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Drodzy Wsp6lbracia.

Tytulama urocz,vsto§é Niepokalanego Poczqcia NMP jest dla nas rvsz,vstkich dniern
lvspòlnego §rvigtou'ania i rnodlitu) za nasza r,,r.sp6lnote zakonn4. Jest dniern w.dziEczo§ci Bogu
zar6wno za dar istnienia Zgromadzenia. jak teL za laskq marianskiego powolania ka2dego z nas.

Tegoroczne §w'ieto kieruje nasze m1'§1i do kilku okolicznoÉci. Przede rvs4,.stkim ci4gle Swiqtujemy
Jubileusz 350.lecia pou'stania Zgromadzenia i iest to zatelx. jak kazdy jubielusz w. tradycji
biblijnej i ko§cielnej. czas laski. Po drugie. \\'sz)'scli mam).§u'iadorno§é, ze ci4gle trr,,,,aniezrv.v-kie

agresy\\,na i brutalna agres.ja Rosji na Ukraing. gdzie po§r6d tysiqc_v niewinnl,ch ofiar i
nieustannego cierpienia, wielu naszych \\'sp6lbraci do§wiadcza ci4glego zagroaenia zycia.
Wspierajmy ich nasz4 pomoca duchow4 i materialn4. Nadto, cate Zgromadzenie przezy\\,a czas

kapitul: domowych. prou'incialnych, w,ikariatdr.r,generainych i w kof-rcu kapituly generalnei. \l,'
na.iblizszym czasie odbgdtl sig u1'bor,v nouych zarzqdow. zaror.r,no generalnego 1ak i

prowincjalnych. Te rvszl stkie spra\W'powierzamy opiece Niepokalanej Matki Pana, naszej Matce
i Patronce.

MariaÉska szkola duchon'o5ci Niepokalanego Poczgcia Maryi
Srviqtorvanie .Iublileuszu 350.1at pou stania Zgromadzenia" jakkoiw-iek ogranic zone l:.porvo.1u

pandemii przl'nioslo iu2 niektore o\voce. Jedr-r,vm z nich jest zdefiniowanie naszej duciiovr,o§ci i
okre§lenie jej jako Mcn'isrtska szkola duchov,oici ltriepokulanego Poczgcia ù[aryi. W kiasycznej
teologii duchowo§ci szkolu dttchov'oic'i oznaczala drogg z1,cia duchowego. w kt6rej istotne sa tzy
elementy: mistrz - najlepiej §w'iEt-v. potw'ierdzonv kanonizacl,ina decyzj4 Ko§ciola: dokrrl,na
zyc-ia duchow'ego. najlepiej jeSli ll'prorl'adza ona pe\\'ne orvsinalne albo nou e elementv do reologii
ducho*-o§ci; grupa uczni6u'- na§iador.r-c6w. staraiQca sig przyjEc. poglgbié i przekazac innym styl
2ycia r naukE mistrza - zalo2,vciela.

W naszyrn prz-vpadku zachodza,wszystkie trzy eiement,v. chociaz sq one rozci4gnigte.,n, czasie

i nie zarvsze ucznior,vie byli rv stanie opracowai iloktrvnq z punktu rvidzenia teologii duchow,oÉci.

Raczej u,iele byto intuic.ii. bardzie.f b.vty'to opowiadania o stylu Zltciai najivaZnie-iszych dla sw.
Stanislawa Papczl,Éskiego sprawach duchorvy,ch. istniall, trudno§ci w okresieriiu najbardziej
i stotnego d oktrynal ni e elementu koncepcj i 25,'c ia citrc howego.

Ostatnie lata przyniosl,v pervierl rodziaj odnouy myÉ1i teologicznoduchow,ej. Dar.v* Opatrzno§ci
tsoze1. takie jak beatyfikacja i kanoni'tacja Zùo:2,r,-cie1a" a rvcze§niej beatyfìkcja bl. .f,.rrgisa

Matr"rlaistisa. Cilnou'iciela; nadto niedarlno celebrowana rocznica 100 lat Odnow'), i olrecny

Jubileusz. zostall' przl'igte przez nasz4 wspòlnote jako specjalne iaski oraz doSw'iadczenie
duchowe trasze..j lvspolnot.v zakonnej" W konsekrvenc.ji, zainspirowal.v nas do refleks.ii nie ty,lko



nad zyciem §wiEtego Mistrza naszej szkol,v duchorvo§ci. ale takZe nad bardziej znaczqcymi
w'l,darzeniami u' historii wspcilnoty i najw'azniesr,v*mi elementami naszej doktrvny duchowej.
Znalazlo to u'la§ciw1y \ry-raz w odnou,ion,vch Konst,vtucjach. n ktdrych pr-urkt 2 jest zat-vtulowanv
Istotcr chctryi7711111r. Podaje on. ze ..Misterir-rm Niepokalanego PoczEcia Naj§wigtszej Maryi Panny.
jest istot4 charyzmatu Zgromadzenia i od samego poczatkll jego istnienia szczegdlnym znakiem,
moc4 i rado§ci4 mariaÉskiego powolania. Z tego misterium wyplyu,a tozsamoSé i misja
Zgrontaclzenia". Z charyzmatu u,1.pl,vwa duchow,oÉé i.iest ona sposobem jego przezl,-rvania. To
w'szystko ujgte w kategoriach teologii duchowo§ci daie doktrl'nE. Bezpo§rednio lub po§rednio taki
proces dokonal sig na przestrzeni naszei historii i dzi§ u§w'iadomili§my sobie jego owoce w.postaci
nazw)' Moriafiskct szkolo duchr»roici Niepokalanego Poczgcia Maryi. Opr6cz u,ielkich szkol
duchou,o§ci. jak augustiafska, benedl'k1,Éska. dominikaÉska. fianciszkaf,ska. karmelitaÉska i
ignacjaÉska. sa takze mnie.isze szkoll'duchowoÉci. Takie.iak w,la§nie nasza. zainicjor.vana 350 lat
temu. oparta na 2yciu i doktrynie Su'. O.ica Stanislau.a. naszego Zalo\,ciela. W tq szkotg rvl4cz1,,lo

siE r:rnostw-o uczniou, i na§iador,vcon Éwigtego Ojca Zalo4.ciela. a niektory z nich osi4gngli
n;vsoki stopiei §r,viqtoÉci, potw'ierdzon\/ przez Ko§ci6l. Dzi§" b1'é molebardziej niz kiedykolwiek,

'izieki iasce Jabileuszu i - jak u-ierz),m,v * dzialaniu Ducha Sil-iEtego. ktdrr dal pocz4tek naszej
w'spolnocie. zdajemy sobiq sprawg ze znaczsnia dziedzictrva ducho\\.ego. przekaz,v-lr'anego prz.ez
pokolenia Marian6u'. Za:awalamy zatem nie'jako na now'o zawsze obecne element_v naszej tradycji.
takie jak:

- centralne miejsce misterium Niepokalanego PoczEcia Matki Pana. Jej drogg Swigto§ci od
momentu poczqcia a2 do przejScia do Domu Ojca (Vlaryja jako Templum Dei Mt,sticum), lej
oddanie Bogu i troskg. ab}, zanie§é Dobr4 Now'ine kazdernu czlou,iekow.i:

- akt Oblallo. dokonany' 11 srudnia 1670 roku ida.i4o'pocz4tek naszemu Zgromadzeniu.
»yraZa duc:hov,o§c oblacfinq i czerpie su,oj4 inspiracje z Eucharl,stir (.oblata - dar.v- chleba i wina,
kt6re dzigki dzialaniu Ducha Swiqtego i w'sp6lpracl'czlou'ieka staj4 sig Cialem i Krrvi4 Cnrr'*stusa

- Eucharysti4 i Ofiar4-Oblatio)'. akt Ofiarott:ania siebie Ojca Stanislau-a to tworcza odpowiedz na
Bo.tkq wi1ig udzrelona, przez Duchc Bozegtt ZaloZyc\elowi -ieszcze za czasdw pobytu w Zakonie
Pijarow;

- i.rodla duchou'o§ci naszego Zgromadzenia. uyra2ajEce tlucha zaloiycielskiego §wigtego
Zalo2t'cie\a. takie ja miqdzy innymi li-ormu l,'itae^ l'unclutio Dontus Recctllectionis. Templunt Dei
Mysticunt i inne;

- ci4glo§é trw-ania char,vzmatu i lozsamo§é duchou'o§ci. pomimo ogromnvch przeciu.nosci,
jakie przechodzilo Z,gromad'zenie, w t,r,m zale4no§ci od czynnik6w ze\.netrznych. (na prryklad
franciszkanie relotmaci). retorm (czas1'K. Wl,sz.vriskiego i R. Nowickiego). zmianstruktur i form
Zgromadzenia (czasy bl. Jerzego) itd. W tej historii zauwazanly stale odniesienia do centrum
naszej duchowo§ci. to jest misterium Niepokalanego Poczgcia Maryi. nau,.et je§li nie zawsze bylo
oncr przekazane przez w1'ciror,vancéu' i poprzednikdw', lub nie za,"l'sze byio w pelni §w.ìadome.
Najbardziej charakterystyczne jest tu wyznanie bl. .lerzego. kt6ry przecie| nie mial mo2lir.vosci,
abyé otr4'maé peln4 forrnacjq zakonn4 ze strony' ostatniego z Marian6w,, to jest ks. Wincentego
Sekor.vskiego a pomimo lego pisze tak: ,.DziEki Ci. Panie. za udzielone mi szczeg6lne uczucia
miio§ci vo'zgiqdem Niepokalanego Poczgcia lìaj§n'igtszej Maryi Panny. Dawniej tru,Cno mi szla ta
nrodlitr.va. teraz za§ iakze slodko jest niodlic sìg" pr:rypadlszl do Jej stdp i zatapiac sig t', rnocllitr,vie.



Dusza zdaje sig omdlewaé, owladnigta najslodszymi uczuciami, cialo za§ przenrkajq dziwne,
niepojgte i nie daj4ce sig wyrazié dreszcze" (Dziennik duchowy,42).Bezw4tpienia jest to dow6d,
2e charyzmatto szczegolne dzialanie Ducha Swigtego i Jego dar. Tak pojqty charyzmatksztaltuje
duchowo§é. Opis duchowoÉci, to refleksja teologicznoduchowa,najczE§ciej dokonana juiprzez
uczni6w okre§lonej szkoly i na§ladowc6w mistrza.

Generalnie ujmuj4c, takie ujgcie naszej duchowo§ci znajduje sig w przygotowanym przez
Komisjg Jubileuszow4 projekcie przeslanianajblilszej Kapituly Generalnej.

Kapitula Generalna 2023

W dniach 6 - 18 lutego 2023 w naszym Domu Generalnym w Rzymie odbgdzie sig 53 Kapitula
Generalna. Przezywana jest co sze§é lat. Zwr4zane sE z ni4 kapituty prowincji i wikariat6w
generalnych. Jest to czas szczegolny i wazny dla Zgromadzenia, dlatego powinien byé otoczony
modlitw4 calej naszej wsp6lnoty. Z tego powodu w li§cie zwoluj4cym KapituiE GeneralnE
prositrem, aby wszyscy Wsp6ibraciapoczqwszy od 8 wrzeénia br. codziennie odmawiali Modlitwg
Jubileuszowq, a od dria27 stycznia2}23 roku, to jest od Éwigta bl. Jurgisa Sekwencjg do Ducha
Swigtego (Przybqdà Duchu Swigty). Chcemy wymodlié obfite dzialanieDucha Swigtego w czasie
Kapituly i otwarto§é serc i umysl6w na Jego inspiracjg zar6wno dla uczestnik6w Kapituly jak i
dla wszystkich czlonk6w naszego Zgromadzenia.

Kapituta rozpocznie sig dniem skupienia, podczas kt6rego bgdzie odprawionaMszaswigta w
papieskiej bazylice Santa Maria Maggiore. Mszy §wigtej bgdzie przewodniczyl i homilg wyglosi
ks. kard. Stanislaw Ryiko. Po Mszy Swigtej natomiast, przed obrazem Matki Bozej Salus Populi
Romani, wszyscy czlonkowie Kapituty dokonaj4 aktu zawierzenia Zgromadzema naszej
Niepokalanej Matce i Patronce. Odpowiednio wczeSniej wszystkim Wsp6lbraciom podana bgdzie
formula aktu zawierzenia i godzina tej modlitwy, tak aby flasze wsp6lnoty lokalne _ lEczqc sig
duchowo - mogly w tym samym czasie dokonaé swojego zawierzenia. Ten sam akt zawierzenia
powt6rzymy wszyscy na koniec Jubileuszu, to jest w §wiEto patronalne, 8 grudnia 2023 roku.

Kapitula Generalna ma okre§lone w naszych Ustawach zadania (por. K 258) i bgdzie starùa
sig je reahzowaé w przeciqgu dw6ch tygodni - zakohczenie planowane jest na 18 lutego,
jaklrolwiek wszyscy wiemy, 2e ostateczna decyzla zalery od samych czlonk6w Kapituly. Opr6cz
zawartych w naszym prawie cel6w, jakie Kapitula powinna osi4gn4é, jednym z zagadnieft
Kapituty bgdzie refleksja nad samo§wiadomo§ciq Zgromadzenia w kontekScie Jubileuszu,
okreSlenie ewentualnych dr6g rozr,voju, propozycja podjgcia nowych dziel i inne kwestie,
zwtqzarre z ewentualnymi wnioskami, jakie wplynE na Kapitulg. Komisja Jubieluszowa
przygotowala takhe prejekt przeslania Kapitu§ dla Zgromadzenia z oku4i Jubileuszu. Sama
Kapitula bgdzie przebiegaha w czasie jubileuszowym i bgdzie jednym z jego zaplanowanych
.vql,darzen.

Je§li z wiar4 przyjmujemy,2e B69 do nas przemawta nie tylko przez slowa, ale takae ptzez
czylly-\Àydrzenia (por. Konstytucja Dei Verbum, 2), to bez w4tpienia fakt kapituly generalnej
Zgromadzenia do takich wydarzefi nalezy. Jest ona przestrzeniq dzialania Ducha Swigtego w
naszym iryciu osobistym i wsp6lnotowym. Pojawiaj4ce sig czasami lgki, czy decyzje
podejmowane ptzez Kapitulg Generaln4 s4 zgodne zwol4Bol4i czy jest obecne w nich dzialanre
Bozej OpatrznoSci, s4 znakienì naszego zmagania w Zyciu wiary i powinny byé przezwycigZone



przez zaufanie Duchowi Swigtemu. Nie mamy innych kryteri6w oceny decy1i kapitulnych, jak
wlaSnie te, okre§lone w tradycji zakonnq, prawie ko§cielnym i naszych Konstyucjach i
Dyrektorium. Jakakolwiek decyzja, przyjEta zgodnie z naszymi Ustawami i nastgpnie
zatwierdzonaprzezOjca Swigtego jest zawszewyrazem woli BoZej rdzia\aniaBozej Opatrmo§ci.
Nie moZna z 96ry zakladac czyjejkolwiek dowolno§ci i manipulacji, a nawet gdyby sig tak
zdarzylo, to s4 ko§cielne sposoby weryfikacji takich decyzji. Dokonuje sig to przede wszystkim
poptzezostateczne zatwierdzanierozwiqzankapitulnych przezOjca Swigtego. Oczywi§cie,zdarza
sig, 2e decyzje mogQ nie byé zgodne z nasrymi oczekiwaniami, wyobruZeniami, czy emocjami,
ale je§li decyduje o nich Stolica Apostolska, ostatecznie uznajemy je za dziùania Opatrzno§ci
Bozej. Mamy dwa wielkie przyklady takiego dzialanra Opatrmo§ci BoZej: pierwsze, to
koniecznoScprzyjeciareguty zakonnej i inny rcdzaj zatwrudzeniaZgromadzenia, niZ sobie nasz

Éwigty Ojciec Zaloiryciel wyobraàal; drugie, to odrzucenie niekt6rych element6w reformy
Zgromadzenia, przedstawionych Stolicy Apostolskiej przezbl. Jerzego. Obydwaj z nich, decyzje,
kt6re byty przeciwne ich zamiarom i niezgodne z ich wol4, przyjqli wlaÉnie jako dzialanie
Opatrzno§ci Bozej. W przypadku zatem jakichkolwiek zmian dokonywanych przez Kapitulg,
gwarantem tego, co jest dzialaniem Opatrzno§ci BoZej jest ostatecznadecyzjaOjca Swiqtego i w
takim kluczu, zgodnie z wiara,je przyjmujemy. Dokladnie w taki sposdb zostaly wprowadzone
zmiany w naszych najnowszych Konstyucjach. Zachgcam do zdrowej i wigkszej ufno§ci w
dzialanie Bozej Opatrmo§ci w naszym iryciu osobistym i wsp6lnotowym.

Drodzy Wsptflbracia,
Uroczysto§é Niepokalanego Poczgcia NMP zawsze ma dla nas szczegllne znaczenie: dzi§

odnawiamy nasze §luby zakonne, otaczamy sig wzajemn4 modlitwq, ayczliwolici4, trosk4.
PamiEtajmy szczegdlnie o wsp6lbraciach starszych, chorych i tych, kt&zy w mijaj4cym roku
odeszli ztego §wiata, przechodzqc do Domu Ojca. Jako wsp6lnota zakonna,zjednoczonawigzami
wiary, nadziei i milo§ci, zyjqca tym samym charyzmatem dzigkujemy milosiememu Bogu za
wielkie dary Jego dobroci dla nas, szczeg6lnie za§ te, kt6re w ostatnim czasie staty sig naszym
udzialem. Polecamy Duchowi SwiEtemu rtaszle kapituly: generaln4 i prowincjale. Mamy
§wiadomo§é, jak wiele zalezy od naszej otwarto§ci na §wiatto Ducha Swigtego i uleglo§ci Jego

natchnieniom. Dzi§ szczegolnie zawierzam calq flaszE wsp6lnotg milosiememu Bogu i
wstawiennictwu §wigtych, zwlaszcza Niepokalanej Matce Pana, §wiEtego Ojca Zalo\ciela
Stanislawa, bl. Jerzego, Odnowiciela naszego Zgromadzenia i blogoslawionym Antoniemu i
J erzerrru, nasz,vm mgczenikom.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!

,^l)-_-r@a-y,h
Andrze.i Pakula Ml[
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