrzeb, nowych 
wyzwań, ale pamiętajcie: nie można iść naprzód bez pamięci. To powoduje 
stałe napięcie. 

Jeśli chcę iść dalej bez pamięci o przeszłości, o historii założycieli, in-
nych wielkich osób, a nawet o grzechach Zgromadzenia, nie będę mógł iść 
naprzód. To jest zasada: pamięć, ten wymiar „deuteronomiczny” życia, po-
winna być wykorzystana, i to zawsze, gdy podejmowane jest dzieło odnowy 
zgromadzenia zakonnego, konstytucji.

Niech przykład waszego Założyciela, św.  Stanisława od Jezusa i  Ma-
ryi, który został kanonizowany w ubiegłym roku, będzie dla was światłem 
i  niech wam przewodniczy w  drodze. On w  pełni zrozumiał sens bycia 
uczniem Chrystusa, kiedy modlił się tymi słowami: 

Panie Jezu, jeśli zwiążesz mnie ze Sobą przez miłość, któż mnie od 
Ciebie oderwie? Jeśli mnie połączysz ze Sobą przez miłosierdzie, któż 
mnie od Ciebie odłączy? Niech przylgnie dusza moja do Ciebie, niech 
mnie przyjmie najłaskawsza prawica Twoja. Niech przylgnie do swej 
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Głowy nawet najlichszy członek, i niech współcierpi z całym cierpią-
cym świętym ciałem tak drobna cząsteczka. (Christus patiens, III, 1)

W tej perspektywie wasza posługa Słowa jest dawaniem świadectwa 
o  Chrystusie Zmartwychwstałym, którego spotkaliście na waszej drodze 
i którego, w zgodzie z waszym stylem życia, jesteście powołani nieść wszę-
dzie tam, gdzie pośle was Kościół. Chrześcijańskie świadectwo domaga się 
także zaangażowania na rzecz ubogich i z ubogimi, co charakteryzuje wasz 
zakon od samych początków. Zachęcam was, abyście tę tradycję służby lu-
dziom ubogim i prostym wciąż ożywiali poprzez głoszenie Ewangelii ję-
zykiem dla nich zrozumiałym, poprzez dzieła miłosierdzia i modlitwę za 
zmarłych. To jest bycie blisko ludzi takich jak my, prostych. Podoba mi się 
ten fragment Pawła do Tymoteusza: strzeż wiary, którą otrzymałeś od swo-
jej matki, babci...; z prostoty matki, babci (por. 2 Tm 1, 5). To fundament. 
Nie jesteśmy książętami, synami książąt, hrabiów czy baronów. Jesteśmy 
ludźmi prostymi, wziętymi z ludu i dlatego z prostotą mamy iść do tych, 
którzy najbardziej cierpią: do chorych, dzieci, porzuconych, starców, ubo-
gich, do wszystkich. Ubóstwo znajduje się w centrum Ewangelii. I  jest to 
ubóstwo Jezusa, a nie ubóstwo socjologiczne.

Innym ważnym duchowym dziedzictwem waszej rodziny zakonnej 
jest to pozostawione przez waszego współbrata, bł. Jerzego Matulewicza: 
całkowite oddanie Kościołowi i człowiekowi, aby „iść odważnie do pracy 
i walki dla Kościoła, zwłaszcza tam, gdzie jest największa potrzeba” (Dzien-
nik duchowy, 45). Niech jego wstawiennictwo pomaga wam pielęgnować 
tę postawę, która w ostatnich dziesięcioleciach inspirowała wasze wysiłki, 
aby zaszczepiać charyzmat Zgromadzenia w  krajach ubogich, zwłaszcza 
Afryki i Azji.

Wielkie wyzwanie inkulturacji wymaga dziś od was głoszenia Dobrej 
Nowiny językiem i  metodami zrozumiałymi dla ludzi naszych czasów, 
poddawanych procesom szybkich przemian społecznych i  kulturowych. 
Wasze zgromadzenie chlubi się długą historią, zapisaną przez odważnych 
świadków Chrystusa i Ewangelii. Idąc tą drogą, jesteście dziś wezwani do 
kroczenia z odnowionym zapałem, który poprowadzi was z prorocką wol-
nością i mądrym rozeznaniem – jednocześnie – na drogi apostolstwa i mi-
syjnego pogranicza, oraz z troską o ścisłą współpracę z biskupami i innymi 
członkami kościelnej wspólnoty.

Horyzonty ewangelizacji i pilna potrzeba świadczenia o ewangelicznym 
orędziu wobec wszystkich, bez wyjątku, stanowią szerokie pole Waszego 
apostolatu. Wielu wciąż czeka, by poznać Jezusa, jedynego Odkupiciela 
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człowieka, i wiele jest sytuacji niesprawiedliwości i nieporządku moralne-
go i materialnego. Tak pilna misja wymaga nawrócenia osobistego i wspól-
notowego. Tylko serca w pełni otwarte na działanie łaski są w stanie in-
terpretować znaki czasu i wsłuchać się w wołanie ludzkości, potrzebującej 
nadziei i pokoju.

Drodzy bracia, idąc za przykładem waszego Założyciela, bądźcie od-
ważni w służbie Chrystusa i Kościoła, podejmując nowe wyzwania i mi-
sje, nawet jeśli po ludzku mogą wydawać się ryzykowne. W rzeczywisto-
ści w  „kodzie genetycznym” waszego Zgromadzenia zawarte jest to, co 
św. Stanisław wyznał, dzieląc się swoim doświadczeniem: 

Boska dobroć i  mądrość mimo niezliczonych trudności stojących 
na przeszkodzie, rozpoczyna i przeprowadza to, co chce, nawet gdy 
środki, wedle ludzkiego osądu, są do tego niezdatne. Nie ma bowiem 
nic niemożliwego dla Wszechmocnego. Pokazało się to najwyraźniej 
we mnie. (Fundatio Domus Recollectionis, l)

Ta postawa – wynikająca z ubóstwa posiadanych środków oraz z naszej 
własnej słabości i niegodności, bo przecież jesteśmy grzesznikami – sta-
nowi zarazem akt wiary w moc Pana: Pan może, Pan jest w stanie. Nasza 
niemoc jest ziarnem, małym ziarnem, które kiełkuje, wzrasta, Pan je pod-
lewa, i tak się rozwija. Poczucie własnej słabości jest pierwszym krokiem 
ku temu, by zaufać mocy Boga. Idźcie, idźcie naprzód tą drogą.

Waszej Matce i Patronce, Niepokalanej Maryi, powierzam waszą drogę 
wiary i  wzrostu, w  stałym zjednoczeniu z  Chrystusem i  z Jego Duchem 
Świętym, który czyni was świadkami mocy zmartwychwstania. Wszystkim 
obecnym, całemu Zgromadzeniu i  współpracownikom świeckim z  serca 
udzielam apostolskiego błogosławieństwa.

 

ROZwAżANIE

Każda wspólnota zakonna rodzi się z posłuszeństwa wiary swojego zało-
życiela. W jego powołaniu założycielskim zawarte jest takie doświadczenie 
Boga, które nosi podobieństwa powołania Abrahama, ojca naszej wiary. 
Wyraźnie widoczne jest to w doświadczeniu wiary naszego świętego Ojca 
Stanisława. Aby założyć Zgromadzenie Księży Marianów, musiał „wyjść 
z ziemi rodzinnej” poprzedniej wspólnoty zakonnej; opuścić Zakon Pija-
rów. Jak sam wyznał w jednym z pism powstałych w tym okresie, poprzed-
nia wspólnota była dla niego „owym najmilszym Towarzystwem Ubogich 
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Matki Bożej”, a swoje pijarskie powołanie „wielce cenił” i uważał, że było 
„przez samego tylko Boga wzniecone” (por. Fundatio Domus Recollectio-
nis, 2). Jego wierność Bogu i własnemu sumieniu stała się fundamentem 
nowego powołania. Cztery lata po narodzinach dla nieba naszego świętego 
Ojca Leporini napisał w jego biografii znamienne słowa:

Widząc cierpliwość [Ojca Stanisława] i prace podjęte na chwałę Boga 
i  Jego Najłaskawszej Matki, miłosierny Pan – stosując różne bodź-
ce przez natchnienia i boskie objawienia, które przez spowiedników 
i teologów zostały uznane za prawdziwe i niezawodne – powołał go 
do założenia w swoim Kościele nowego Instytutu. 

Początki naszej wspólnoty rodzą się w  ogromnym cierpieniu Założy-
ciela. Sam wyzna to kilka lat po odejściu od pijarów, czyli w okresie, kiedy 
istniał już pierwszy konwent mariański: 

Dręczyły mnie i  prawie torturowały ogromne zawiłości, skrupuły, 
wątpliwości, niepokoje, obawy. Któż bowiem miałby tak luźne sumie-
nie, że bez nich przeszedłby od stanu ślubów [zakonnych], choćby 
prostych, do czysto świeckiego? (Fundatio Domus Recollectionis, 3)

Tymi słowami tłumaczy swoją wrażliwość i przyczynę cierpień w Fun-
datio Domus Recollectionis. A wszystko to z powodu opuszczenia „ziemi 
rodzinnej”, Zakonu Pijarów, w którym przeżył szesnaście lat swojego życia 
w stanie duchownym.

Okres od przyjęcia indultu odejścia ze wspólnoty pijarów do zatwier-
dzenia pierwszego domu zakonnego to kolejne trzy lata ogromnego bólu 
duchowego, zamieszania, niepokoju i wątpliwości, czy faktycznie Bóg po-
wołuje go do założenia nowego instytutu i czy doświadczenie mistyczne, 
które stało się jego udziałem, jest prawdziwe. Jak sam pisze o sobie – ta 
„Boska wizja, która była wyryta w mej duszy, a dotycząca założenia tego 
Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP” nie daje mu spokoju i zmu-
sza do poszukiwań jej realizacji. Wbrew wszelkim niepowodzeniom i prze-
szkodom, w ogromnym trudzie.

Jednocześnie dojrzewa jego wiara, zaufanie Bogu i doświadczenie opie-
ki Bożej Opatrzności. Tak powoli duchowe doświadczenie Ojca Założycie-
la nabiera zewnętrznego wyrazu i rodzi się nasze Zgromadzenie. Do Ojca 
Stanisława dołączają pierwsi uczniowie, powstaje pierwszy konwent, po-
dejmowane są pierwsze działania apostolskie; w końcu życzliwość władz 
kościelnych i świeckich – wzbudzana przez Ducha Świętego – doprowa-
dza do zatwierdzenia instytutu. Kształtuje się równocześnie tożsamość, 
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duchowość i misja Zgromadzenia oraz jego prawne podstawy. Charyzmat 
zakonny, który ujawnił się 350 lat temu w słowach Ojca Stanisława, wy-
powiedzianych podczas jego Oblatio, dziś jest powierzony nam, abyśmy 
i  my, w  wierności naszemu patrymonium, przekazali go następnym po-
koleniom. Abyśmy i my, w naszym posłuszeństwie wiary, jak nasz święty 
Ojciec, służyli Chrystusowi i Kościołowi.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Co mogę powiedzieć o mojej dotychczasowej świadomości powołania 
założycielskiego naszego świętego Ojca Stanisława?

2. Jak odczytuję moje powołanie w kontekście powołania Abrahama i po-
wołania świętego Ojca Stanisława?
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LUTy 2020
POwSTANIE ZgROMADZENIA

SłOwO BOżE
Z Ewangelii według św. Marka 3, 13-19

Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, 
a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, 
by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać 
złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię 
Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i  Jana, brata Jakuba, którym 
nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrze-
ja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, 
Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go 
wydał.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Deklaracja Kapituły generalnej uznająca złożenie Oblatio przez 
św.  Ojca Stanisława Papczyńskiego 11 grudnia 1670 roku za 
początek Zgromadzenia Księży Marianów

Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Marianów, obradująca w Rzy-
mie w dniach 6–23 lutego 2017 roku, zgodnie z najstarszym przekonaniem 
dotyczącym początków naszego instytutu zakonnego oraz pamiętając, że 
określenie początków wspólnoty zakonnej ma wpływ na jej świadomość 
i tożsamość, uroczyście deklaruje, że złożenie Oblatio przez św. Stanisława 
od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, które miało miejsce w Krakowie dnia 11 
grudnia 1670 roku, należy uznać i  przedstawiać jako początek Zgroma-
dzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Jednocześnie Kapituła przypomina inne ważne dla założenia i odnowy 
Zgromadzenia wydarzenia:

 � 8 września 1671 roku w kaplicy Karskich w Luboczy o. Papczyński przy-
wdział biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny;

 � 24 października 1673 roku biskup Stanisław Jacek Święcicki zaaprobo-
wał pierwszy dom Zgromadzenia w Puszczy Korabiewskiej;

 � 21 kwietnia 1679 roku biskup poznański Stefan Wierzbowski erygował 
zakon marianów o ślubach prostych, na prawie diecezjalnym;
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 � 24 listopada 1699 roku został wydany reskrypt Stolicy Apostolskiej za-
twierdzający marianów jako zakon na prawie papieskim o ślubach uro-
czystych;

 � 29 sierpnia 1909 roku bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz złożył w Warsza-
wie pierwsze śluby zakonne, co uznaje się za datę odnowienia Zgroma-
dzenia.

UZASADNIENIE DEKLARACJI

1. Określenie daty początków wspólnoty zakonnej nie jest obwarowane 
regulacjami prawnymi. Jest to kwestia tradycji danego zakonu i uznania, 
z jakim wydarzeniem określającym początki zakonu najbardziej utożsamia 
się dana wspólnota zakonna (pierwsze śluby Założyciela, przywdzianie ha-
bitu, ukonstytuowanie się wspólnoty, zatwierdzenie biskupie lub papieskie 
i inne). 

2. W  rezydencji pijarów w  Krakowie na Kazimierzu 11 grudnia 1670 
roku o. Stanisław Papczyński przyjął indult zwalniający go ze ślubów i przy-
należności do Zakonu Szkół Pobożnych NMP (pijarzy). Uczynił to wobec 
wiceprowincjała pijarów o. Michała Krausa oraz dwóch braci pijarów Kazi-
mierza i Bernarda. W ten sposób przeszedł do stanu księdza diecezjalnego.

3. Natychmiast po uwolnieniu od przynależności do pijarów św. Stani-
sław Papczyński wobec wspomnianych trzech osób złożył Oblatio, zgodnie 
z wizją wyrytą w jego sercu przez Ducha Świętego. Ofiarował całego siebie 
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Niepokalanie Poczętej Maryi Dziewi-
cy. Przyrzekł, że do końca życia będzie „Im w czystości i gorliwości służył 
w Stowarzyszeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia”, które pra-
gnął założyć „za łaską Bożą”. Przyrzekł też wtedy posłuszeństwo i ubóstwo 
zakonne oraz złożył wyznanie wiary.

4. Publiczne ofiarowanie o. Stanisława (Oblatio) można rozumieć jako 
profesję zakonną i rozpoczęcie jego życia konsekrowanego w nowym in-
stytucie zakonnym. Kolejne zatwierdzenia biskupie (biskupa Święcickiego 
i biskupa Wierzbowskiego) i papieskie są etapami zatwierdzania (aproba-
cji) ze strony Kościoła istniejącej już wspólnoty zakonnej.

5. W  Zgromadzeniu Księży Marianów od samego początku istniało 
przekonanie, że św. o. Stanisław, opuszczając pijarów, natychmiast stał się 
marianinem, a co za tym idzie Zgromadzenie nasze faktycznie powstało 
w 1670 roku. Świadczą o tym choćby następujące zapisy:
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 � W  najstarszym życiorysie Ojca Założyciela, spisanym ok. 1705 roku 
przez o. Mansueto Leporiniego OFM, czytamy, że o. Papczyński: 

Posłuszny Bożemu głosowi i jego przedziwnym zrządzeniom, zmie-
nił swoje pierwsze powołanie za pozwoleniem wikariusza Chrystu-
sa, Klemensa X oraz przełożonego generalnego. [...] 11 grudnia roku 
Pańskiego 1670 został zwolniony ze ślubów prostych oraz przysięgi 
wytrwania przez o. Michała od Nawiedzenia. W tej samej chwili zło-
żył Bogu i Jego Matce nowe przyrzeczenie (Oblatio) w swoim Zgro-
madzeniu.

 � Brewe papieża Innocentego XII Ex debito pastoralis officii z 10 marca 
1786 roku, zatwierdzające zakon marianów, streszcza relację o począt-
kach marianów w następujących słowach: 

W roku 1670 zakon, czyli zgromadzenie powyższe [...] przez Sługę 
Bożego Stanisława Papczyńskiego został utworzony, przez ówcze-
snego nuncjusza apostolskiego potwierdzony, następnie do zakonu 
braci mniejszych św. Franciszka przyłączony.

Deklaracja przywraca istniejące od początku w  Zgromadzeniu prze-
konanie, iż początkiem (fundatio) Zgromadzenia było dokonane przez 
św.  Stanisława Oblatio. Jest to więc przyjęcie na nowo pierwotnej świa-
domości Zgromadzenia, a nie tworzenie jej na nowo. Zatwierdzenie do-
konane 24 października 1673 roku przez biskupa Święcickiego jest raczej 
aprobatą (aprobatio) Zgromadzenia niż jego założeniem (fundatio) i  tak 
winno być przedstawiane.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojca święte-
go Jana Pawła II (nr 1)

1. Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w  przykładzie życia 
i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Ko-
ściołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych 
charakterystyczne przymioty Jezusa –  dziewictwo, ubóstwo i posłuszeń-
stwo – stają się w pewien swoisty i  trwały sposób „widzialne” w świecie, 
a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już 
jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie.

W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy idąc posłusznie za we-
zwaniem Ojca i poruszeniami Ducha Świętego, wybrali tę drogę specjalne-
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go naśladowania Chrystusa, aby oddać się sercem „niepodzielnym” (por. 
1 Kor 7, 34). Oni także porzucili wszystko jak apostołowie, aby przebywać 
z Nim i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom. W ten sposób przy-
czynili się do objawienia tajemnicy i misji Kościoła dzięki licznym chary-
zmatom życia duchowego i apostolskiego, których udzielał im Duch Świę-
ty, a w ten sposób wnieśli też wkład w odnowę społeczeństwa.

ROZwAżANIE

Powstanie naszego Zgromadzenia wpisuje się w długą listę różnych in-
stytutów zakonnych, które Duch Święty powołał do życia w Kościele. Du-
chowo zakorzenione jest w powołaniu uczniów przez Chrystusa i odnosi 
się do czasów apostolskich. Już w początkowym zamyśle świętego naszego 
Ojca Stanisława Zgromadzenie miało charakter apostolski. Apostolskość 
nie oznaczała dla niego tylko czynnego charakteru Zgromadzenia, odróż-
niającego jego wspólnotę od innych instytutów zakonnych: eremickich, 
kontemplacyjnych, mniszych czy konwentualnych, ale miała także ozna-
czać sposób życia właściwy apostołom, pierwszym uczniom Chrystusa. 
Być wspólnotą apostolską znaczyło dla niego żyć jak apostołowie, w bli-
skiej – jak apostołowie – relacji z Jezusem i być posłanymi z misją niesienia 
Ewangelii innym. Choć w bieżącym roku świętujemy rocznicę powstania 
wspólnoty, to jednak Pan powołuje każdego indywidualnie, po imieniu, jak 
apostołów. Z powołanych indywidualności Duch Święty tworzy wspólnotę, 
napełniając ją charyzmatem i misją w Kościele.

Dla tożsamości wspólnoty istotny jest moment i charakter powołania 
jej do istnienia. Jest to w pewnym sensie najbardziej istotna treść okre-
ślająca jej duchowy charakter. W naszym przypadku jest to konsekracja, 
bo Oblatio to całkowite oddanie się św. Stanisława Bogu w służbie Ko-
ściołowi, w Zgromadzeniu, które zapowiedział i którego tworzenie rów-
nocześnie rozpoczął. W  akcie Oblatio po raz pierwszy zaistniała nasza 
wspólnota; nie tylko w  formie duchowej wizji w  duszy Założyciela, ale 
także zewnętrznie, w  postaci pierwotnej formuły ślubów wypowiedzia-
nej wobec obecnych wówczas osób. Z  tego względu, wyjąwszy ostatnie 
kilkadziesiąt lat, w całej historii Zgromadzenia, zarówno przed odnową, 
jak i po niej, akt Oblatio był głównym punktem odniesienia, uważanym za 
początek naszej wspólnoty. Dla Założyciela była to przede wszystkim jego 
formuła ślubów zakonnych w instytucie, którego wizję Duch Boży „wyrył 
w  jego duszy” jeszcze w czasie pobytu u pijarów (por. Fundatio Domus 
Recollectionis, 6). Dlatego pierwszy jego towarzysz, Stanisław Krajewski, 
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przyłączając się do Założyciela, złożył swoje śluby, odczytując słowa tego 
samego aktu Oblatio, które wypowiedział Założyciel w  chwili przyjęcia 
indultu opuszczenia pijarów.

Sens świętowania Jubileuszu powstania Zgromadzenia to nie powra-
canie do historii form i tradycji naszej wspólnoty, ale do istotnych treści, 
z których się ona zrodziła. A jest to Oblatio, całkowite oddanie się Bogu, 
jako nasza odpowiedź na łaskę powołania. Pan „przywołał do siebie tych, 
których sam chciał, a oni przyszli do Niego” (Mk 3, 13) – opowiada ewan-
gelista. W tym samym akcie powołania i odpowiedzi apostołów znajduje 
się nasze powołanie, zarówno wspólnotowe, jak i osobiste. Dopiero te dwa 
wymiary: dar powołania i przyjęcia go w oddaniu się Bogu – tak jak Ob-
latio, powtarzane w codziennej praktyce życia – stają się widzialnym zna-
kiem Chrystusa Zmartwychwstałego, którego, jak apostołowie i jak święty 
nasz Ojciec Stanisław, spotkaliśmy na naszej drodze życia.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. W jakich kategoriach (religijnych, charyzmatycznych, socjologicznych, 
historycznych itp.) postrzegam powstanie mojego Zgromadzenia?

2. Co dla mnie osobiście oznacza fakt, że ostatnia Kapituła Generalna 
przyjęła deklarację uznającą złożenie przez świętego naszego Ojca Sta-
nisława Oblatio dnia 11 grudnia 1670 roku za początek Zgromadzenia 
Księży Marianów?
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MARZEC 2020
ZgROMADZENIE MARIANÓw wE wSPÓLNOCIE KOśCIOłA.

POSZUKIwANIE MIEJSCA

SłOwO BOżE
Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła 2, 1-10

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość 
i  wszelkie obmowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie 
duchowego, nie sfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali 
ku zbawieniu – jeżeli tylko zasmakowaliście, że dobry jest Pan. Przy-
bliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wpraw-
dzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, 
niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych 
Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto 
kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy 
w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wie-
rzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który 
odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła  i kamieniem obra-
zy, i  skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego 
zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, kró-
lewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność 
przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was 
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła; wy, którzy byli-
ście nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzy nie dostąpili-
ście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z Przedmowy do biografii św. Stanisława od Jezusa i Maryi, napisa- 
nej przez Czcigodnego Sługę Bożego Kazimierza wyszyńskiego 
w XVIII wieku (Vita Venerabilis)

Chrystus Pan, Mądrość odwieczna, ustanawiając swój Kościół święty, 
wyposażył go wieloma darami, łaskami i przymiotami, a  jako jego Król 
i Pan Bóg pragnął widzieć go przyozdobionym różnymi radami ewange-
licznymi. Jednak nie zmusza do nich, ale zachęca każdego, kto pragnie 
osiągnąć doskonałość i  z większą pewnością osiągnąć Królestwo Boże. 
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[...] Wielu świętych mężczyzn i  niewiast, mając przed oczyma te rady 
Chrystusa, głęboko przejęło się nimi i według nich ułożyło swoje życie 
oraz wyjaśniało je innym, a  dla osiągnięcia większej skuteczności two-
rzyło różne zakony, w  których praktykowano te rady Chrystusa Pana. 
Wiemy dobrze i  wyznajemy, że działanie Boże jest zawsze celowe: oto 
Duch Święty zechciał oświecić tych świętych założycieli, aby dla pożytku 
Kościoła, stosownie do potrzeb czasów i  różnych oczekiwań, nakładali 
swoim zgromadzeniom i naśladowcom pewne szczególne obowiązki i re-
guły, według których będą z powołania oddawać się zbawieniu swojemu 
i bliźnich. I tak w samych początkach Kościoła, kiedy jeszcze w sercach 
wiernych świeża była pamięć życia, męki i Krwi Chrystusowej, powstały 
zakony pustelników. [...]

Kiedy wzrosła liczba osób poświęcających się Bogu, wzbudził On in-
nych świętych Ojców, którzy zgromadzili sługi Boże w  klasztorach, aby 
prowadzili życie zakonno-klauzurowe. Tak zgromadzeni pod posłuszeń-
stwem przełożonych, jedni drugich budowali swym przykładem, zacho-
wywali ściśle rady ewangeliczne i  na wszelki możliwy sposób troszczyli 
się o swoje zbawienie. Lecz kiedy żniwo wzrosło do tej miary, że czystych 
i  wybornych ziaren, którymi są wierzący w  Chrystusa, nie można było 
w  żaden sposób pomieścić należycie w  odległych mniszych klasztorach, 
posłał Pan nowych świętych żniwiarzy na swoje żniwo. Oni utworzyli inny 
stan zakonny, w którym trwając w uroczystych ślubach czystości, ubóstwa 
i  posłuszeństwa, nie tylko sami postępowali w  cnotach, lecz wznosząc 
klasztory w miastach i osadach, tam wierzącym w Chrystusa dawali dobry 
przykład. Kiedy wreszcie Kościół coraz bardziej się rozrastał, spodobało 
się Najwyższemu znowu powołać do swej winnicy różnorodnych świętych 
pracowników, którzy odpowiednio do potrzeb i sytuacji historycznej pra-
cowali dla zbawienia swego i bliźnich oraz dla pożytku świętego Kościo-
ła. Natchnieni przez Ducha Świętego do spełnienia pobożnych i  bardzo 
potrzebnych dzieł, tworzyli różne zakony i  zgromadzenia, które oprócz 
wspólnych ćwiczeń pobożnych miały pewne szczególne zadania właściwe 
swemu powołaniu. [...]

Duch Święty, dając w przeróżny i przedziwny sposób swoje natchnienie 
świętym patriarchom zakonów i świętym założycielom niezliczonych zgro-
madzeń zakonnych, chciał, aby Kościół święty jaśniał tą wspaniałą różno-
rodnością i trwał żywy i potężny aż do skończenia wieków.

W nowszych czasach natchnął Duch Święty również swego sługę, Wie-
lebnego Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi, aby założył Zgromadzenie Za-
konne Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
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Dziewicy Maryi. Mają oni oprócz innych świętych ćwiczeń najściślejszy 
obowiązek niesienia jak najgorliwszej, a  tak koniecznej pomocy duszom 
czyśćcowym. Kościół Boży w ubiegłych wiekach na wszelki możliwy sposób 
wspierał wiernych Chrystusowych żyjących na ziemi, w tym zaś wieku ofia-
rowuje szczególną pomoc wiernym zmarłym. Dobroć i miłosierdzie Boże 
sprawiły, że ten nowy zakon, z aprobatą najwyższych pasterzy prawnie po-
wstały w Kościele walczącym, niesie ofiarną pomoc Kościołowi w czyśćcu: 
„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów 
rozwiązani” (2 Mach 12, 46, Wulgata). Tą przedmową, aczkolwiek krótką, 
pragnę cię przekonać, pobożny Czytelniku, że słusznie wszystkie zakony 
i zgromadzenia zajmują w Kościele Bożym właściwe sobie miejsce, a za-
tem i to ostatnie Zgromadzenie jest w najwyższym stopniu pożyteczne dla 
dusz czyśćcowych, a może i dla twojej duszy, kiedy opuścisz społeczność 
żyjących na ziemi. Pragnę cię pobudzić, byś pobożnym uczuciem wiedzio-
ny, wraz ze mną wspomagał cierpiących w czyśćcu, naśladując Założyciela 
w tym litościwym dziele miłosierdzia. 

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z dokumentu Kongregacji Zakonów i Instytutów świeckich i Kon-
gregacji Biskupów Mutuae relationes (nr 11-12)

11. Istnieją w  Kościele liczne Instytuty, różniące się właściwym każ-
demu z nich charakterem (Perfectae caritatis, 7-10); każdy przychodzi ze 
swym własnym powołaniem, darem, wzbudzonym przez Ducha Święte-
go, przy wkładzie „przesławnych mężów i niewiast” (por. Lumen gentium, 
45; Perfectae caritatis, 1-2), potwierdzonym w sposób autentyczny przez 
świętą Hierarchię. Charyzmat Założycieli (por. Evangelica testificatio, 11) 
zdaje się być doświadczalnym przeżyciem Ducha przekazanym swoim 
uczniom po to, by według niego żyli, strzegli go, pogłębiali i nieustannie 
rozwijali w  harmonii ze wzrastającym stale Ciałem Chrystusa. Dlatego 
„Kościół bierze w opiekę i popiera swoisty charakter rozmaitych Instytu-
tów zakonnych” (Lumen gentium, 44; Christus Dominus, 33; 35, 1; 35, 2 
itd.). Ten zaś swoisty charakter pociąga za sobą również szczególny styl 
uświęcania i apostołowania. Styl ten konkretyzuje się tak przez tradycję, 
że w  trafny sposób można ustalić obiektywne jego składniki. Jest więc 
niezbędne, by obecnie, w okresie kulturowego rozwoju i odnowy Kościoła, 
tożsamość każdego Instytutu tak zabezpieczyć, aby można było uniknąć 
ryzyka nie dość przejrzystych sytuacji, w których zakonnicy byliby włącza-
ni w życie Kościoła w sposób niepewny i niejednoznaczny, bez należyte-
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go uwzględnienia określonego stylu działania, zgodnego ze swoistym ich 
charakterem.

12. Wszelki autentyczny charyzmat niesie ze sobą pewien ładunek 
prawdziwej nowości w duchowym życiu Kościoła oraz szczególnej przed-
siębiorczości, która otoczeniu wydaje się niewygodna, i może też budzić 
trudności, skoro pochodzenie charyzmatu od Ducha nie zawsze i nie od 
razu łatwo jest rozpoznać. Cecha charakterystyczna właściwa każdemu In-
stytutowi wymaga zarówno u Założyciela, jak u jego uczniów nieustannego 
rozpoznawania wierności wobec Pana, uległości Jego Duchowi, usposobie-
nia zdolnego do uważnej oceny okoliczności i do przezornego śledzenia 
znaków czasu, woli włączania się w zadania Kościoła, postawy posłuszeń-
stwa wobec świętej Hierarchii, odwagi w podejmowaniu inicjatyw, stałości 
w poświęcaniu się dla innych, pokory w znoszeniu przeciwności. Właściwe 
zaś porównywanie autentycznego charyzmatu z  nowymi aspektami rze-
czywistości i z utrapieniami ducha wnosi pewien stały, historyczny związek 
charyzmatu z Krzyżem, który wykluczając wszelkie zasłanianie się niezro-
zumieniem, bardzo jest pożyteczny w sprawie rozróżnienia autentyczności 
powołania.

ROZwAżANIE

Wspólnota zakonna nie powstaje dla siebie samej. Jest środowiskiem 
wiary służącym zarówno dobru stanowiących ją osób, jak też dobru całego 
Kościoła. Ma swoją tożsamość i misję potwierdzoną przez Kościół. Niesie 
także swój charyzmat; można by powiedzieć, że ma swoją duszę ożywianą 
przez Ducha Świętego dla dobra całego Kościoła. Jest zarazem jego maleń-
ką cząstką. Zgromadzenie realizuje się i wzrasta, kiedy spełnia swoją misję 
w duchu własnego charyzmatu.

W naszej historii istnieje wiele prób ujęcia najbardziej wyróżniają-
cej misji naszego Zgromadzenia. Najbardziej reprezentatywne są zawsze 
Konstytucje, ale – ponieważ język prawa nie zawsze jest łatwy – ważne są 
także inne dokumenty, szczególnie zaś te napisane przez osoby święte lub 
znaczące dla historii Zgromadzenia. Jednym z takich ujęć jest historia po-
wstania naszej wspólnoty, jaką opisał we wstępie do życiorysu świętego na-
szego Ojca Stanisława Czcigodny Sługa Boży Kazimierz Wyszyński, wierny 
uczeń Założyciela. Pisze on, że to „Zgromadzenie jest w najwyższym stop-
niu pożyteczne dla dusz czyśćcowych”. Misja niesienia pomocy zmarłym 
ma dla niego podstawowe znaczenie i  w niej widzi naszą specyfikę. Nie 
mniej istotną cechą jest dla niego maryjny charakter Zgromadzenia. Z tego 
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powodu dla potrzeb wiernych, a także i swojego zakonu, spopularyzował 
książkę jezuity, Franciszka Ariasa, pt. Gwiazda Zaranna. We wstępie do 
niej pisał, że „najbardziej skuteczne nabożeństwo dla Najświętszej Panien-
ki polega na naśladowaniu Jej cnót, przekazanych nam w Ewangelii”. 

Wiemy, że na jeszcze inne aspekty charakteru naszego zgromadzenia 
zwracali uwagę inni nasi poprzednicy na drodze mariańskiego powołania: 
wielki reformator Zgromadzenia Rajmund Nowicki, bł. Jerzy Matulaitis, 
Odnowiciel naszej wspólnoty zakonnej, przełożony generalny biskup Fran-
ciszek Buczys, pierwszy towarzysz Odnowiciela, i  wielu innych. Jednak 
choć charakteryzowanie specyfiki naszego charyzmatu jest rzeczą ważną, 
to najbardziej istotne jest to, o czym pisze św. Piotr w swoim pierwszym 
liście: 

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, aby-
ście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności 
do przedziwnego swojego światła. (1 P 2, 9) 

Nasze Zgromadzenie, wierne swojemu charyzmatowi, ma określone 
miejsce we wspólnocie Kościoła i przyczynia się do jego budowania tylko 
wtedy, kiedy wspólnotowo daje świadectwo doznanego miłosierdzia Boga 
(por. 1 P 2, 9-10). Charyzmat natomiast, który jest darem Ducha Świętego 
dla budowania Kościoła, prowadzi nie tylko do zdefiniowanych form apo-
stolskiej aktywności, ile przemienia serca zakonników. Tak, aby ich życie 
najpierw było świadectwem wiary, a posługa stawała się przekazywaniem 
mocy i Ducha; aby sami, dążąc do świętości, pociągali do niej innych. Osta-
tecznym celem każdego charyzmatu, w  tym także naszego, jest bowiem 
„uświęcenie i apostołowanie” (por. Mutuae relationes, 11). To wszystko – 
w naszym przypadku – w szkole Niepokalanej Matki Pana.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jak postrzegam moje Zgromadzenie w kontekście całego Kościoła i in-
nych wspólnot życia konsekrowanego?

2. W jaki sposób staram się stale pogłębiać świadomość mojej tożsamości 
i tożsamości mojego Zgromadzenia we wspólnocie Kościoła?
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KwIECIEŃ 2020
CHARyZMAT w DOśwIADCZENIU DUCHOwyM

SłOwO BOżE
Z Ewangelii według św. łukasza 1, 26-38 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, 
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, 
[anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosła-
wiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa 
i  rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł 
do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u  Boga. Oto 
poczniesz i  porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On 
wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 
a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: 
«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: 
«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna 
i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano  za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja słu-
żebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego!» Wtedy od-
szedł od Niej anioł.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z autobiograficznego dzieła św.  Stanisława od Jezusa i  Maryi 
pt. Fundatio Domus Recollectionis, napisanego w roku 1675 (nr 1)

Boska dobroć i mądrość, mimo niezliczonych trudności stojących na 
przeszkodzie, rozpoczyna i przeprowadza to, co chce, nawet gdy środki, 
wedle ludzkiego osądu, są do tego niezdatne. Nie ma bowiem nic nie-
możliwego dla Wszechmocnego. Pokazało się to najwyraźniej we mnie, 
najnędzniejszym, najbardziej godnym pogardy grzeszniku, najlichszym, 
najbardziej niezdatnym narzędziu [użytym przez Boga] do założenia 
ostatniego w rzędzie i najmniejszego Zgromadzenia Księży Najświętszej 
Maryi Panny bez Zmazy Poczętej. Były we mnie: duch niestosowny, cnota 
żadna, roztropność mała, wszystko daleko za małe, [odpowiednie] dla ma-
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rzenia raczej niż dla podjęcia się tak wielkiego trudu. Lecz sam Bóg, Bóg 
(któremu niech będzie wieczna, nieskończona chwała i dziękczynienie), 
jak mnie do tego swego dzieła opatrznościowo, to jest z miłością, miło-
siernie, mądrze, cudownie pobudził, tak [też] sam je wykonał i wykonuje 
na wieki wieczne.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Adhortacji apostolskiej Evangelica testificatio Ojca świętego 
Pawła VI (nr 9-12)

9. Życie apostolskie
Inni, zgodnie ze swoją zasadniczą misją, poświęcają się pracy apostol-

skiej, by głosić Słowo Boże i doprowadzić do wiary tych, których Pan sta-
wia na ich drodze. Tego rodzaju łaska wymaga głębokiego zjednoczenia 
z  Bogiem. Dopomoże im ono przekazywać ludziom w  zrozumiałym dla 
nich języku naukę Słowa Wcielonego. Stąd, jakże konieczną jest rzeczą, 
aby całe wasze życie czyniło was uczestnikami Jego męki, śmierci i chwały 
(por. Flp 3, 10-11).

10. Kontemplacja a apostolstwo
Jeżeli powołanie wasze wzywa was do posługiwania ludziom w różny 

sposób: w pracy duszpasterskiej, na misjach, w szkołach, w dziełach cha-
rytatywnych itp., czyż skuteczność tej pracy nie zależy od waszego szcze-
gólnego przylgnięcia do Pana i czyż nie jest ona proporcjonalna do miary 
zjednoczenia, które dokonuje się „w skrytości” (Mt 6, 6). Chcąc pozostać 
wiernymi nauce Soboru, czyż nie powinni „członkowie każdego instytu-
tu jako ci, którzy wyłącznie i przede wszystkim szukają Boga [...], łączyć 
kontemplację, przez którą trwaliby myślą i sercem nieustannie przy Nim, 
z miłością apostolską, przez którą staraliby się włączać w dzieło Odkupie-
nia i szerzyć Królestwo Boże” (Perfectae caritatis, 5).

11. Charyzmat Założycieli
Tylko w ten sposób będziecie mogli rozpalić serca dla prawdy i miłości 

Bożej, zgodnie z charyzmatem waszych Założycieli, których Bóg wzbudził 
w swoim Kościele. Dlatego też Sobór przypomina usilnie zakonnikom i za-
konnicom obowiązek wierności wobec ducha Założycieli, wobec ich wska-
zań ewangelicznych i przykładu ich świętości. Powinni oni uważać to za 
jedną z zasad dokonywanej odnowy i za jedno z najpewniejszych kryteriów 
działania, które dany instytut ma przedsięwziąć (por. Lumen gentium, 45; 
Perfectae caritatis, 2b). Charyzmat bowiem życia zakonnego w rzeczywi-
stości pochodzi nie z krwi, ani z żądzy ciała (por. J 1, 13), ani z postawy 
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umysłu, kształtowanej na wzór tego świata (por. Rz 12, 2), ale jest owocem 
Ducha Świętego, działającego zawsze w Kościele.

12. Formy zewnętrzne i zapał wewnętrzny
Oto źródło dynamizmu właściwego każdej rodzinie zakonnej; bo choć 

wezwanie Boże zależnie od miejsca i czasu odnawia się w rozmaitych po-
staciach i w różny sposób się wyraża, wymaga ono jednak pewnego stałego 
ukierunkowania. Właściwy mu żar wewnętrzny ukazuje w życiu człowieka 
pewne podstawowe i zasadnicze drogi, które człowiek ten wybiera. Wier-
ność wymaganiom tych dróg jest jakby kamieniem probierczym autenty-
zmu życia zakonnego.

Nie zapominajmy o tym, że wszelkim ludzkim instytucjom grozi skle-
roza duchowa i  formalizm. Zewnętrzne przestrzeganie przepisów samo 
przez się nie wystarczy do zapewnienia życiu wartości i  konsekwencji 
w postępowaniu. I dlatego trzeba nieustannie ożywiać formy zewnętrzne 
zapałem wewnętrznym, bez którego stałyby się one szybko zbyt ciężkim 
brzemieniem.

Pośród różnorodnych form, które nadają każdemu instytutowi jego wła-
sne oblicze i mają swe źródło w pełności łaski Chrystusowej (por. 1 Kor 
12, 12-30), najwyższą regułą każdego życia zakonnego i jego najpełniejszą 
formą jest pójście za Chrystusem zgodnie z nauką Ewangelii. Czyż nie ta 
właśnie troska wzbudzała w Kościele poprzez wieki pragnienie życia czy-
stego, ubogiego i posłusznego?

ROZwAżANIE

Drugi paragraf naszych Konstytucji ujęty jest następująco:

Misterium Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest 
istotą charyzmatu Zgromadzenia i od samego początku jego istnie-
nia szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania. 
Z tego misterium wypływa tożsamość i misja Zgromadzenia.

Od razu nasuwają się pytania: W jaki sposób ten charyzmat wyraża się 
w naszym życiu? Jakie doświadczenie wiary niesie on w sobie i co to dla nas 
znaczy? Spróbujmy poszukać odpowiedzi, porównując dwa akty zawierze-
nia: Maryi Panny podczas zwiastowania (zob. Łk 1, 26-38) i najstarsze wy-
znanie świętego naszego Ojca Stanisława o  jego powołaniu do założenia 
naszego Zgromadzenia (zob. Fundatio Domus Recollectionis, 1). 

Niepokalane Poczęcie Matki Pana ujawnia się w szczególnej chwili Jej 
życia –  jest nią powołanie do bycia Matką Syna Bożego opisane w Ewan-
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gelii św.  Łukasza. Doświadczenie duchowe Maryi, opisane w  przywoła-
nej perykopie, obejmuje dwie rzeczywistości: Boską i ludzką. Maryja jest 
„pełna łaski”, czyli – jak to określa nasz Ojciec, św. Stanisław, w jednym ze 
swoich rozważań na ten temat – „pełna Ducha Świętego” (Inspectio cor-
dis). Bóg objawia Niepokalanej nie tylko Jej osobiste powołanie, ale także 
plan zbawienia człowieka – wcielenie Słowa. Wobec ogromu miłości Boga 
i Jego zamysłów Maryja doświadcza ograniczoności ludzkiej natury, która 
nie jest w stanie ogarnąć tego, co Boskie. Dlatego Jej odpowiedź może być 
tylko jedna: bezgraniczne zaufanie i powierzenie się Bogu, dla którego „nie 
ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Stąd Jej odpowiedź: „Niech mi się stanie 
według słowa twego” (Łk 1, 38).

Podobne doświadczenie duchowe dostrzegamy w życiu św. Stanisława, 
naszego Ojca Założyciela. W świetle duchowego rozeznania, że Bóg udzie-
lił mu specjalnej łaski, aby założył nowy instytut zakonny, dostrzega on 
swoją grzeszność i niezdatność; odczuwa brak cnót odpowiednich do wy-
konania tego dzieła, a zarazem widzi w sobie moc i wierność Boga. W jego 
sercu dokonuje się proces głębokiej przemiany: nad ludzką słabością prze-
waża moc Boga; ludzką grzeszność obmywa Boże miłosierdzie, lęk zostaje 
przełamany przez ufność i powierzenie się dobremu Bogu. Boży zamysł 
może być zrealizowany nie dzięki człowiekowi, ale dzięki temu, że „nie ma 
[...] nic niemożliwego dla Wszechmocnego”. W ten sposób serce św. Stani-
sława zostaje uwolnione, oczyszczone i napełnione Bogiem i może stać się 
narzędziem Bożego planu. To w tym kontekście, jako konkluzja doświad-
czenia duchowego, pojawia się wspaniałe wyznanie: „Lecz sam Bóg, Bóg 
(któremu niech będzie wieczna, nieskończona chwała i  dziękczynienie), 
jak mnie do tego swego dzieła opatrznościowo, to jest z miłością, miłosier-
nie, mądrze, cudownie pobudził, tak [też] sam je wykonał i wykonuje na 
wieki wieczne”.

Kościół mówi nam, że jedynie żyjąc zgodnie z charyzmatem świętego 
naszego Ojca Założyciela, możemy rozpalić nasze serca dla prawdy i mi-
łości Bożej (por. Evangelica testificatio, 9-12). A  zatem życie charyzma-
tem oznacza dla nas pokorne poddanie się temu samemu działaniu Ducha 
Świętego, któremu zawierzyła Matka Pana, a za Jej przykładem także nasz 
święty Ojciec Stanisław; oznacza także, że chcąc dojrzewać w powołaniu 
i wzrastać w świętości, nie możemy uniknąć doświadczenia oczyszczającej 
prawdy o nas samych, abyśmy zostali uzdrowieni przez moc Boga i  Jego 
miłość. Niech na tej drodze wiary prowadzi nas nasz Ojciec Założyciel, 
a Maryja Niepokalana staje się coraz bardziej naszą Matką.
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Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jak rozumiem charyzmat mojej wspólnoty zakonnej – czym on dla mnie 
jest?

2. Jakie doświadczenia swojego życia wiary mogę, w świetle tej konferen-
cji, nazwać „podobnymi” do doświadczenia Maryi i naszego świętego 
Ojca Stanisława?
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MAJ 2020
SyNOwIE MARyI NIEPOKALANEJ

SłOwO BOżE
Z Ewangelii według św. Jana 19, 25-27

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Ma-
ria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Mat-
kę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Nie-
wiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z biografii św. Stanisława od Jezusa i Maryi, napisanej przez Czci-
godnego Sługę Bożego Kazimierza wyszyńskiego (Vita Venerabilis)

Sama Maryja pokazywała i aż dotąd pokazuje, jak Czcigodny Sługa Boży 
Ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi przez całe życie był otoczony Jej opie-
ką. Najświętszą Bożą Rodzicielkę Maryję Dziewicę od dzieciństwa obrał 
on sobie za Najmilszą Matkę. Świadczą o tym obrazy Najwybrańszej Bo-
żej Rodzicielki. Jeden, Matki Bolesnej, pod którym urodził się Sługa Boży 
w domu rodzinnym; jeszcze za jego życia zajaśniał wielkimi cudami i słynie 
aż dotychczas. Dlatego został umieszczony w ołtarzu w kościele braci za-
konu ojca Stanisława w Goźlinie, w tym miejscu, gdzie zwykle płakał dia-
beł, bo w żaden sposób nie mógł przeszkodzić tej fundacji [...]. Płacze on 
i teraz, kiedy obraz jest czczony przez lud napływający zewsząd; powiadają, 
że nikt nie odchodzi bez otrzymanej łaski. Drugi obraz – Bożej Rodzicielki 
Maryi Dziewicy Łaskawej – na którym Maryja obu rękami trzyma poła-
mane strzały Bożego gniewu, przygotowane przeciw grzesznikom. Pierw-
szym inicjatorem modlitwy przy tym obrazie, dla powstrzymania grożą-
cej bardzo epidemii, był Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa 
i Maryi, jeszcze jako pijar. W tym celu zbudował wspaniały ołtarz dla tego 
obrazu i rozpowszechniał szeroko jego kult w Warszawie oraz założył wiel-
kie bractwo. Zaraza ustała. Za jego przykładem w całej Polsce tejże Dzie-
wicy Łaskawej stawiano ołtarze w wielu kościołach i zakładano bractwa dla 
wybłagania miłosierdzia Bożego, i nadal powstają. Obraz ten, którego kult 
Sługa Boży rozszerzał w Warszawie, gdy za jego życia grasowała tam epi-
demia, aż do tej pory słynie cudami. Trzeci obraz znajdował się w Luboczy; 
przedstawia Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy. Przed nim w kaplicy 
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państwa hrabiostwa Karskich Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od 
Jezusa i  Maryi po raz pierwszy nałożył biały habit dla podkreślenia we-
wnętrznej czystości Niepokalanie Poczętej Bożej Rodzicielki.

Tak bardzo łaskawą okazała się Maryja Dziewica w  tym obrazie swe-
mu słudze, że wybrała go, aby pozostał jedynie z zakonnikami w koście-
le klasztoru eremu mariańskiego, gdzie Ojciec Stanisław założył pierwsze 
fundamenty swego zakonu. [...] Najświętsza Maryja Panna okazała przez 
to, że bardzo podoba się Jej nie tylko przyjęcie przez Czcigodnego Sługę 
Bożego Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi habitu na cześć Jej Niepokalane-
go Poczęcia przed Jej obrazem, ale także miejsce, gdzie Sługa Boży założył 
pierwszy fundament swego zakonu. Gdy bowiem w ręce braci złożono tro-
skę o obraz, zasłynął on przez wielkie cuda i wydarzenia i mnóstwo ludzi 
przybywało oddać mu cześć. [...] Nie tylko te znaki wskazują, że Bożej Ro-
dzicielce miły jest hołd i kult Niepokalanej, składany przez Jej [...] Czcigod-
nego Sługę Bożego Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi i przez jego zakon. 
Również Jej Najświętszy Syn Jezus Chrystus Pan ma szczególne upodoba-
nie w zakonnikach Najczcigodniejszej Swojej Matki.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Instrukcji pt. wskazania dotyczące formacji w instytutach zakon-
nych Potissimum institutioni (nr 20)

Z dziełem Ducha Świętego złączona była zawsze Dziewica Maryja, Mat-
ka Boga i Matka wszystkich członków ludu Bożego. Z Ducha Świętego po-
częła w swym łonie Słowo Boże, na Niego oczekiwała po Wniebowstąpie-
niu Pana, trwając wraz z apostołami na modlitwie (por. Lumen gentium, 52 
i 59). Dlatego na drodze formacji, od jej początku aż po kres, zakonnicom 
i zakonnikom towarzyszy obecność Dziewicy Maryi.

Wśród wszystkich osób poświęconych bez reszty Bogu Ona jest 
pierwsza. Ona – Dziewica z Nazaretu – jest najpełniej Bogu poświę-
cona, najdoskonalej konsekrowana. Jej miłość oblubieńcza osiąga 
szczyt w Boskim Macierzyństwie z mocy Ducha Przenajświętszego. 
Ona, która jako Matka nosi Chrystusa w  swych ramionach, rów-
nocześnie najdoskonalej wypełnia Jego wezwanie: „Pójdź za Mną”. 
I idzie za Nim – Ona, Matka – jako za swym Mistrzem w czystości, 
ubóstwie i  posłuszeństwie. [...] Jeśli Kościół cały znajduje w  Maryi 
swój Prawzór – to jak szczególnie znajdują go osoby i wspólnoty kon-
sekrowane w całym Kościele! (Redemptionis donum, 17)
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Każdy zakonnik zostaje „zachęcony do odnowienia zakonnej konsekra-
cji wedle wzoru konsekracji Bogarodzicy” (Redemptionis donum, 17). Za-
konnik spotyka Maryję nie tylko jako wzór, ale także jako Matkę. „Jest Ona 
matką zakonników, ponieważ jest Matką Tego, który został konsekrowany 
i posłany. Życie zakonne w Jej fiat i w Jej Magnificat znajduje pełnię swego 
zawierzenia wobec konsekrującego Boga i poryw radości, mający tam swe 
źródło”.

ROZwAżANIE

Miejsce Niepokalanej Matki Pana w  naszej wspólnocie zakonnej jest 
szczególne i  wyjątkowe. Już w  samej nazwie Zgromadzenia znajdują się 
dwa odniesienia do Niej. Zgromadzenie Księży Maryjnych (staropolskie: 
marianów) – to pierwsze nawiązanie do Maryi i  zarazem określenie na-
szego duchowego profilu w  jednoznacznym do Niej odniesieniu. Drugie 
nawiązanie dotyczy szczególnej łaski i  zarazem przywileju Matki Jezusa: 
Jej Niepokalanego Poczęcia. Sytuuje nas to w szczególnej relacji do Maryi. 
Najpierw jako Jej duchowych synów, noszących – możemy powiedzieć, że 
podobnie jak dziecko po Matce – Jej imię. Nadto, jesteśmy znakiem Jej 
szczególnej i  zawsze pełnej miłości relacji do Boga oraz Jej wolności od 
jakiegokolwiek skalania grzechem – to w największym skrócie Jej Niepo-
kalane Poczęcie.

Wyjątkowość relacji do Niepokalanej Matki Pana odnajdujemy przede 
wszystkim w  wielu sytuacjach życia świętego naszego Ojca Stanisława 
i  w  jego pismach. Jego biograf ujął to w  jednym sumarycznym zdaniu: 
„Sama Maryja pokazywała i aż dotąd pokazuje, jak Czcigodny Sługa Boży 
Ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi przez całe życie był otoczony Jej opieką”. 
Sam Ojciec Założyciel w wielu pismach wyraża postawę pełną zachwytu 
wiary nad Jej szczególną relacją z Bogiem, podziwia Jej cnoty i  zachęca, 
aby Ją naśladować. Przede wszystkim jednak pragnie budzić zaufanie w Jej 
macierzyńską obecność w życiu wierzącego. Szczególnie piękna jest jego 
modlitewna parafraza modlitwy Salve Regina: 

O naprawdę słodka jesteś, Panno Maryjo! Któż bowiem kiedykol-
wiek, pełen goryczy uciekał się do Ciebie i odszedł bez najsłodszej 
pociechy? Kto pełen zgryzoty przystąpił do Ciebie i  natychmiast 
nie został pokrzepiony? Kto gorzkimi pokusami nękany nie doznał 
w Twoich ramionach słodyczy? Uciśnionych, jęczących, kuszonych, 
przygnębionych Ty pocieszasz, krzepisz, wspierasz, podnosisz. Jesteś 
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dla wszystkich łaskawa, dla wszystkich słodka. Obym to mógł wyra-
zić, że jesteś słodka tak, jak to pojmuję, że jesteś słodka! Twej słody-
czy doświadcza, jej kosztuje, z niej czerpie cały świat chrześcijański, 
choć nie jest w stanie tego wyrazić. A więc, o  łaskawa, o pobożna, 
o słodka Dziewico! Okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego 
żywota, dziś nam przychylnego i miłościwego w godzinie śmierci.
 
W konsekwencji, od samego początku Zgromadzenia, zarówno w jego 

charyzmacie, jak i w przekazywanym z pokolenia na pokolenie dziedzic-
twie, znajdujemy niezwykłe przykłady synowskiej relacji do Niepokalanej 
Matki Jezusa oraz dążenia, aby uciekać się do Jej wstawiennictwa i naśla-
dować Jej cnoty. Pierwszy biograf Ojca Założyciela, Leporini, podaje, że po 
śmierci św. Stanisław objawiał się we śnie różnym braciom.

Jednych zachęcał do zgody i  jednomyślności, innych do poprawy 
życia i do przestrzegania Świętej Reguły, do służenia we wszystkim 
wspólnocie, jak pierwszy sam to czynił. Ojcu Józefowi od Wszystkich 
Świętych, pierwszemu swemu kapłanowi w zakonie ukazał się pod-
czas snu przed wschodem słońca, podając mu do odmawiania przez 
braci w  chórze po godzinach kanonicznych tę krótką modlitewkę: 
«Święta Maryjo i niepojęta Boża Rodzicielko, Dziewico, wstawiaj się 
za nami». (Vita Fundatoris, 89)

Z kolei Sługa Boży Kazimierz Wyszyński w liście okólnym z dnia 8 wrze-
śnia 1738 roku nazywa Maryję „naszą Założycielką”. Być może nawiązuje 
w ten sposób do zdania z Testamentu drugiego Ojca Założyciela, w którym 
pisze on tak: 

To maleńkie Zgromadzenie, jako jego niegodny przełożony, Panu 
mojemu, Jezusowi Chrystusowi, i  najwybrańszej Dziewicy, Rodzi-
cielce Jego Maryi, najpobożniej na wieki polecam jako prawdziwym 
i  jedynym Założycielom, Kierownikom, Protektorom i  Patronom 
tego maleńkiego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia, Wspomo-
życiela Zmarłych. 

Także w życiu bł. Jerzego Matulewicza widzimy stopniowe dojrzewa-
nie w relacji do Niepokalanie Poczętej Matki Pana. W jednym z zapisów 
w Dzienniku duchowym zanotował on: „Dzięki Ci, Panie, za udzielone mi 
szczególne uczucia miłości względem Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
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szej Maryi Panny. Dawniej trudno mi szła ta modlitwa, teraz zaś jakże 
słodko jest modlić się, przypadłszy do Jej stóp i zatapiać się w modlitwie” 
(Dziennik duchowy, 42).

Tak cała wspólnota, jak i  każdy z  nas osobiście, wzrasta w  relacji do 
Niepokalanie Poczętej Maryi, naszej Matki i  Patronki. Podczas ostatniej 
Kapituły Generalnej daliśmy wyraz naszej świadomości tego, kim jest Ona 
dla nas oraz jak postrzegamy naszą relację do Niej. Warto przytoczyć tu 
główny zapis z naszych Konstytucji:

W podążaniu za Chrystusem drogę nam wskazuje i wspomaga nas 
Niepokalana Dziewica Maryja. Ona, od swego poczęcia wolna od 
grzechu i  pełna łaski, napełniona darmową miłością Ducha Świę-
tego, jest owocem paschalnego zwycięstwa Chrystusa i  pierwszą 
uczestniczką odkupienia; ukazuje stwórczą i zbawczą miłość Trójcy 
Przenajświętszej; stanowi obraz nowego człowieka zdolnego do rela-
cji z Bogiem i ludźmi, początek nowego Ludu Bożego i zalążek no-
wej ludzkości. Współbracia, razem z całym Kościołem kontemplując 
Niepokalane Poczęcie Maryi, niech to misterium poznają, miłują, 
wyznają, celebrują i głoszą. Z niego niech czerpią inspirację do życia 
duchowego, wspólnotowego i apostolatu. Przede wszystkim przez to 
misterium Maryja pobudza współbraci do ufności w nieskończoną 
owocność dzieła odkupienia, do unikania wszelkiego grzechu, do 
ukochania czystości serca, do przepojenia całego życia łaską i miło-
ścią Bożą, do budowania Kościoła w  jedności tak, „aby był święty 
i nieskalany” (Ef 5, 27). (Konstytucje, 7)

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jak postrzegam miejsce Niepokalanej Matki Boga w duchowości moje-
go Zgromadzenia?

2. Jak mogę opisać moją osobistą relację do Niepokalanej Matki Jezusa 
w kontekście mojego powołania?
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CZERwIEC 2020
KRyZyS – CZAS PRÓBy I OCZySZCZENIA

SłOwO BOżE
Z Ewangelii według św. Jana 6, 60-71

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna 
jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że 
uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy 
ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To 
Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powie-
działem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie 
wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto 
ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie 
może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od 
tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł 
więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział 
Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym». 
Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden 
z was jest diabłem». Mówił zaś o  Judaszu, synu Szymona Iskarioty. 
Ten bowiem – jeden z Dwunastu – miał Go wydać.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z biografii św. Stanisława od Jezusa i Maryi, napisanej przez Czci-
godnego Sługę Bożego Kazimierza wyszyńskiego (Vita Venerabilis)

17. [...] Zdumiewające jest to, co teraz przekazuję. W wigilię Bożego Na-
rodzenia choroba wzmogła się jeszcze bardziej niż przedtem, tak że [Sta-
nisław] nie mógł nawet pójść do kościoła na Mszę św. i całą prawie oktawę 
przeleżał we wspomnianym sianie. Jedyną pociechą było dlań wspomnie-
nie o swym Zbawicielu, który dla naszego odkupienia leżał na sianie, a nie 
w  gospodzie. Nie mógł z  osłabienia nawet na krok ruszyć się z  miejsca. 
Nieznajomy towarzysz, którego najlepszy Bóg dał mu za żywiciela i ojca, 
dostarczał mu skromną porcję jedzenia. 

Po świętach Bożego Narodzenia doczekał się Stanisław polepszenia 
zdrowia i udał się do miasta. Któregoś dnia, wracając późnym wieczorem 
do swego dotychczasowego schronienia, czyli do siana, osłabł i nie mógł iść 
dalej. Wszedł potajemnie i cichutko w kąt domu bardzo pobożnego miesz-
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czanina, nazwiskiem Snopek, stolarza, i  tam dobrze ukryty spędził noc. 
Niespodziewanie wczesnym rankiem zobaczyły go matka rodziny oraz słu-
żąca domowa. Bóg natchnął ich serca pobożnością i poruszone miłosier-
dziem pozwoliły mu tam odpoczywać.

Tymczasem niespodziewanie choroba zaatakowała mu nogi, które całe 
pokryły się wrzodami i nie było na nie żadnego lekarstwa. Choroba po-
większała się z dnia na dzień, tak że wydawało się, iż gnije za życia. Z tego 
względu groziło mu wydalenie z pomieszczenia, aby nie zaraził innych. Bóg 
jednak wlał w serca mieszkańców domu taką moc miłości i współczucia, że 
nie brzydzili się nim, lecz raczej ubolewali nad jego losem, współczuli mu, 
płakali i litowali się nad nim.

Tak najłaskawszy i  miłosierny Bóg pouczył i  przygotował wtedy jesz-
cze młodzieńca na Założyciela Instytutu do niesienia pomocy cierpiącym 
w  czyśćcu. Przez cierpliwość i  ból przygotowywał przyszłego twórcę tej 
pomocy, aby [ten] sam będąc poddany cierpieniom i próbie, nauczył się 
współczuć duszom w ich niezwykle ciężkich mękach i miał większą miłość 
do nich, gdyż sam cierpiał i doznał współczucia, co okaże się niżej.

18. Dziękczynienie za trudne doświadczenia
Dla uwielbienia Boga opowiem, jak wyzdrowiał z  tej najboleśniejszej 

choroby nasz drugi Hiob cierpiący, dotknięty wrzodami przez Pana. Opo-
wiem, w jaki sposób Bóg uśmiercający i ożywiający, dający wrzody i uwal-
niający od nich, wyleczył go. Nie wiem tylko, czy ktoś uwierzy temu, co 
przekazuję, uwierzyć jednak może i  powinien, gdyż powiadam o  rzeczy 
najprawdziwszej, spisanej własnoręcznie przez o. Stanisława.

Leżał w tym domu jak ewangeliczny ubogi Łazarz, a to, co według Pisma 
Świętego spotkało Łazarza, to samo przydarzyło się Stanisławowi. Domo-
we psy podchodziły do niego, całkowicie pokrytego wrzodami, i z Bożego 
rozkazu lizały jego rany i wrzody. Któż spodziewałby się, że to właśnie sta-
nie się uzdrawiającym lekarstwem, że przyniesie raczej zdrowie niż śmierć. 
Stało się tak z woli nieskończenie dobrego Boga, aby uzdrowić Stanisława 
tym dziwnym lekarstwem. Zachował go do wzniosłego stanu zakonnego 
i dla założenia w Kościele Bożym zakonu swej Najświętszej Matki, tak bar-
dzo potrzebnego dla wspomagania cierpiących w czyśćcu.

Przytoczę w związku z tym następujące słowa napisane przez samego 
Sługę Bożego Stanisława: 

Boże mój, bądź błogosławiony na wieki. Spraw, abym pozostał wier-
ny powołaniu po przejściu tylu doświadczeń. Wiem, że sam z siebie 
jestem niezdolny do niczego dobrego. Nie dziw się, czytelniku, temu, 
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co wyjawiłem, gdyż nie godzi się ukrywać Bożego dobrodziejstwa. 
Pragnę również i ciebie pobudzić do wielbienia Bożej wszechmocy za 
troskliwość o nas. Niech na wieki oddane Mu będzie dziękczynienie, 
cześć i chwała. Amen.

Tym dziękczynieniem zakończył relację o krzyżu lwowskim, ciesząc się 
i chlubiąc, że został uznany za godnego tych cierpień, przez które naślado-
wał swego Zbawiciela.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojca święte-
go Jana Pawła II (nr 71)

Trzeba tu koniecznie dodać, że niezależnie od różnych etapów życia 
w każdym wieku mogą pojawić się sytuacje kryzysowe na skutek oddziały-
wania różnych czynników zewnętrznych – takich jak zmiana miejsca lub 
urzędu, trudności w pracy lub brak sukcesów apostolskich, niezrozumienie 
lub zepchnięcie na margines i  tym podobne – lub też czynników natury 
bardziej osobistej, jak choroba fizyczna albo psychiczna, oschłość ducho-
wa, śmierć bliskich osób, problemy w relacjach z innymi, silne pokusy, kry-
zysy wiary lub tożsamości, poczucie własnej nieważności i tym podobne. 
Kiedy dochowanie wierności staje się trudniejsze, trzeba dopomóc osobie 
konsekrowanej, okazując jej większe zaufanie i  głębszą miłość, zarówno 
na płaszczyźnie indywidualnej, jak i wspólnotowej. Potrzebna jest wtedy 
przede wszystkim serdeczna bliskość Przełożonego; wielką pociechę przy-
niesie też kompetentna pomoc ze strony brata lub siostry, których troskliwa 
i ofiarna obecność może doprowadzić do ponownego odkrycia sensu przy-
mierza, które Bóg jako pierwszy ustanowił i którego nie zamierza zerwać. 
Osoba dotknięta doświadczeniem nauczy się w  ten sposób przyjmować 
oczyszczenie i ogołocenie jako najistotniejsze akty naśladowania Chrystu-
sa ukrzyżowanego. Samo zaś doświadczenie ukaże się jako opatrznościo-
we narzędzie formacji w rękach Ojca, jako walka nie tylko psychologiczna, 
prowadzona w samotności przeciw samemu sobie i własnym słabościom, 
ale także jako zmaganie religijne, w którym każdego dnia obecny jest Bóg 
i moc Krzyża!
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ROZwAżANIE

Kryzysy to nieodłączna część życia ludzkiego i zakonnego. Jako ludzie 
związani szczególnymi więzami z Jezusem i Maryją nie powinniśmy bać się 
kryzysów, ale w wierze powinniśmy być na nie przygotowani. Dla człowie-
ka wierzącego tym, który wprowadza nas w kryzys, jest sam Bóg. Bo kryzys 
to konieczność wyboru, czas próby i  oczyszczenia. Nierzadko Bóg musi 
nas wprowadzić w kryzys, abyśmy się opowiedzieli, dla kogo chcemy żyć 
i komu chcemy służyć. Tak jak Jezus, wyprowadzony przez Ducha Święte-
go na pustynię, musiał zmierzyć się z samym sobą i możliwościami, jakie 
stawiał przed nim świat i  szatan. Tak jak Maryja w  chwili zwiastowania 
musiała się opowiedzieć, komu chce służyć i komu powierzyć swoje życie. 
Tak jak apostołowie, którzy idąc śladami Chrystusa, musieli spotkać nie 
tylko moc i piękno Boga, ale także swoje koncepcje zbawienia, szczęścia, 
woli Bożej, a  także swoje grzeszne dążenia i  słabości. Tak i każdy z nas, 
bez względu na wiek, zajmowane stanowiska w  Zgromadzeniu, osobiste 
przekonania o zasługach czy sile swojego charakteru i tym podobne, musi 
przejść swój czas próby. Każdy z nas musi mieć w sobie gotowość do zmie-
rzenia się z kryzysem, czyli koniecznością wyboru i oczyszczenia miłości. 
Dotyczy to w równej mierze poszczególnych osób, jak i całej naszej wspól-
noty. Taką dynamikę dostrzegamy w życiu naszego Ojca, św. Stanisława, 
i u początków naszego Zgromadzenia.

Jak podkreśla biograf świętego, poprzez przeciwności i niepowodzenia, 
cierpienia i choroby:

Najłaskawszy i miłosierny Bóg pouczył i przygotował wtedy jeszcze 
młodzieńca na Założyciela Instytutu do niesienia pomocy cierpią-
cym w  czyśćcu. Przez cierpliwość i  ból przygotowywał przyszłego 
twórcę tej pomocy, aby [ten] sam będąc poddany cierpieniom i pró-
bie, nauczył się współczuć duszom w ich niezwykle ciężkich mękach 
i miał większą miłość do nich, gdyż sam cierpiał i doznał współczu-
cia.

Widzimy, jak Bóg w swojej Opatrzności prowadzi życie św. Stanisława 
od samego poczęcia –  ocalony wszak był jeszcze w  łonie matki od nie-
chybnej śmierci w rzece Dunajec. Od początku buduje w sercu swego sługi 
zdolność oparcia się przeciwnościom, przyjęcia w wierze cierpienia i nade 
wszystko całkowitego zaufania Bożej wszechmocy. Z takich doświadczeń 
wywodzi się jego wyznanie, że „nie ma [...] nic niemożliwego dla Wszech-
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mocnego. Pokazało się to najwyraźniej we mnie” (Fundatio Domus Recol-
lectionis, 1). 

Pośród takich zmagań, prób i cierpienia krystalizowała się w nim wizja 
nowego Zgromadzenia. Podobne doświadczenia towarzyszyły mu także 
w pierwszych latach istnienia naszej wspólnoty. Te wszystkie okoliczności 
zmuszały go jednak jednocześnie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, 
czy ta „wizja wyciśnięta w  jego duszy”, rzeczywiście pochodzi od Ducha 
Bożego, czy jest to tylko jego wymysł. A potem, kiedy już nie miał wątpli-
wości, niemalże stały kryzys rozwoju wspólnoty uwalniał go od własnej idei 
i prowadził do coraz pełniejszego poddania się Bogu i Kościołowi. Kiedy 
po śmierci pierwszego protektora Zgromadzenia, biskupa Wierzbowskie-
go, pojawiła się groźba rozwiązania Zgromadzenia Marianów przez jego 
następcę, biskupa Wytwickiego, zauważył, że musi szukać zatwierdzenia 
swojej wspólnoty przez papieża. Kiedy pojawiły się wielkie przeciwności 
w zatwierdzeniu Instytutu na podstawie jego własnych Konstytucji, czyli 
Norma vitae, zgodził się zaakceptować Regułę dziesięciu cnót. Przyjmował 
znaki Opatrzności Bożej, równocześnie nie zaniedbując tego, co może zro-
bić sam, odpowiedzialny za swoją wspólnotę oraz jej charyzmat i charak-
ter. Dlatego na samym początku przyjęcia narzuconej reguły, w obecności 
nuncjusza Franciszka Pignatellego w Warszawie, składając śluby oświad-
czył, że będzie zachowywał tę Regułę „w tym, co nie sprzeciwia się przepi-
som naszego Instytutu zakonnego”. 

Czas próby, jakiej został poddany nasz Założyciel także w chwili pro-
fesji, stał się dla niego kolejną sposobnością, by zadbać o to, co uważał za 
tożsamość swojego instytutu. Dzięki temu dziś, kiedy Reguła dziesięciu 
cnót z woli Kościoła przeszła do historii naszego Zgromadzenia, nie mamy 
wątpliwości, że charyzmat nasz pozostał nienaruszony. Dziękujmy zatem 
Bogu za Jego dobroć, która objawia się nawet w naszych kryzysach i chwi-
lach próby, wierząc, że jest to czas zbawienia, czas oczyszczenia naszej mi-
łości: do Boga, do Kościoła, do Zgromadzenia; w końcu: czas oczyszczenia 
naszego powołania.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jak reaguję, kiedy dostrzegam ujawnianie się kryzysu mojego współbra-
ta, mojej wspólnoty lub Kościoła?

2. Jakie sytuacje w moim życiu nazwałbym kryzysem, poprzez który Bóg 
mnie przeprowadził i wyprowadził z niego dobro?
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LIPIEC 2020
wALKA DUCHOwA

SłOwO BOżE
Z Listu do Efezjan 6, 10-18a

Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie peł-
ną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów 
diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych 
ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach nie-
bieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdoła-
li przeciwstawić w  dzień zły i  ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie 
więc [do walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy 
pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [gło-
szenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę 
jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski 
Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże 
– wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności mó-
dlcie się w Duchu!

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z Inspectio cordis św. Stanisława od Jezusa i Maryi

„Panie, zachowaj nas, giniemy!” (Mt 8, 25).
Oto znajdujący się w  niebezpieczeństwie na morzu uczniowie Jezusa 

przekazują ci i podpowiadają modlitwę jako najskuteczniejszy środek za-
radczy na zagrożenia, pokusy, smutki i  przeciwności. Bóg chce, abyśmy 
zwracali się do Niego z  prośbami i  dlatego pozwala nas kusić, uciskać 
i atakować. Nacierającemu wrogowi żołnierz albo stawia czoło uzbrojony 
w miecz czy inną broń zaczepną, albo ucieka. Sługa Boży powinien stawić 
opór piekielnemu wrogowi siłą modlitwy. W taki sposób uczynił ów czło-
wiek według serca Bożego, jak o tym sam mówi: „Wołałem do Pana, gdym 
był utrapiony, i wysłuchał mnie” (Ps 119, 1).

A zatem nie poddawaj się zaraz po pierwszym czy też tysięcznym ataku 
wroga swej duszy, lecz jak długo nie przestanie cię atakować, tak długo sta-
wiaj mu opór, choćby to trwało przez całe twoje życie. Im częściej będzie 
się powtarzała zwycięska walka, tym częściej będziesz otrzymywał wieniec 
laurowy. Im będzie ona cięższa, tym większa będzie nagroda. Jeśli będziesz 
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prosił o Boskie pomoce, będą ci dane. Jezus udawał, że śpi, gdy pozwolił cię 
nękać pokusami. On śpi, ilekroć ty jesteś trapiony, dlatego powinieneś Go 
budzić skuteczną, pokorną i wytrwałą modlitwą w tym celu, aby ci udzie-
lił pomocy. Gdy nieszczęsny toniesz i już jesteś wciągany w głęboką prze-
paść przez swoje grzechy, dlaczego wtedy nie wołasz: „Panie, ratuj mnie, bo 
ginę?” (por. Mt 8, 25).

Nie miej wątpliwości, że gdy dziś wsiądzie do łódki twego serca, to po 
to, żeby tobą pokierować, udzielić ci pomocy i ocalić cię.

„Wtedy wstawszy, rozkazał wiatrom i morzu” (Mt 8, 26).
Wiem, Jezu, iż Twoja moc jest tak wielka, że w jednej chwili uwalniasz 

mnie od wszelkiego ucisku duchowego, a  zmieszanemu i  udręczonemu 
duchowi przywracasz wielki pokój uciszenia. Czynisz to dlatego, że znasz 
mnie, zbyt bojącego się tych nawałnic i zbyt słabego do przeciwstawienia 
się ich sile. Lecz wtedy najbardziej odczuwam spokój przywrócony mej 
duszy, kiedy Ty, najłagodniejszy Książę Pokoju, wchodzisz do komnaty, to 
jest mieszkania mego serca. Poznaję Twą dobroć, gdy w odpowiednim mo-
mencie podajesz mi rękę, abym nie uległ sile nawałnicy.

Jednakże, mój Panie, wiedząc, że to jest największą zasługą i że bardzo 
Ci się podoba, gdy w jakimkolwiek opuszczeniu zachowuję silnego i nie-
zmiennego ducha, pragnę dla Twojej chwały być czasem opuszczony, abyś 
Ty był bardziej uwielbiony, a ja żebym został upokorzony silną ręką mych 
wrogów. Kieruj więc mną we wszystkim łagodnie i roztropnie. Wiesz, jak 
na pożytek obrócić pokusę (por. 1 Kor 10, 13), wiesz, kiedy należy rozkazać 
wichrom i morzu, aby w całkowicie uległej ci duszy, w regionie oddanym 
Tobie, Twemu prawu i radom ewangelicznym, nastał spokój i cisza.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojca święte-
go Jana Pawła II (nr 38)

Wezwanie do świętości zostaje przyjęte i może być rozwijane jedynie 
w milczeniu i adoracji przed obliczem nieskończonej transcendencji Boga: 

Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenik-
niętego obecnością adorowanego Boga; potrzebuje go teologia, aby 
mogła w pełni rozwinąć swój charakter mądrościowy i duchowy; po-
trzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapominała, że oglądanie Boga 
oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba je 
przykryć zasłoną (por. Wj 34, 33); [...] potrzebuje go ludzki wysiłek, 
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aby zrezygnować z zamykania się w walce bez miłości i przebaczenia. 
[...] Wszyscy, wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, 
które pozwoli Bogu mówić, kiedy i jak zechce, a nam rozumieć Jego 
słowo. (Orientale Lumen,  16)

W praktyce oznacza to niezachwianą wierność modlitwie liturgicznej 
i  osobistej, chwilom przeznaczonym na modlitwę myślną, kontemplację 
i adorację eucharystyczną, comiesięcznym dniom skupienia i ćwiczeniom 
duchowym.

Należy także odkryć na nowo praktyki ascetyczne, typowe dla duchowej 
tradycji Kościoła i danego Instytutu. Praktyki te były i nadal są bardzo sku-
teczną pomocą w dążeniu do prawdziwej świętości. Asceza — przez to, że 
pomaga opanować i korygować skłonności ludzkiej natury zranionej przez 
grzech — jest niezbędnie potrzebna osobie konsekrowanej, aby mogła ona 
dochować wierności swemu powołaniu i iść za Jezusem drogą Krzyża.

Trzeba także umieć rozpoznawać i przezwyciężać pewne pokusy, które 
czasem, za sprawą szatańskiego podstępu, przybierają pozór dobra. I tak na 
przykład słuszne jest dążenie do poznania współczesnego społeczeństwa, 
pozwala bowiem skuteczniej podejmować jego wyzwania, ale może też 
prowadzić do naśladowania chwilowej mody, do osłabienia duchowej gor-
liwości lub do zniechęcenia. Możliwość otrzymania doskonalszej formacji 
duchowej może czasem wzbudzać w osobach konsekrowanych swoiste po-
czucie wyższości wobec innych wiernych, zaś słuszna potrzeba i koniecz-
ność podnoszenia swoich kwalifikacji może się przerodzić w  przesadne 
dążenie do doskonalenia swoich kompetencji, tak jakby powodzenie apo-
stolskiej posługi zależało przede wszystkim od ludzkich środków, a nie od 
Boga. Chwalebne pragnienie bliskiej więzi z ludźmi naszej epoki, wierzą-
cymi i niewierzącymi, ubogimi i bogatymi, może prowadzić do przyjęcia 
zeświecczonego stylu życia lub do rozwijania ludzkich wartości wyłącz-
nie w  wymiarze horyzontalnym. Poparcie dla słusznych dążeń własnego 
narodu lub kultury może skłaniać do akceptacji pewnych form nacjonali-
zmu lub elementów obyczajowości, które winny być najpierw oczyszczone 
i uszlachetnione w świetle Ewangelii.

Dążenie do świętości wymaga zatem podjęcia duchowego zmagania. 
Jest to trudny wymóg, któremu nie zawsze poświęca się należną uwagę. 
W tradycji symbolem duchowego zmagania jest często tajemnicza walka, 
jaką toczy Jakub z Bogiem, aby uzyskać Jego błogosławieństwo i móc Go 
oglądać (por. Rdz 32, 23-31). W tym wydarzeniu, sięgającym początków 
historii biblijnej, osoby konsekrowane mogą dostrzec symbol ascetycznego 
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wysiłku, jaki muszą podjąć, aby rozszerzyć swe serce i otworzyć je na przy-
jęcie Boga i braci.

ROZwAżANIE

Wiemy, jak wielkim zmaganiem duchowym naznaczone były początki 
naszej wspólnoty zakonnej, ile przeciwności i trudów musiał pokonać nasz 
Ojciec Stanisław, aby pozostać wierny wizji założenia nowego instytutu, 
którą odcisnął w  nim Duch Święty. Dość wspomnieć pierwsze lata, kie-
dy to po śmierci protektora marianów, biskupa Stefana Wierzbowskiego, 
jego następca zamierzał początkowo całkowicie skasować nowo powstałą 
wspólnotę marianów. Podobnie nie do przezwyciężenia okazało się zało-
żenie naszego Zgromadzenia w oparciu o pierwsze Konstytucje marianów 
zatytułowane Norma vitae, chociaż w tym samym okresie, po soborze try-
denckim, powstała przecież niemała liczba podobnych zakonów: bez regu-
ły, w oparciu jedynie o własne konstytucje. Wspomnijmy tylko ważniejsze 
zgromadzenia, które Ojciec Stanisław osobiście znał, jak jezuici i pijarzy, 
na których się wzorował. Jedynie w  naszym przypadku, jak się okazało, 
otrzymanie zatwierdzenia papieskiego wiązało się z  koniecznością przy-
jęcia obcej nam reguły. Wiemy także, że przez kilka pierwszych lat po 
śmierci Założyciela nasze Zgromadzenie przechodziło ciężką walkę du-
chową o wierność charyzmatowi i własnemu charakterowi. Nazywamy ten 
okres rozproszeniem rostkowskim. Jednak okres najbardziej krytycznych 
zmagań duchowych naszego Zgromadzenia miał dopiero nadejść. Była to 
druga połowa wieku XIX i początek XX. Można powiedzieć, że przeciw-
nik naszego zbawienia chciał za wszelką cenę zniszczyć naszą wspólnotę, 
doprowadzić ją do śmierci. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia-
łu, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom 
świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach 
niebieskich” (Ef 6, 12) – jak napomina nas św. Paweł w Liście do Efezjan.

Walka duchowa to nie tylko jeden z wymiarów osobistej i indywidula-
nej drogi wiary człowieka. Czasami redukujemy ją do spraw prywatnych, 
głęboko wewnętrznych i związanych z indywidualnym dążeniem do świę-
tości. A przecież cały Kościół, jako wspólnota wierzących, atakowany jest 
przez zło osobowe, nazywane diabłem lub szatanem wraz z jego demona-
mi. Tak jak Jezus poddany był diabelskiej pokusie, tak samo musi się z nią 
zmierzyć Kościół. W Kościele zaś my, zarówno jako wspólnota zakonna, 
jak i każdy z nas. Wymowne są słowa Apokalipsy: „I rozgniewał się Smok 
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na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co 
strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” (Ap 12, 17).

Mentalność współczesnego świata, którego presji jesteśmy poddani, 
chce wyeliminować z  naszej świadomości istnienie osobowego zła. Co 
więcej, od czasu do czasu słyszymy nawet opinie wpływowych osobistości 
Kościoła, które wyrażają podobne przekonania. A jednak Słowo Boże jest 
jednoznaczne i zwracając nam uwagę na realne istnienie osoby Złego, przy-
nagla nas do podjęcia duchowej walki o wierność Jezusowi i Jego Ewangelii, 
do odrzucenia grzechu i podjęcia trudu dążenia do świętości. Musimy jed-
nak pamiętać, że nasza świętość nie ma charakteru „neutralnego”, a jeśli ma 
być prawdziwa, to musi być mariańska, to znaczy wierna naszemu chary-
zmatowi, zgodna z naszą duchowością, stylem naszego życia i posługi, czyli 
temu wszystkiemu, co jest określone w naszych Konstytucjach. To dlatego 
tak ważne jest to wspólnotowe zmaganie o  wierność naszej mariańskiej 
tożsamości. Bo jeśli w Kościele wszyscy są powołani do świętości, to my 
jesteśmy powołani do „świętości mariańskiej”, nie jakiejkolwiek. W takiej 
„mariańskiej” perspektywie trzeba też nam postrzegać naszą walkę ducho-
wą, której nikt nie może uniknąć, ponieważ jest to droga Jezusa i Kościoła.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. W jakich kategoriach postrzegam zmagania Kościoła, a w nim mojego 
Zgromadzenia, o wierność Chrystusowi, Ewangelii i własnemu chary-
zmatowi?

2. Czy jestem świadomy konieczności walki duchowej w dążeniu do świę-
tości właściwej mojemu powołaniu?
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SIERPIEŃ 2020
CHARyZMAT w DOśwIADCZENIU HISTORyCZNyM  

NASZEJ wSPÓLNOTy

SłOwO BOżE
Z Księgi Ezechiela 37, 1-14

Spoczęła na mnie ręka Pana, i  wyprowadził mnie On w  duchu na 
zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I po-
lecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze do-
liny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu 
człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: 
«Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad 
tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak 
mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was oto-
czyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skó-
rę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I pro-
rokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum 
i  trzask, i  kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, 
a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, 
ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: «Prorokuj 
do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada 
Pan Bóg: Z  czterech wiatrów przybądź, duchu, i  tchnij na tych po-
bitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch 
wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo 
wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. 
Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po 
nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwie-
ram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was 
do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę 
i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście 
ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powie-
działem i wykonam» – wyrocznia Pana Boga. 
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PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Dekret Kongregacji Zakonników zatwierdzający zreformowane 
Zgromadzenie Księży Marianów i nowe Konstytucje

Zgromadzenie Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, założone w XVII wieku, zatwierdzone zostało przez pa-
pieży Innocentego XII i Innocentego XIII. Pius VI zezwolił marianom na 
składanie ślubów uroczystych.

Celem Zgromadzenia było otaczać szczególną czcią i miłością Niepoka-
lane Poczęcie Dziewicy, oddawać się zbawieniu bliźnich, nauczać, zwłasz-
cza ludzi prostych, prawd wiary i wspierać uczynkami miłości dusze wier-
nych zmarłych zatrzymane w czyśćcu.

Zgromadzenie rozszerzyło się w Polsce, skąd wzięło początek, i w Por-
tugalii. Wszędzie dobrze się przysłużyło wierze. Ale podczas srożącego się 
prześladowania w XIX wieku tak się stopniowo załamało, że obecnie pozo-
stał jeden zakonnik, który był przełożonym generalnym.

Niektórzy kapłani diecezjalni, z  przykrością obserwując, jak Instytut, 
który niegdyś cieszył się uznaniem, obecnie zupełnie zanika, za zgodą i za-
chętą ordynariuszy mohylewskiego, warszawskiego i  sejneńskiego oraz 
pozostałego przy życiu przełożonego generalnego, oddali się staraniom 
o wskrzeszenie dzieła i zgodnie z przepisami tej Świętej Kongregacji Za-
konników szczęśliwie tego dokonali. Uważali tylko za konieczne, aby Kon-
stytucje Zgromadzenia zostały nieco zmodyfikowane, aby na przyszłość, 
biorąc pod uwagę okoliczności, śluby składano nie uroczyste, ale proste 
oraz aby oficjum za zmarłych, według dawnych Konstytucji odmawiane 
codziennie, zostało łaskawie zamienione na szczególne nabożeństwo za-
konników mające na celu wspieranie dusz czyśćcowych, bez nakładania 
jednak żadnego określonego zobowiązania.

Po przedstawieniu i zreferowaniu tego, wraz z poprawionymi Konsty-
tucjami, które ten dekret poprzedzają, Jego Świątobliwości Papieżowi Piu-
sowi X, przez niżej podpisanego kardynała prefekta Świętej Kongregacji 
Zakonników, na audiencji w dniu 15 września 1910 roku, Jego Świątobli-
wość raczył łaskawie udzielić zatwierdzenia tak zreformowanemu Instytu-
towi i wspomnianym Konstytucjom oraz zezwolił na zamianę oficjum za 
zmarłych, z zachowaniem jednakże Konstytucji Apostolskich i jurysdykcji 
biskupów. Bez względu na jakiekolwiek inne przepisy.

Dan w Rzymie, dnia 28 listopada 1910 roku. 

J.C. Kard. Vives, Prefekt
Donatus, Arcybiskup Efezu, Sekretarz
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NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojca święte-
go Jana Pawła II (nr 24)

Paschalny wymiar życia konsekrowanego
24. W różnych formach życia, wzbudzonych przez Ducha Świętego na 

przestrzeni dziejów, osoba konsekrowana doświadcza prawdy Boga-Miło-
ści i  to doświadczenie jest tym bardziej bezpośrednie i głębokie, im bar-
dziej pragnie ona trwać pod Krzyżem Chrystusa. Ten, który w momencie 
śmierci jawi się ludzkim oczom oszpecony i pozbawiony wszelkiego pięk-
na, do tego stopnia, że patrzący nań zakrywają sobie twarze (por. Iz 53, 
2-3), właśnie na Krzyżu objawia w pełni piękno i moc Bożej miłości. Święty 
Augustyn opiewa Go słowami: 

Piękny jest Bóg, Słowo u Boga [...] piękne jest w niebie, piękne i na 
ziemi; piękne jest w łonie matki, piękne w ramionach rodziców; pięk-
ne objawia się w cudach i piękne w cierpieniach; piękne jest, gdy po-
wołuje do życia, piękne, gdy nie lęka się śmierci, piękne, gdy porzuca 
życie, piękne, gdy je podejmuje na nowo; piękne na Krzyżu, pięk-
ne w grobie, piękne w niebie. Słuchajcie tej pieśni ze zrozumieniem, 
a słabość ciała niech nie zakrywa przed waszymi oczyma blasku Jego 
piękna.

Życie konsekrowane odzwierciedla ten blask miłości, gdyż przez swo-
ją wierność tajemnicy Krzyża wyznaje, iż wierzy w  miłość Ojca, Syna 
i Ducha Świętego i nią żyje. W ten sposób przyczynia się do ożywienia 
w Kościele świadomości, że Krzyż to nadobfita miłość Boża, rozlewająca 
się na ten świat, wielki znak zbawczej obecności Chrystusa, zwłaszcza 
w  chwilach trudności i  prób. Świadczy o  tym nieustannie i  z odwagą, 
godną głębokiego podziwu, bardzo wiele osób konsekrowanych, które 
żyją często w sytuacjach trudnych, a nawet doświadczają prześladowania 
i męczeństwa. Ich wierność jedynej Miłości ujawnia się i hartuje w po-
korze życia ukrytego, w  cierpieniu, które przyjmują, aby dopełniać we 
własnym ciele „braki udręk Chrystusa” (Kol 1, 24), w milczącym poświę-
ceniu, w  poddaniu się świętej woli Bożej, w  pogodnym dochowywaniu 
wierności nawet wówczas, gdy tracą już siły i autorytet. Wierność Bogu 
jest też źródłem ofiarnej służby braciom, którą osoby konsekrowane peł-
nią kosztem wielu wyrzeczeń, przez nieustanną modlitwę wstawienniczą 
za potrzeby braci, przez bezinteresowną posługę ubogim i chorym, przez 
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wzajemną pomoc w trudnościach, przez gorliwy udział w troskach i do-
świadczeniach Kościoła.

ROZwAżANIE

Misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Pana wyraża uprzedzającą 
wszelkie ludzkie działanie miłość Boga i Jego pragnienie, aby obdarowywać 
swoje stworzenie i aby Jego miłość była przyjęta. Jest znakiem zachowania 
od grzechu, zachowania od śmierci wiecznej, a w naszym przypadku także 
wyzwolenia od grzechu. Jeśli popatrzymy w taki sposób na historię nasze-
go Zgromadzenia, to zauważymy, jak konieczne było, aby to misterium – 
na podobieństwo Maryi – wyraziło się w duchowości całej wspólnoty, nie 
tylko Założyciela i poszczególnych jej członków. I faktycznie wyraziło się 
w naszej historii. Jest to dla nas znak, że Bóg nas miłuje i chroni od zła. 
A jeśli je popełniamy, wyprowadza nas z upadku, odradza i na nowo udzie-
la łaski. Także w wymiarze wspólnotowym.

Może się zdarzyć, że określony instytut zakonny wyczerpał swoją misję 
i  jego życie – tak jak życie ludzkie – dobiegło końca. I były takie wspól-
noty, jak choćby zakony rycerskie. Mamy w swojej historii doświadczenie, 
które mówi nam, że Bóg w swojej Opatrzności chce, aby nasze Zgroma-
dzenie istniało. Było to dzieło odnowy przeprowadzone przez bł. Jerzego 
Matulaitisa, przez które Bóg zachował naszą wspólnotę od śmierci. Dzięki 
temu historycznemu wydarzeniu dziś możemy powiedzieć, że dzieło od-
nowy dla nas, jako wspólnoty, jest pieczęcią doświadczenia charyzmatu 
Niepokalanego Poczęcia Matki Pana: uprzedzającej i dającej życie miłości 
Boga oraz wyprowadzania stworzenia z  nędzy, grzechu i  błędów, aby je 
napełnić swoją łaską i odnowić. Duch Święty ciągle podtrzymuje i ożywia 
swój charyzmat złożony w naszej wspólnocie. Dokonuje tego dzieła nawet 
pomimo naszej niewierności i nawet wtedy, kiedy tracimy nadzieję na Jego 
opatrznościowe działanie. Niezwykle wymowne są słowa listu napisanego 
przez ojca Wincentego Sękowskiego do bł. Jerzego Matulaitisa: „O sobie 
zaczynam wątpić, czy dane mi będzie oglądać to zmartwychwstanie Zgro-
madzenia, które dziś wobec świata umarłym jest, czy też nie. Pomimo to 
jednak wszystko poświęcę i uczynię to, co w mocy mojej będzie”. Pół roku 
później, widząc, że jego stan zdrowia stale się pogarsza i że dzieło odnowy 
wspólnoty napotyka ogromne trudności, pisze kolejny list do bł. Jerzego 
z niezwykle dramatycznym pytaniem: „Czy jest choć jaka iskra nadziei, czy 
też opuścić ręce i przygotować dwie trumny: jedną dla siebie, a drugą dla 
Zgromadzenia?”.
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Wiemy, że Bóg zachował jednak od śmierci to, co „od początku było 
Jego własnością” (por. Modlitwy mariańskie). Wzbudził do życia to, co wy-
dawało się nieuchronnie zmierzać do definitywnego upadku. W ten spo-
sób dzieło wskrzeszenia kości, opisane przez proroka Ezechiela, stało się 
doświadczeniem naszego Zgromadzenia i  jest nam przekazywane w  du-
chowym patrymonium. Świętując Jubileusz 350 lat od powstania naszej 
wspólnoty zakonnej, nie możemy pominąć tego wydarzenia, jakim było 
dzieło odnowy. Musimy wspomnieć nie tylko osobę bł. Jerzego Matulaiti-
sa MIC, ale także Wincentego Sękowskiego. Jego duchowe zmagania, jego 
cierpienia i kurczowe wręcz trzymanie się resztek nadziei na odrodzenie 
Zgromadzenia, z wiarą, że dla Boga wszystko jest możliwe, są znakiem tego 
charyzmatu, który został złożony w sercu świętego naszego Ojca Stanisła-
wa i – w tym samym Duchu Świętym – powierzony nam po to, abyśmy 
przekazali go następnym pokoleniom naszej zakonnej wspólnoty. 

Powierzamy się dziś Bogu w Jego Opatrzności, prosząc zarazem o łaskę 
takiej wiary, jakiej przykład widzimy w życiu Maryi i Jej pokornym powie-
rzeniu się mocy Boga.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jakie wydarzenia z historii Kościoła lub Zgromadzenia postrzegam jako 
doświadczenia paschalne?

2. Jakie wydarzenia mojego życia uważam za doświadczenia paschalne?

Jubileusz-polski.indd   72 2019-11-29   15:59:28



73

wRZESIEŃ 2020
wSPÓLNOTA ZRODZONA Z DUCHA BOżEgO

SłOwO BOżE
Z Pierwszego Listu do Koryntian 12, 1-11

Nie chciałbym, bracia, byście trwali w  niewiedzy co do darów du-
chowych. Wiecie, że gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie 
ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod 
natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie 
przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Święte-
go: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne 
też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działa-
nia, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim 
zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez 
Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania we-
dług tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar 
czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 
innemu dar języków i  wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. 
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, 
jak chce.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z autobiograficznego dzieła św.  Stanisława od Jezusa i  Maryi pt. 
Fundatio Domus Recollectionis, napisanego w roku 1675 (nr 6-7 i 9)

6. Lecz zdarzyło się Boskim zrządzeniem, że [...] zostałem wezwany do 
Warszawy przez mego szczególnego opiekuna, Najdostojniejszego Księ-
dza Jana Gembickiego, wówczas biskupa płockiego, później krakowskiego. 
Otóż teraz ofiarowano mi kanonikat płockiej katedry, którego nie przy-
jąłem, powodowany miłością ku Bogu i dla uczczenia chwały Jego Matki, 
chociaż czyniąc to, sprawiłem, że poważnie obraził się na mnie protektor, 
który bardzo chciał mnie, wyróżnionego tą godnością, dołączyć do swego 
najbliższego otoczenia. Nie brakowało też wielce czcigodnych zakonów, 
które zapraszały mnie do swego grona, i owszem, mnie, niechętnego, jako 
że pragnącego większej doskonałości. Przecież owa Boska wizja, która była 
wyryta w mej duszy, a dotycząca założenia tego Zgromadzenia Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, wzgardziwszy wszystkim i również po niedopusz-
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czeniu do powrotu do Instytutu Szkół Pobożnych, przymuszała mnie do 
swego celu.

7. Ponownie przeto zwróciłem się do najdostojniejszego księdza Stefana 
Wierzbowskiego, biskupa poznańskiego, w którego diecezji przebywałem, 
i łatwo otrzymałem od niego zgodę na wdzianie nowego habitu. Jest on bo-
wiem mężem prawym i zacnym, i bardzo żarliwym w powiększaniu chwały 
Bożej. Przeto pominąwszy miejsce u biskupa płockiego, za radą i polece-
niem spowiedników, udałem się, poproszony, do dworu pewnego szlachci-
ca, Jakuba Karskiego, męża znakomitego, i po załatwieniu w końcu sprawy 
z Instytutem Szkół Pobożnych, chociaż nie bez pewnej mojej krzywdy, za 
wiedzą świętej Nuncjatury Apostolskiej, w czasie oktawy Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, w białym już kolorze, ofiarowałem siebie jako no-
wego kandydata tej Matki na wieczną służbę. I natychmiast udałem się do 
najdostojniejszego księdza [arcybiskupa] Angelo [Ranucciego], nuncjusza 
w Warszawie, dla okazania uległości, z prośbą o błogosławieństwo i dla wy-
jaśnienia moich pragnień. [...]

9. Przebywałem u  owego pana szlachcica Karskiego blisko dwa lata 
i  szukałem sposobów na zapoczątkowanie Towarzystwa Niepokalanego 
Poczęcia, które Duch Boski już ukształtował w moim umyśle.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Katechezy o życiu konsekrowanym pt. Wpływ Ducha Świętego na 
życie konsekrowane Ojca świętego Jana Pawła II z  dnia 22 marca 
1995 roku

W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Sobór Watykański II stwier-
dza, że życie konsekrowane w swych różnorodnych formach ukazuje „nie-
ograniczoną moc Ducha Świętego działającego przedziwnie w Kościele” 
(Lumen gentium, 44). Również soborowy Dekret o przystosowanej odno-
wie życia zakonnego podkreśla, że „natchnienie Ducha Świętego” dało po-
czątek zarówno życiu pustelniczemu, jak i tworzeniu „rodzin zakonnych, 
które Kościół chętnie objął swą powagą i zatwierdził” (por. Perfectae ca-
ritatis, 1).

Duchowość zaangażowania zakonnego, ożywiająca wszystkie insty-
tuty życia konsekrowanego, opiera się w sposób wyraźny na Chrystusie, 
na Jego Osobie, na Jego życiu dziewiczym i ubogim, uwieńczonym przez 
złożenie całkowitej ofiary z siebie za braci, w doskonałym posłuszeństwie 
Ojcu. Jest to jednak duchowość w ściślejszym znaczeniu tego słowa, czyli 
pewne ukierunkowanie będące dziełem Ducha Świętego. Pójście za Chry-
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stusem w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie nie byłoby bowiem możliwe 
bez natchnienia Ducha Świętego, sprawcy każdego wewnętrznego postę-
pu i dawcy wszelkich łask w Kościele. „Pobudzone miłością, rozlaną przez 
Ducha Świętego w ich sercach”, osoby konsekrowane — jak mówi Sobór 
— „coraz bardziej żyją dla Chrystusa i dla Jego Ciała, którym jest Kościół” 
(por. tamże).

W życiu zakonnym i w każdej formie życia konsekrowanego działa su-
werennie i decydująco Duch Święty, czego wrażliwe dusze mogą doświad-
czyć w sposób trudny do wyrażenia dzięki pewnej konnaturalności, którą 
tworzy miłość Boża, jak powiedziałby św. Tomasz (por. Summa Theologiae, 
II-II, q. 45, a. 2).

Kiedy w swym Kościele Jezus Chrystus powołuje mężczyzn lub kobiety, 
by poszli za Nim, Jego głos i Jego przyciągająca siła dają się rozpoznać dzię-
ki wewnętrznemu działaniu Ducha Świętego, którego zadaniem jest uła-
twienie zrozumienia tego powołania i wzbudzenie pragnienia, by udzielić 
na nie odpowiedzi przez całkowite poświęcenie życia Chrystusowi i Jego 
królestwu. To On rozwija w  tajnikach duszy łaskę powołania, przygoto-
wując drogę, na której ta łaska będzie mogła osiągnąć swój cel. To On jest 
głównym wychowawcą powołań. To On prowadzi dusze konsekrowane 
drogami doskonałości. To On wzbudza wielkoduszność, cierpliwość oraz 
wierność każdego i wszystkich.

Duch Święty działa nie tylko w każdej duszy, lecz również wtedy, gdy 
powstają wspólnoty osób konsekrowanych: podkreśla to sam Sobór Waty-
kański II (por. Perfectae caritatis, 1). Tak było w przeszłości, tak jest rów-
nież i dziś. Duch Święty zawsze obdarzał i wciąż obdarza niektóre osoby 
charyzmatem założycieli. Zawsze sprawia, że wokół założyciela lub zało-
życielki gromadzą się osoby, które dostrzegają wartość obranej przez nie-
go lub przez nią formy życia konsekrowanego, nauczania, ideału, miłości, 
nauki lub duszpasterstwa. Duch Święty tworzy zawsze i pogłębia harmonię 
wśród osób należących do zgromadzenia i pomaga im rozwijać wspólne 
życie ożywiane miłością, zgodnie ze szczególnymi cechami charyzmatu 
założyciela i  jego wiernych towarzyszy. Dodaje otuchy fakt, że za sprawą 
Ducha Świętego również w czasach dzisiejszych powstały w Kościele nowe 
formy wspólnot oraz nowe doświadczenia w dziedzinie życia konsekrowa-
nego. [...]

Osoby konsekrowane winny z kolei wyrabiać w sobie postawę otwarto-
ści na natchnienia i działanie Ducha Świętego, pogłębiać jedność z Nim, 
modlić się do Niego nieustannie o coraz obfitsze dary, a jednocześnie po-
wierzać się Jego inicjatywie. Oto droga dobrze poznana przez świętych 
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pasterzy i doktorów Kościoła, którzy czerpali z nauki Jezusa i apostołów. 
Jest to droga świętych założycieli i założycielek, którzy dali początek tylu 
wielorakim formom wspólnoty, z których zrodziły się różne duchowości.

ROZwAżANIE

Zdumiewająca jest duchowa samoświadomość naszego Ojca Stanisła-
wa co do działania w  nim Ducha Świętego, powołującego go do założe-
nia nowej wspólnoty zakonnej. „Szukałem sposobów na zapoczątkowanie 
Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia, które Duch Boski już ukształtował 
w moim umyśle” – wyznaje w piśmie, które przed chwilą czytaliśmy. Wizja 
naszego Zgromadzenia nie jest inicjatywą ludzką, nie pochodzi z ludzkich 
kalkulacji i  pragnień, nie jest rozpaczliwym działaniem człowieka, który 
opuszcza jedną wspólnotę zakonną i  za wszelką cenę chce założyć inną, 
ponieważ nie może odnaleźć się w  poprzedniej. Jeśli wnikliwie czytamy 
jego autobiograficzne dziełko, zatytułowane Fundatio Domus Recollectio-
nis, jakże inaczej widzimy motywy jego definitywnego opuszczenia Zakonu 
Pijarów oraz założenia naszej wspólnoty. Inaczej niż niektórzy komentato-
rzy tamtych wydarzeń, twierdzący, iż święty nasz Ojciec Stanisław nie opu-
ścił pijarów po to, aby założyć nasze Zgromadzenie, że jego powstanie było 
niejako przypadkowe, wtórne, drugorzędne; że założył naszą wspólnotę 
tylko dlatego, iż opuścił Zakon Pijarów. Sam Ojciec Założyciel umieszcza 
powstanie naszej wspólnoty w zbawczym działaniu Ducha Świętego, który 
wycisnął w jego duszy wizję Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP. 
I wycisnął ją tak mocno jeszcze w czasach, kiedy był pijarem, że na progu 
nowego etapu swojego życia, przyjmując indult odejścia, składa swoje ślu-
by zakonne, nazywane przez nas Oblatio, posługując się przygotowanym 
już wcześniej tekstem. Znaczy to również, że w tejże wizji Ducha Świętego 
obecne było także złożenie aktu Oblatio.

Ta świadomość pochodzenia naszego Zgromadzenia z Ducha Świętego, 
którego narzędziem był święty nasz Ojciec Stanisław, obecna była w daw-
nej tradycji i historii Zgromadzenia. Sługa Boży Kazimierz Wyszyński, pi-
sząc o powstaniu naszej wspólnoty, stwierdza:

Duch Święty, dając w przeróżny i przedziwny sposób swoje natchnie-
nie świętym patriarchom zakonów i świętym założycielom niezliczo-
nych zgromadzeń zakonnych, chciał, aby Kościół święty jaśniał tą 
wspaniałą różnorodnością i trwał żywy i potężny aż do skończenia 
wieków. W nowszych czasach natchnął Duch Święty również swe-
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go sługę, Wielebnego Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi, aby założył 
Zgromadzenie Zakonne Marianów pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Dziewicy Maryi. (Vita Venerabilis)

Ważna jest dziś nasza świadomość pochodzenia tej wspólnoty zakon-
nej, do której należymy i  którą tworzymy. Jest to wspólnota zamierzona 
i chciana przez Ducha Świętego, i dlatego posiadająca własny charyzmat. 
Duch Święty, który zrodził ją w łonie Kościoła, w tymże Kościele nieustan-
nie podtrzymuje ją w istnieniu i przekazuje jej życie. To Duch Święty, jako 
prawdziwe źródło jej tożsamości, jest także gwarantem naszej wierności 
charyzmatowi i wypływającemu z tego charyzmatu stylowi posługi i życia 
dla budowania jedności i dobra Kościoła. To Duch Święty także w nas zło-
żył ten sam charyzmat, który złożył w sercu naszego świętego Założyciela.

Mamy nadzieję, że świętowany w tym roku w naszej wspólnocie Jubile-
usz przyczyni się do odnowienia charyzmatycznego źródła Zgromadzenia, 
w tym przede wszystkim odrodzi i odnowi w nas tę łaskę, która jest w nas 
złożona i którą widzimy w naszym świętym Założycielu: otwartość na Du-
cha Świętego, umiejętność usłyszenia Jego głosu i uległość Jego działaniu; 
zarówno w życiu całej naszej wspólnoty, jak i każdego z nas.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jak postrzegam rolę Ducha Świętego w dziejach naszego Zgromadze-
nia?

2. Gdzie w historii mojego powołania i mojego życia dostrzegam to cha-
ryzmatyczne działanie Ducha Świętego, które widzę w życiu świętego 
Ojca Założyciela?
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PAŹDZIERNIK 2020
wSPÓLNOTA MIEJSCEM POJEDNANIA I MIłOśCI

SłOwO BOżE
Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 5, 14-21

Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro 
Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszyst-
kich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz 
dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd 
już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała pozna-
liśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc 
ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 
minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od 
Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posłu-
gę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie 
poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jed-
nania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby 
Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa 
prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił 
Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwo-
ścią Bożą. 

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z Testamentu pierwszego naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława 
od Jezusa i Maryi

Składam dzięki Boskiemu Majestatowi za łaski, życzliwe dary, dobro-
dziejstwa, którymi zostałem najhojniej obsypany, żałuję zaś z głębi serca 
i żałować pragnę jak najdoskonalej, z miłości ku Niemu, za moje grzechy, 
które wszystkie zanurzam w zbawczych ranach Pana i Odkupiciela mojego 
Jezusa Chrystusa.

Upadam do stóp Najwybrańszej Dziewicy Bożej Rodzicielki Maryi z ca-
łym naszym maleńkim Zgromadzeniem Jej Niepokalanego Poczęcia na 
całą wieczność. Błagam o  Jej łaskawość, wstawiennictwo, kierownictwo, 
najskuteczniejszą opiekę, a  w godzinę śmierci o  najmiłościwszą i  najpo-
tężniejszą obronę od zasadzek nieprzyjaciół oraz o  uwolnienie mnie od 
wszelkiego zła doczesnego i wiecznego, zwłaszcza należnych mi kar. Bła-
gam o przebaczenie, miłosierdzie, łaskę i odpust zupełny, i o żywot wiecz-
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ny. Proszę o  to przez najokrutniejszą śmierć Jej Syna i przez niezmierne 
cierpienie Jej samej oraz o uszczęśliwiające świętych obcowanie [w niebie]. 

Ponieważ musiałem spotykać się z  wieloma i  mogłem wielu urazić, 
rozdrażnić, rozjątrzyć, przeto błagam wszystkich i  każdego z  osobna, 
szczególnie tych, których kiedyś zgorszyłem, obciążyłem ponad miarę 
lub niegodziwie zaniepokoiłem, aby mi wybaczyli. Ja również przebaczam 
wszystkim, także tym, którzy mnie po śmierci będą wyzywać, i życzę im, 
i błagam najdobrotliwszy Majestat Boży, by był dla nich jak najłaskawszy.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Instrukcji pt. Życie braterskie we wspólnocie Congregavit nos in 
unum Christi amor (nr 25-26)

25. Trzeba też nieustannie przypominać, że osobista realizacja zakonni-
ków i zakonnic dokonuje się we wspólnocie. Kto zatem próbuje prowadzić 
życie niezależne, z dala od wspólnoty, z pewnością nie wszedł jeszcze na 
drogę doskonałości, odpowiednią dla swojego stanu. Podczas gdy w spo-
łeczeństwie zachodnim znajduje uznanie człowiek niezależny, zdolny sam 
osiągać swoje cele, a więc pewny siebie indywidualista, Ewangelia potrze-
buje ludzi, którzy niczym ziarno potrafią umrzeć dla siebie samych, aby 
mogło się odrodzić życie braterskie. W ten sposób wspólnota staje się scho-
la amoris („szkołą miłości”) dla młodych i dla starszych. Szkołą, która uczy 
kochać Boga, kochać braci i  siostry żyjących obok nas, kochać ludzkość 
potrzebującą Bożego miłosierdzia i braterskiej solidarności.

26. Ideał wspólnotowy nie może przesłaniać faktu, że każda rzeczywi-
stość chrześcijańska budowana jest na ludzkiej słabości. „Wspólnota ide-
alna”, doskonała, jeszcze nie istnieje: doskonałe obcowanie świętych jest 
celem, który osiągniemy w  niebieskim Jeruzalem. Nasz czas jest czasem 
wznoszenia, nieustannego budowania, zawsze można coś ulepszyć i dążyć 
razem do wspólnoty, która umie przebaczać i kochać. Wspólnoty bowiem 
nie są w stanie uniknąć wszelkich konfliktów. Jedność, którą powinny two-
rzyć, jest jednością ustanowioną za cenę pojednania. Ta niedoskonałość 
wspólnot nie powinna jednak zniechęcać. Wspólnoty codziennie podejmu-
ją na nowo swoją wędrówkę, umocnione nauczaniem apostołów: „W miło-
ści braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich 
wyprzedzajcie!” (Rz 12, 10); „bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach!” 
(Rz 12, 16); „przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was” 
(Rz 15, 7); „upominajcie się wzajemnie” (por. Rz 15, 14); „czekajcie jedni 
na drugich” (por. 1 Kor 11, 33); „miłością ożywieni służcie sobie wzajem-

Jubileusz-polski.indd   79 2019-11-29   15:59:28



80

nie” (Ga 5, 13); „zachęcajcie się wzajemnie” (7 Tes 5, 11); „znoście siebie 
nawzajem w miłości” (por. Ef 4, 2); „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy 
i miłosierni! Przebaczajcie sobie nawzajem” (Ef 4, 32); „Bądźcie (...) pod-
dani w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5, 21); „módlcie się jeden za drugiego” 
(Jk 5, 16); „przyobleczcie się w pokorę jedni wobec drugich” (por. 1 P 5, 5); 
„miejmy jedni z drugimi współuczestnictwo” (por. 1 J 1, 7); „nie ustawajmy 
w czynieniu dobra, przede wszystkim naszym braciom w wierze” (por. Ga 
6, 9-10).

ROZwAżANIE 

Kapituła Generalna w roku 2011 dostrzegła potrzebę ustanowienia dla 
całego Zgromadzenia „Dnia zadośćuczynienia i  pokuty”. Nałożyła także 
na Przełożonego Generalnego obowiązek przygotowania odpowiedniego 
rytu celebracji i wyznaczenia dla całej wspólnoty jednego dnia, w którym 
wszyscy współbracia wspólnie, a zarazem w różnych wspólnotach, podej-
mą te same modlitwy i ćwiczenia duchowne. Jak wiemy, wskazany został 
dzień 24 października, czyli rocznica zatwierdzenia pierwszej wspólnoty 
zakonnej naszego Zgromadzenia. W rubrykach rytu na ten dzień czytamy, 
że najlepiej włączyć celebracje w ramy miesięcznego dnia skupienia oraz 
że ma to być czas ascezy wewnętrznej i  zewnętrznej, wstrzemięźliwości 
od środków społecznego przekazu, najlepiej ścisłego milczenia, postu oraz 
pogłębionej modlitwy, adoracji, specjalnego nabożeństwa i Mszy Świętej 
konwentualnej.

Intencja ustanowienia „Dnia zadośćuczynienia i pokuty” jest jasna i zo-
stała podana w  kapitulnej argumentacji do dekretu: „ekspiacja za nasze 
niewierności w  życiu zakonnym i  kapłańskim, jak również niewierności 
naszych braci żywych i  umarłych”. Równocześnie jednak mamy świado-
mość głębszych pragnień, jakie znajdują się u podstaw takich działań. To 
nie tylko chęć naszego, pokutnego, naprawienia zła, które już się dokona-
ło, ale przede wszystkim wyraz naszego pragnienia, aby pojednać się z Bo-
giem, aby pomiędzy Nim a każdym z nas i pomiędzy nami samymi nie było 
barier tamujących przepływ Boskiej miłości, którą jest Duch Święty. Bo 
każda forma grzechu niszczy tę miłość i zamyka człowieka na udzielanie 
się Boga. Wtedy zamiast przekazywać wiarę i miłość Boga, przekazujemy 
grzech i deformację Oblicza miłosiernego Boga.

Nasz święty Ojciec Stanisław miał pełną świadomość tego, jaka powin-
na być wspólnota i że jej sercem jest miłość. Stąd już na samym począt-
ku swoich Konstytucji Norma vitae umieścił rozdział, który zatytułował 
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O miłości (De charitate), gdzie podkreśla: „Niech każdy pamięta, że duszą 
jego Instytutu jest miłość, i na ile od niej się oddali, na tyle też oddali się od 
życia” (Norma vitae, II, 4). Ta zasada odnosi się do wszystkich współbra-
ci, bez względu na zajmowane urzędy, pozycję we wspólnocie, tak zwane 
„zasługi” i  tym podobne, ponieważ jedynie „zespolenie jednym duchem 
i w jednej miłości” wszystkich członków buduje zarówno „Ciało Kościoła 
Bożego”, jak i wspólnotę zakonną (por. Inspectio cordis). Wiedział też nasz 
Założyciel, że mogą się zdarzać sytuacje braku należnej miłości, konflikty 
i grzechy, dlatego przypomina, że wspólnota zakonna jest także miejscem 
przebaczenia i pojednania, najpierw ze Zbawicielem, a następnie ze współ-
bratem, a w swoim testamencie w obliczu śmierci prosi o wybaczenie i sam 
wybacza. Ma zarazem świadomość, że prawdziwe przebaczenie możliwe 
jest tylko na gruncie wiary i w jedności z miłością Chrystusa. Pisze: „żałuję 
zaś z głębi serca i żałować pragnę jak najdoskonalej, z miłości ku Niemu, za 
moje grzechy, które wszystkie zanurzam w zbawczych ranach Pana i Od-
kupiciela mojego Jezusa Chrystusa”.   

Taka jest też nasza droga we wspólnocie zakonnej. Wymowne są sło-
wa Instrukcji pt. Życie braterskie we wspólnocie, która stwierdza, że „każda 
rzeczywistość chrześcijańska budowana jest na ludzkiej słabości. «Wspól-
nota idealna», doskonała, jeszcze nie istnieje”. Zdolność przebaczenia 
współbratu jest znakiem miłości. Podobnie jak zdolność wyrażenia prośby 
o wybaczenie i przyjęcie przebaczenia. Pojednanie z Bogiem, do którego 
ma prowadzić coroczna celebracja „Dnia zadośćuczynienia i pokuty”, musi 
prowadzić nas także do przebaczenia i pojednania ze współbraćmi. Dzięki 
takiemu stylowi życia możemy dać wspólnotowe świadectwo miłości opar-
tej na spotkaniu Boga żywego w naszym życiu. Dostrzegamy dziś, że nie 
tylko świat, ale i my potrzebujemy takiego świadectwa, i także nasze serca 
może uzdrowić jedynie doświadczenie miłosiernej miłości Jezusa. 

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jak reaguję na pojawiające się w mojej wspólnocie domowej lub prowin-
cjalnej sytuacje, w których ujawnia się grzech lub poważne wady współ-
braci?

2. Jakiej postawy oczekuję od współbraci w odniesieniu do moich braków, 
grzechów i słabości?
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LISTOPAD 2020
NAJUBOżSI Z UBOgICH – DEFUNTI

SłOwO BOżE
Z Pierwszego Listu do Koryntian 3, 11-15

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który 
jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fun-
damencie buduje: ze złota, ze srebra, z  drogich kamieni, z  drewna, 
z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni 
je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, ja-
kie jest. Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, 
otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam 
wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Z biografii św. Stanisława od Jezusa i Maryi, napisanej przez Czci-
godnego Sługę Bożego Kazimierza wyszyńskiego (Vita Venerabilis)

Gdy zachorował poważnie, kazał się zawieść do cudownego obra-
zu NMP w  kościele ojców oratorianów św.  Filipa Nereusza w  Studzian-
nie. [...] Odbył spowiedź przed Czcigodnym Ojcem Ligęzą, przełożonym 
domu [nawzajem darzyli się wielką przyjaźnią]. Zaledwie odprawił Mszę 
św. przed tym obrazem, powrócił do celi użyczonej mu przez ojców. Po-
zbawiony zupełnie sił i zmysłów i jakby umarły, został porwany do czyśćca. 
Tam dostrzegając nieznośne kary przebywających w czyśćcu, odczuł wsta-
wiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich zmarłych do wszech-
mogącego Boga, aby wrócił do życia dla tak koniecznego wspierania cier-
piących w czyśćcu.

Kiedy przebywał w  czyśćcu, ojcowie tego domu przyszli po obiedzie 
odwiedzić go w celi, uprzejmie użyczonej mu w ich kolegium. Zasmucili 
się bardzo, myśląc, że umarł, i  powiadomili swego przełożonego Ligęzę, 
radząc się w sprawie pogrzebu, gdzie i jak pochować o. Stanisława. Prze-
łożony nie był zaniepokojony tą smutną wiadomością i odpowiedział im, 
aby nie byli przygnębieni tym zdarzeniem i nie martwili się o pogrzeb. Po-
wiedział: „Ojciec Stanisław nie umarł” i wyznał, że wie, gdzie on jest. Kiedy 
zdziwieni odchodzili, o. Stanisław wstał cudownie, przywołany ze śmierci 
do życia. Otrzymał zaraz pozwolenie i błogosławieństwo od wspomniane-
go przełożonego i choć osłabiony gorączką, podobny do trupa, wszedł na 
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ambonę tamtejszego kościoła, napełnionego ludźmi, i wygłosił dość długie 
kazanie o  tak potrzebnym wspomaganiu zmarłych. Poruszył wszystkich, 
żywo i dostępnie przedstawiając nieznośne kary czyśćcowe.

Potem powrócił do swego konwentu eremu mariańskiego, odległe-
go dziesięć czy więcej mil, wydał zarządzenie, aby bracia jego zakonu 
codziennie odmawiali za zmarłych oficjum i  różaniec oraz ofiarowywali 
o ich uwolnienie od nieznośnych cierpień wszystkie zasługi, prace, posty, 
umartwienia i inne pobożne ćwiczenia duchowe. [...] Ponownie to potwier-
dził w Nowej Jerozolimie, wezwany z eremu mariańskiego przez biskupa 
poznańskiego dla rozbudzenia pobożności ludzi w jej świętych miejscach 
wzniesionych dla upamiętnienia męki Pańskiej.

Tu w swym konwencie Wieczerzy Pańskiej poważnie chorując, odczu-
wał fizycznie męki czyśćcowe. Znosił je, pełen pobożnego współczucia dla 
cierpiących nieznośne męki i głośno wołał: „Najlitościwszy Boże, powiększ 
moje cierpienie, a im zmniejsz karę!”.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 1030–1032)

Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie 
oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą 
po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do ra-
dości nieba.

To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym 
niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą 
czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim 
i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych 
tekstach Pisma Świętego, mówi o ogniu oczyszczającym:  

Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem 
istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest prawdą. 
Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Ducho-
wi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani 
w przyszłym (Mt 12, 32). Można z tego wnioskować, że niektóre winy 
mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przy-
szłym. (św. Grzegorz Wielki, Dialogi, 4, 39)

Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, o któ-
rej mówi już Pismo Święte: „Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, 
że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grze-
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chu” (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował 
im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu 
mogli  dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, 
odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: 

Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali 
oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego wątpisz, że nasze ofiary 
za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść po-
mocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. (Św. 
Jan Chryzostom, Homiliae in primam ad Corinthios, 41, 5: PG 61, 
594-595. Por. Hi 1, 5)

ROZwAżANIE

Kościół od zarania swoich dziejów z wielkim pietyzmem czcił pamięć 
o  zmarłych (por. Lumen Gentium, 50) i  ta jego troska o  najuboższych 
z ubogich już na początku była jednym z najważniejszych elementów misji 
naszego Zgromadzenia. Tak istotnie przynależy do jego tożsamości, że po-
minięta w odnowionych Konstytucjach z 1910 roku, została przywrócona 
przez interwencję Kongregacji Zakonników. „Dzięki temu uzupełnieniu 
został zachowany jeden ze szczególnych rysów duchowości i posłannictwa 
marianów” (Błogosławiony Jerzy Matulewicz, s. 93). Rys ten został jeszcze 
mocniej podkreślony w najnowszej wersji naszych Konstytucji, przyjętych 
przez Kapitułę Generalną w 2017 roku. 

Dzięki badaniom historycznym wiemy, że przyczyną wprowadzenia 
przez naszego świętego Ojca Stanisława suffragium defunctorum nie była 
ocena sytuacji ówczesnych czasów, kiedy cała Europa, w tym Polska, po-
grążona była w niezliczonych wojnach i epidemiach, które skutkowałyby 
milionami ludzi umierających bez należnego przygotowania na ostateczne 
spotkanie z Panem. Obiektywnie patrząc, potrzebna była modlitwa i ofia-
ra za zmarłych i umierających oraz towarzyszenie tym, którzy odchodzi-
li z tego świata. Z pewnością nasz Ojciec Założyciel widział tę potrzebę, 
jednak do naszego patrymonium weszła ona wskutek specjalnej ingerencji 
Boga w jego życie: za sprawą jego doświadczenia mistycznego związanego 
z cierpieniem dusz czyśćcowych. Wymowne są zwłaszcza opisy cierpienia 
zastępczego świętego, kiedy to – jak mówi jego biograf – „pełen pobożnego 
współczucia dla cierpiących znosił nieznośne męki i głośno wołał: «Najli-
tościwszy Boże, powiększ moje cierpienie, a  im zmniejsz karę!»”. Rozpo-
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znał w ten sposób to światło Ducha Świętego, które prowadziło go przez 
całe życie, a w szczególności podczas zakładania naszej wspólnoty. Z tego 
właśnie powodu, sam ofiarując siebie za zmarłych, zachęcał swoich ducho-
wych synów do podobnej postawy. Ten sam biograf podaje, że to w następ-
stwie mistycznych doświadczeń „wydał zarządzenie, aby bracia jego zako-
nu codziennie odmawiali za zmarłych oficjum i różaniec oraz ofiarowywali 
o ich uwolnienie od nieznośnych cierpień wszystkie zasługi, prace, posty, 
umartwienia i inne pobożne ćwiczenia duchowe”.

Formy naszego wstawiennictwa pro defunctis mogą się zmieniać, jed-
nak jego istota pozostaje zawsze ta sama. Dziś nasze Ustawy poświęcają 
sporo uwagi suffragium defunctorum. W części zatytułowanej Natura, cel, 
duchowość i charakter znalazł się cały paragraf o pomocy zmarłym i umie-
rającym. Nasze prawo określa zarówno środki takiej pomocy, jak i specjal-
ne okoliczności; chodzi tu przede wszystkim o okresy intensywnej modli-
twy za zmarłych, do których należą na przykład oktawa dnia zadusznego 
czy śmierć współbrata. To wspieranie zmarłych powinno mieć charakter 
nie tylko indywidualny, ale też wspólnotowy i włączający wiernych świec-
kich (por. Dyrektorium, 6). Praktyki te są właściwe całemu Kościołowi i są 
to w  szczególności: Ofiara eucharystyczna, modlitwy, jałmużny, odpusty 
i dzieła pokutne (por. KKK 1032). W pierwszych naszych Konstytucjach, 
czyli w Norma vitae, pomoc zmarłym ujęta jest jako jeden z celów, ale nie 
zawierają one uzasadnienia duchowego. W  Templum Dei mysticum jed-
nakże święty nasz Ojciec Stanisław napisał: 

Niewątpliwie, najskuteczniej modli się ten, kto chcąc dostąpić miło-
sierdzia Bożego, świadczy je człowiekowi. Jakie zaś może być większe 
miłosierdzie, niż okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej 
nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czy-
nią, na pewno przygotowują sobie nieśmiertelne życie.

Suffragium defunctorum to niewątpliwie czyn miłosierdzia. Istnieje jed-
nak jeszcze inne znaczenie tej praktyki, ważne dla współczesnego świata. 
Pomoc zmarłym i umierającym jest równocześnie znakiem eschatologicz-
nym: to przypominanie o powołaniu człowieka do życia wiecznego i da-
wanie świadectwa o pierwszeństwie życia nadprzyrodzonego. W czasach, 
kiedy wielu katolików nie wierzy w życie wieczne, kiedy życie ludzkie ce-
lowo redukowane jest do doczesności, a  jego znaczenie ograniczane jest 
do konsumpcji, nasza postawa wiary ukierunkowana ku życiu wiecznemu 
w Bogu i z Bogiem może stać się sposobem budzenia wiary i ewangelicz-
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nego napomnienia. Sami żyjąc w perspektywie eschatologicznej, możemy 
innych ku niej prowadzić i na nią wskazywać: przede wszystkim poprzez 
nasz styl życia, ale także poprzez naszą posługę w Kościele i dla Kościoła; 
poprzez modlitwę za zmarłych.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie
1. Jakie znaczenie ma pomoc zmarłym i  umierającym w  kontekście 

znamion kultury śmierci we współczesnym świecie?
2. Jak wypełniam swoje osobiste zobowiązanie do pomocy zmarłym?
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gRUDZIEŃ 2020
KONSEKROwANI DLA CHRySTUSA I KOśCIOłA – OBLATIO

SłOwO BOżE
Z Księgi Jeremiasza 1, 4-8

Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem 
cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem 
cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». I rzekłem: «Ach, Panie 
Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś 
odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, 
do kogokolwiek cię poślę, i  będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie 
lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana.

PATRyMONIUM ZgROMADZENIA
Akt Oblatio świętego naszego Ojca Stanisława, Założyciela Zgro-
madzenia

W imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Amen.
1. Ja, Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, według ciała syn Toma-

sza z Podegrodzia, z Diecezji Krakowskiej, mając lat czterdzieści, ofiaruję 
i poświęcam Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Synowi, i Duchowi Świętemu 
oraz Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczę-
tej, moje serce, moją duszę, rozum, pamięć, wolę, uczucia, cały umysł, całe-
go ducha, zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, i ciało moje, niczego zupełnie 
sobie nie pozostawiając, abym w  taki sposób był odtąd cały sługą tegoż 
Wszechmogącego i Błogosławionej Dziewicy Maryi.

2. Przyrzekam im przeto, że będę służył do końca mego życia w czysto-
ści i z gorliwością w tym Towarzystwie Księży Marianów Niepokalanego 
Poczęcia (które chcę z Bożej łaski założyć) i że dostosuję mój sposób życia 
do jego praw, ustaw i obrzędów, i że nigdy ani nie spowoduję, ani nie po-
zwolę, ani nie zgodzę się, nawet pośrednio, aby zostały one w jakiś sposób 
zniesione lub zmienione, ani by od nich udzielano dyspensy, chyba że z po-
ważnej i zgodnej z prawem konieczności.

3. Przyrzekam ponadto rozsądnie rozumiane posłuszeństwo Jego Świą-
tobliwości Namiestnikowi Jezusa Chrystusa i jego delegowanej władzy oraz 
wszystkim moim pośrednim i bezpośrednim przełożonym, i to, że nie będę 
posiadał niczego jako własności prywatnej, ale że wszystko będę uważał za 
własność wspólną.
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4. Wyznaję, że wierzę we wszystko, w co wierzy święty Kościół Rzymski 
i co w przyszłości poda do wierzenia, zwłaszcza zaś wyznaję, że Najświęt-
sza Boża Rodzicielka Maryja poczęta została bez zmazy pierworodnej, 
i obiecuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił jej nawet kosztem mego życia. 
Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Boża Ewangelia.

5. Kazimierz pod Krakowem, w rezydencji Księży Ubogich Matki Bożej 
Zakonu Szkół Pobożnych, w obecności Wielce Czcigodnego Ojca Michała 
od Nawiedzenia, Wiceprowincjała Polskiej Prowincji, należącego do Zako-
nu Ojca Józefa od Matki Bożej, Prezydenta wspomnianej rezydencji, i Czci-
godnych Kleryków niższych święceń – Kazimierza od Aniołów i Bernarda 
od Męki Pańskiej, dnia 11 grudnia 1670.

NAUCZANIE KOśCIOłA
Z Posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojca święte-
go Jana Pawła II (nr 30)

30. W  tradycji Kościoła uznaje się profesję zakonną za szczególne 
i owocne pogłębienie konsekracji chrzcielnej, jako że dzięki niej wewnętrz-
na jedność z  Chrystusem, ustanowiona już przez chrzest, przeradza się 
w dar upodobnienia do Niego, wyrażony i urzeczywistniony w sposób peł-
niejszy przez profesję rad ewangelicznych.

Ta nowa konsekracja różni się jednak od pierwszej swą specyfiką, jako że 
nie jest jej koniecznym następstwem. Każdy człowiek odrodzony w Chry-
stusie jest przecież powołany, aby mocą łaski udzielonej mu przez Ducha 
zachowywać czystość właściwą dla jego stanu życia, okazywać posłuszeń-
stwo Bogu i Kościołowi oraz zachowywać rozsądny dystans wobec dóbr 
materialnych, ponieważ wszyscy są powołani do świętości, która polega na 
doskonałej miłości. Jednakże chrzest sam w sobie nie wiąże się z powoła-
niem do celibatu lub do dziewictwa, do rezygnacji z posiadania dóbr i do 
posłuszeństwa przełożonemu w specyficznej formie rad ewangelicznych. 
Dlatego ich profesja zakłada istnienie swoistego daru Bożego, który nie jest 
udzielany wszystkim, jak to podkreśla sam Jezus, mówiąc o dobrowolnym 
bezżeństwie (por. Mt 19, 10-12).

Wraz z tym powołaniem udzielony zostaje także szczególny dar Ducha 
Świętego, aby osoba konsekrowana mogła odpowiedzieć na swoje powo-
łanie i podjąć swą misję. Dlatego w liturgii Wschodu i Zachodu podczas 
obrzędu profesji monastycznej albo zakonnej oraz konsekracji dziewic Ko-
ściół modli się o dar Ducha Świętego dla wybranych osób i łączy ich dar 
z ofiarą Chrystusa.
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Profesja rad ewangelicznych jest także konsekwencją rozwoju łaski sa-
kramentu bierzmowania, jednakże wykracza poza zwykłe wymogi tej kon-
sekracji mocą szczególnego daru Ducha Świętego, który otwiera na nowe 
możliwości oraz owoce świętości i apostolatu, jak o  tym świadczą dzieje 
życia konsekrowanego.

ROZwAżANIE

Konsekracja zakonna to szczególny rodzaj relacji pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem. Obraz tej relacji został przedstawiony w wielu miejscach 
Pisma Świętego, jak choćby w przywołanym wyżej fragmencie z Księgi Je-
remiasza. W biblijnej wizji konsekracji na pierwszy plan wysuwa się inicja-
tywa Boga, który wybiera człowieka jako kogoś szczególnie Jemu bliskiego 
i znanego – wybiera go po imieniu. Udziela zarazem wszelkich darów, któ-
rych wybrany potrzebuje do wypełnienia misji. Misja, którą Pan powierza 
wybranemu, nie jest ukierunkowana na niego samego, ale służy dobru in-
nych, ostatecznie – ich zbawieniu. Dopiero potem pojawia się odpowiedź, 
najpierw naznaczona lękiem, ludzką słabością, niekiedy też grzesznością, 
czasem trudnością w zrozumieniu logiki Bożego wyboru. Wybranie ujaw-
nia ludzką kondycję wybranego, ale zarazem moc Boga i Jego miłość, któ-
re mogą być przyjęte tylko w  zaufaniu Wybierającemu. Tak formuje się 
dialog, który towarzyszy człowiekowi konsekrowanemu przez całe życie. 
W  zasadzie jest to nieustanna kontynuacja tego dialogu wybrania przez 
Boga i odpowiedzi człowieka, który rozpoczął się na początku drogi wy-
branego – konsekrowanego. 

Co istotne, wszystkie te wymiary konsekracji są wyraźnie obecne w po-
wołaniu założycielskim świętego naszego Ojca Stanisława. A  przecież 
podobny proces rozeznania i dojrzewania konsekracji musiał on przeży-
wać podczas swojego pierwszego powołania, kiedy podejmował decyzję 
o wstąpieniu do Zakonu Pijarów, a następnie złożył śluby zakonne i przyjął 
święcenia kapłańskie. A jednak Bóg zechciał przeprowadzić go jeszcze raz 
tą samą drogą dialogu rozpoczynającego konsekrację, kiedy przyszedł czas 
drugiego powołania, tak jakby było to pierwsze oddanie się Bogu w jego 
życiu. 

Czy było to ważne dla niego samego, czy być może Pan chciał tego ze 
względu na nas, jego duchowych synów? Odpowiedzi nie znamy, ale mo-
żemy prześledzić tę jego mariańską konsekrację, której zwieńczeniem było 
złożenie aktu oddania, nazwanego przez niego Oblatio, tłumaczone przez 
nas jako „oddanie siebie”. „Oddanie siebie” nie ukazuje jednak całego dra-
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matyzmu słowa Oblatio, jaki chciał wyrazić nasz Ojciec Założyciel. Wszak 
wiemy, że był on doskonałym znawcą języka łacińskiego, a zarazem reto-
rem, czyli nauczycielem sztuki mówienia i pisania w tym języku. Oblatio 
w języku religijnym, katolickim i zarazem języku kapłana-zakonnika, któ-
rym był Założyciel, odnosi się do Ofiary eucharystycznej złożonej na ołta-
rzu. Łaciński tytuł Modlitwy  nad darami brzmi Super oblata. To modlitwa 
nad tym, co zostało najpierw otrzymane od Boga jako dar i potem złożone 
Bogu jako ofiara na ołtarzu (chleb i wino), tak by zostało przemienione, 
przez wezwanie Ducha Świętego i formułę konsekracji wypowiadaną przez 
kapłana, w Ciało i Krew Chrystusa. To chleb i wino, ofiarowane podczas 
Eucharystii, są Oblatio i mają stać się Ciałem i Krwią Chrystusa, ofiarą miłą 
Bogu. W takim kontekście musimy umieścić akt naszego świętego Ojca. 
Bo Oblatio to akt złożenia siebie Bogu na ofiarę tak, jak ofiaruje się chleb 
i wino: „na ołtarzu miłości” – tak dokładnie brzmi wyrażenie użyte przez 
naszego Założyciela w książce Templum Dei mysticum. Tę całkowitość da-
ru-ofiary, Oblatio, wyrażają dobrane przez niego sformułowania, nawiązu-
jące do Ofiary Mszy Świętej: 

Ofiaruję i poświęcam Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Synowi, i Du-
chowi Świętemu oraz Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi bez 
zmazy pierworodnej poczętej, moje serce, moją duszę, rozum, pa-
mięć, wolę, uczucia, cały umysł, całego ducha, zmysły wewnętrzne 
i  zewnętrzne, i  ciało moje, niczego zupełnie sobie nie pozostawia-
jąc, abym w taki sposób był odtąd cały sługą tegoż Wszechmogącego 
i Błogosławionej Dziewicy Maryi. 

Ileż w  tych słowach troski, aby niczego z  siebie nie pominąć, niczego 
sobie nie zostawić, ale wszystko złożyć w akcie ofiarowania się Bogu. Jest 
to dla św. Stanisława zarazem akt jego osobistej profesji zakonnej, składa-
nej w Zgromadzeniu Księży Marianów, które tym czynem rozpoczyna już 
tworzyć.

Niezwykle interesujące jest to, że ten akt Oblatio poprzedzony był spe-
cjalną łaską Boga, którą nasz święty Ojciec otrzymał jeszcze podczas po-
bytu u pijarów. Nie znamy czasu i szczegółów działania Boga. Wiemy na-
tomiast, że nasz Ojciec Założyciel otrzymał szczególne natchnienie, które 
nazywa „wizją wyciśniętą przez Bożego Ducha w jego duszy” jeszcze przed 
opuszczeniem pijarów i że w tej wizji było także złożenie aktu Oblatio. Sam 
wspomina o  tym po kilku latach, pisząc w  dziełku Fundatio Domus Re-
collectionis, że Boski Majestat poddał mu myśl, aby gdy będzie zwalniany 
ze ślubów, w  tym samym akcie innymi ślubami dobrowolnie zobowiązał 
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się wobec Boga. Wiemy, że w dniu zwolnienia ze ślubów wobec Zakonu 
Pijarów miał już gotowy, napisany tekst Oblatio. Kiedy miały miejsce te 
wszystkie natchnienia i  wizje, nie wiemy. Pewne jest natomiast, że Bóg 
przygotowywał go do tej nowej konsekracji w dialogu pełnym miłości, że 
w powołanie założycielskie wlał potrzebne do tej misji dary i że odpowie-
dzią ze strony św. Stanisława był akt Oblatio – zewnętrzne wyrażenie tego, 
co duchowo dojrzewało w nim od pewnego czasu, w ostatnim okresie po-
bytu w Zakonie Pijarów. W ten sposób dokonał się akt nowej konsekracji, 
który był początkiem drogi św. Stanisława do stawania się naszym Ojcem. 
A dla nas początkiem tej wspólnoty zakonnej, której jesteśmy członkami 
oraz duchowymi synami.

Pytania do refleksji lub dzielenia się we wspólnocie

1. Jak postrzegałem dotychczas znaczenie aktu Oblatio dla świętego Ojca 
Stanisława i dla naszego Zgromadzenia?

2. Jakie analogie dostrzegam pomiędzy konsekracją Ojca Założyciela 
a moją konsekracją zakonną?
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MODLITwA JUBILEUSZOwA
z okazji 350-lecia powstania  

Zgromadzenia Księży Marianów

Do odmawiania we wspólnotach zakonnych  
i w kościołach razem z wiernymi świeckimi

Wszechmogący Boże i Ojcze,
Ty w swojej Opatrzności
od początku kształtujesz Twoją własność,
Zgromadzenie Księży Marianów,
powołane do istnienia z Ducha Świętego,
przy współpracy naszego świętego Ojca Stanisława,
aby wszystkim ludom i narodom głosić dzieło odkupienia,
dokonane przez Twojego Syna,
zrodzonego z Błogosławionej Dziewicy Maryi.
Prosimy, aby Jubileusz 350-lecia powstania naszej wspólnoty
odnowił i umocnił w nas charyzmat
wlany w nasze serca przez Twojego Ducha.
Niech nasze, zanurzone w Tobie życie,
stanie się dla innych świadectwem Twojej zbawczej miłości.
My zaś, każdy z nas i wszyscy razem,
Tobie posłuszni na wzór Niepokalanej Matki Twojego Syna,
naszym życiem, przemienionym w Duchu Świętym
pragniemy odpowiedzieć na Twój zbawczy zamysł:
„abyśmy byli święci i niepokalani przed Twoim obliczem” (por. Ef 1, 4).
Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Paweł Naumowicz MIC

POMOCE
w związku z Jubileuszem

do listów, kazań, katechez i innych wystąpień
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CO śwIĘTUJEMy?
 � 350 lat ofiarowania się specjalnym aktem (Oblatio) o. Stanisława Pap-

czyńskiego Bogu i Niepokalanej Maryi, które dało początek Zgroma-
dzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny

PO CO śwIĘTUJEMy?
 � odnowić nasze ofiarowanie się Bogu i Niepokalanej Maryi
 � jeszcze bardziej poznać i przylgnąć do Założyciela i Jego pierwszych 

braci
 � na nowo rozczytać charyzmat Zgromadzenia złożony przez Boga 

w Ojcu Założycielu
 � rozpoznać i z gorliwością podjąć misję, jakiej Bóg oczekuje dzisiaj, w ca-

łym Zgromadzeniu, w poszczególnych wspólnotach i każdym z nas

JAK śwIĘTUJEMy?
 � modlitwa i refleksja wspólnotowa i osobista
 � przyjęcie życia i pism Założyciela jako szczególnych drogowskazów na 

czasy współczesne
 � ku większej gorliwości i świętości życia; ku bardziej ofiarnemu aposto-

latowi i misji
 � sympozja i celebracje
 � Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP

OBLATIO – AKT ZAłOżyCIELSKI
 � to akt założycielski Zgromadzenia Księży Marianów;
 � złożone wobec czterech świadków 11 grudnia 1670 r., zaraz po przyję-

ciu dyspensy od ślubów i przysięgi wytrwania w zakonie pijarów;
 � to deklaracja zachowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Towa-

rzystwie Marianów Niepokalanego Poczęcia Maryi, które składający 
Oblatio chce założyć „z Bożej łaski”.

 � Cztery zdania główne; wstęp: „W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Amen”; i zakończenie: „Tak niech mi dopomoże Bóg 
i ta Święta Ewangelia”.
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 � Zdanie I: Stanisław od Jezusa i Maryi poświęca siebie całkowicie Bogu 
w Trójcy Osób oraz „Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy 
pierworodnej poczętej”.

 � Zdanie II: Założyciel przyrzeka Bogu i Maryi, że będzie im służył do 
końca życia „w czystości i z gorliwością w tym Towarzystwie Księży 
Marianów Niepokalanego Poczęcia (które chcę z Bożej łaski założyć)” 
(to ślub czystości).

 � Zdanie III: Święty przyrzeka posłuszeństwo papieżowi i wszelkim prze-
łożonym oraz że nie będzie niczego posiadał na własność (to śluby po-
słuszeństwa i ubóstwa).

 � Zdanie IV: Stanisław wyznaje, że wierzy we wszystko w co wierzy i wie-
rzyć będzie Kościół a zwłaszcza, że „Najświętsza Boża Rodzicielka Ma-
ryja poczęta została bez zmazy pierworodnej”; obiecuje też, że będzie 
szerzył „Jej cześć i bronił jej nawet kosztem swego życia”.

 � W czterech zdaniach Święty trzykrotnie wyznał wiarę w Niepokalane 
Poczęcie Maryi.

 � Idee rozwinął w swojej Regule Życia czyli Norma Vitae - znamy wersje 
z 1687 i 1694/1698 (pierwsza wersja z 1672 nie jest znana)

NASZ OJCIEC, śwIĘTy STANISłAw PAPCZyŃSKI
 � Człowiek obdarowany przez Boga; oddany Bogu i najuboższym; Apo-

stoł życia ziemskiego i wiecznego;
 � Pochodzenie: syn rodziców wierzących, w miarę bogatych, z ojca kowa-

la i zarządcy dóbr kościelnych.
 � Podegrodzie: wioska i parafia należące do najstarszych na Sądecczyźnie; 

parafia od 1017; Kościół żywy, na bieżąco z teologią i liturgią;
 � Charakter: 
– konsekwencja – w zdobywaniu nauki; w zakładaniu Zgromadzenia;
– upór w realizacji Bożych planów – „krzyż lwowski”; odrzucił „karierę 

kościelną” na rzecz ubóstwa zakonnego; Pustelnia Korabiewska;
– wrażliwość i delikatność wobec człowieka – przyjęcie powracającego 

Stanisława Krajewskiego;
– pokora – uzdrawiając chorych twierdził, że nie byli chorzy;
– gorliwy apostoł ku życiu wiecznemu; troszczący się o żywych i umar-

łych, najbardziej o ubogich (duchowo i materialnie);
 � Przesłanie: 
– Niepokalane Poczęcie Maryi – punkt charakterystyczny i specyficz-

ny dla Ojca Założyciela i całego Zgromadzenia (On sam i pierwsi 
Biografowie)
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– Modlitwa za zmarłych jako największe dzieło miłosierdzia
– apostolat, szczególnie wobec ubogich duchowo i materialnie
– stawać się Nowym Człowiekiem i prowadzić innych do spełnienia 

w Nowym Człowieczeństwie, na wzór Niepokalanej
– Bóg dokonał wielkich rzeczy w Niepokalanej a Ona odpowiedziała 

całym życiem na dar Boga; wpatrujemy się w Niepokalaną i prosimy 
o wstawiennictwo u Boga, aby uczynił z nas Nowego Człowieka, aby 
napełnił łaską i pozwolił nam hojnie odpowiedzieć na Jego dary.

•	 Pragnienie: doprowadzić każdego człowieka do tej pełni, jaką złożył 
w nim Bóg i jakiej dla niego pragnie; abyśmy wszyscy byli „święci i nie-
skalani przed jego [Boga] obliczem”.

NORMA VITAE – PIERwOTNy FUNDAMENT MARIANÓw
 � ok. 500 w 19 krajach (najnowsze to Wietnam, Indie i Filipiny)
 � 2 cele wspólne dla wszystkich instytutów życia konsekrowanego: «więk-

szy wzrost chwały Bożej»; «troska o własne zbawienie z poważnym dą-
żeniem do doskonałości».

 � 3 cele specyficzne Marianów:
– szerzyć cześć Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy Dziewicy Maryi
– wspomagać zmarłych, szczególnie żołnierzy i zmarłych wskutek za-

razy
– apostolat („prace kościelne”)

 � Dzisiaj: Dobra Nowina dla człowieka: stworzeni jako Mistyczna Świąty-
nia Boga jesteśmy umiłowani i piękni przed Bogiem; On chce nas pod-
nieść z grzechów i od grzechów zachować, abyśmy byli piękni, święci, 
spełnieni i szczęśliwi. Marianie prowadzą ludzi, aby stali się tym, czym 
Bóg chce, aby byli: Jego piękną, mistyczną Świątynią.

NIEPOKALANE POCZĘCIE MARyI – CHARyZMAT
 � Bóg działał w Maryi:
– umiłował, zapragnął, powołał do życia i konkretnego zadania, uświę-

cił, wyposażył, towarzyszył
– zachował Maryję od grzechu, aby mogła być Matką Syna Bożego; 

odkupił we krwi Chrystusa bez żadnej jej zasługi; Maryja powołana 
na Theotokos, odkupiona we krwi Chrystusa w sposób wznioślejszy 
(zachowana od upadku)

– napełnił Ją Duchem Świętym od samego poczęcia, w zwiastowaniu, 
pod krzyżem, w Wieczerniku z Apostołami
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 � Bóg w życiu każdego człowieka
– zawsze pierwszy w miłości
– zapragnął, umiłował, powołał do życia, prowadzi i towarzyszy, aby 

każdy mógł wypełnić swoje życie
– podnosi z grzechu przez chrzest, sakrament pokuty i pojednania; 

łaską jesteśmy zbawieni; poza Chrystusem nie ma zbawienia;
– napełnia Duchem Świętym we chrzcie, bierzmowaniu, ...

MARyJA NOwy CZłOwIEK
 � Stworzona, zbawiona, zachowana od grzechu i uświęcona przez Boga, 

doskonale współpracuje z łaską i wydaje jej owoce
 � Przyjmuje Boże działanie i Boże powołanie; uwielbia Boga i wszytko to, 

czego w Niej dokonał
 � Zjednoczona z Jego wolą i napełniona Duchem Świętym rodzi Chrystu-

sa
 � Towarzyszy Synowi i Jemu się poddaje; oddając pod krzyżem Jedynego 

Syna Ojcu, przyjmuje nowe powołanie, bycia matką wszystkich ludzi
 � Napełniona Duchem Świętym, pozwala Mu działać przez siebie (wizyta 

u Elżbiety)
 � Nasłuchuje Bożego Słowa, rozważa je w sercu i wypełnia w życiu

KU NOwEMU CZłOwIEKOwI w NAS
 � Jestem stworzony z Bożej miłości, przez Boga upragniony, ukształtowa-

ny, powołany do bycia Jego dzieckiem – Dobra Nowina dla tych, którzy 
nie widzą sensu i celu życia, nie wiedzą skąd się wzięli i po co, nie do-
świadczają miłości

 � Powstałem z Bożej miłości, powołany do konkretnego dzieła, odpo-
wiednio wyposażony - Bóg złożył we mnie powołanie, które pozwoli mi 
żyć w spełnieniu; potrzebuję je rozpoznać i wypełnić

 � Łaska Boża jest zawsze większa od mego grzechu. On oczyszcza mnie we 
chrzcie, sakramencie pokuty i pojednania i na wiele innych sposobów. 
On jako pierwszy wychodzi mi na spotkanie. On może mnie zachować 
od grzechu. 

 � Nie ma zbawienia poza Chrystusem. W Jego ranach jestem zbawiony, 
oczyszczony i uświęcony. W mocy Jego Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania mogę doświadczyć nowego życia. Ono jest dla wszystkich.

 � Jestem powołany do przyjęcia Chrystusa i do rodzenia Go pośród świa-
ta. 
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 � Duch Święty napełnił mnie we chrzcie i bierzmowaniu. Napełnia w sa-
kramentach, kiedy słucham i rozważam Słowo Boże. On chce mnie pro-
wadzić.

 � Boża miłość, bliskość, łaska dane są mi do dzielenia z innymi. Abym 
trwał pod krzyżem i objawiał innym Zbawiciela.

MODLITwA ZA ZMARłyCH  
I TOwARZySZENIE UMIERAJĄCyM

 � ze względu na życie wieczne
 � pomóc tym, którzy jeszcze czekają lub nie są gotowi, w pełnym zjedno-

czeniu z Bogiem

REFLEKSJE NA RÓżNE OKAZJE
 � pierwszeństwo Boga we wszystkim; prawo najpierw Boże, potem natu-

ralne, na koniec ludzkie;
– odpowiedź na dzisiejsze stanowienie praw, które nie liczą się z Bo-

giem, lub wręcz przeciwko Bogu są skierowane (pod przykryciem 
neutralności światopoglądowej)

 � jasna hierarchia życia i wartości: Bóg, drugi człowiek, zwierzęta i natu-
ra; historia o piesku i nawróceniu właścicielki; historia o psu Karskiego
– dzisiejsze ruchy ekologiczne, które nie liczą się z Bogiem, ale z ziemi 

i ekologii uczyniły Boga; ruchy antyurodzinowe, pomysły na ograni-
czenia populacji;

 � umiłowanie Ojczyzny i własnego narodu: modlitwa za żołnierzy; wypo-
wiedzi o liberum veto; pisma o wolności i miłości Ojczyzny; przeciwko 
źle rozumianej „wolności szlacheckiej” – ocenzurowany; 
– Res Publica czasów Papczyńskiego od miłości Ojczyzny i człowieka, 

od wspólnego dobra i poświęcenia dla dobra wspólnego, przechodzi-
ła do indywidualizmu, własnego zysku i własnej chwały mieszkań-
ców... Dzisiejsze rządy, politycy, Unia.

 � zakaz crematum, ze względu na pragnienie, które Chrystus cierpiał na 
krzyżu;
– zaproszenie do wolności, do życia świadomego, pełnego, szczęśliwe-

go;
– wolność od używek i jakichkolwiek uzależnień, ku realizacji powoła-

nia, które Bóg w nas złożył
 � Papczyński Apostołem żywych i umarłych - wszystkich chciał doprowa-

dzić do świętości i zjednoczenia z Bogiem; sam nędzarz bliski śmierci 
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we Lwowie; życie oddał ubogim i ostatnim, wzgardziwszy zaszczytami 
i prałaturami
– głosimy Ewangelię ubogim materialnie i duchowo
– wspomagamy na różny sposób ubogich i chorych – hospicja, szpita-

le, naprotechnologia, pro life.

przygotował do użytku wewnętrznego i do dalszej refleksji

Paweł Naumowicz MIC
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Ad honorem 
Immaculatae Conceptionis 

Mariae

Konsekrowani dla Chrystusa i Kościoła

KONSEKROWANI DLA CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

Widząc cierpliwość [Ojca Stanisława] i prace podjęte na chwałę 
Boga i Jego Najłaskawszej Matki, miłosierny Pan – stosując różne 
bodźce przez natchnienia i boskie objawienia, które przez spo-
wiedników i teologów zostały uznane za prawdziwe i niezawodne 
– powołał go do założenia w swoim Kościele nowego Instytutu, 
w celu większego pomnożenia kultu Niepokalanego Poczęcia, 
służenia pomocą w duszpasterstwie proboszczom i niesienia po-
mocy zmarłym. Posłuszny zatem głosowi Bożemu i godnej po-
dziwu swej dyspozycyjności, za zgodą najwyższego Namiestnika 
Chrystusowego Klemensa X i Przełożonego Generalnego, zamie-
nił pierwsze swe powołanie i w środę w oktawie Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 10 grudnia roku Pańskiego 
1670, został uwolniony przez ojca Michała od Nawiedzenia ze ślu-
bów prostych i  przysięgi wytrwania. W tymże momencie na nowo 
ofiarował się w swoim Instytucie  Bogu i Matce Jego, otrzymawszy 
od wspomnianego ojca błogosławieństwo: „Niech Bóg umocni 
to, co w tobie zdziałał". Odchodzącemu od Pijarów liczni Najja-
śniejsi Prałaci […] różne ofiarowują godności, beneficja, urzędy 
i honory.  On jednak dla większego okazania posłuszeństwa swe-
mu Panu, czując się pobudzony Jego natchnieniem, zajął się poło-
żeniem fundamentów pod swój Instytut. Nie do wiary wprost, ja-
kie w tej sprawie przezwyciężył trudności,  pouczany w tym czasie 
przez Boga cudownymi znakami.

 Z pierwszej, napisanej w roku 1705,
 biografii św. Stanisława od Jezusa i Maryi,
 naszego Ojca Założyciela (Mansueto Leporini, Vita Fundatoris)
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Niniejsza książka jest przede wszystkim 
owocem pracy Generalnej Komisji ds. 
przygotowania Jubileuszu 350-lecia po-
wstania Zgromadzenia Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia NMP, powołanej 
2 maja 2017 roku, i ma charakter wprowa-
dzenia do świętowania Jubileuszu. Z tego 
powodu zawiera Program Jubileuszu, aby 
każdy ze współbraci mógł zapoznać się 
z czteroletnim planem obchodów i – przy-
najmniej w niektórych z nich – uczestni-
czyć. Główny zrąb tej książki stanowią 
dwie pozycje, tj. List otwierający Jubileusz 
oraz Konferencje na miesięczne dni skupie-
nia na rok 2020. Publikacja zawiera tak-
że Modlitwę jubileuszową, którą można 
dołączać do zwyczajowo odmawianych 
po Liturgii Godzin Modlitw mariańskich 
oraz w kościołach podczas celebracji 
Mszy Świętej z wiernymi, przed lub po 
błogosławieństwie końcowym. Gorąco 
Was zachęcam, Drodzy Współbracia, do 
skorzystania z pomocy, jaką otrzymujecie.




