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Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

Najlepszy miesięcznik liturgiczny!

Kopię potwierdzenia wpłaty 
prosimy przesłać na adres:
Wydawnictwo PROMIC, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa,
tel. 22 642 50 82 w. 131, e-mail: zamowienia@wydawnictwo.pl

Nagroda dla prenumeratorów!

Każdy, kto do końca bieżącego 
roku kalendarzowego,

tj. 31 grudnia 2020 r., opłaci 
prenumeratę „Oremus” na rok
i prześle do 31 stycznia 2021 r.

kopię potwierdzenia wpłaty,

weźmie udział w losowaniu:
● jednego z dwóch

dwuosobowych
zaproszeń

do Zakopanego

www.wydawnictwo.plsprawdź na

Przypominamy, że prenumerata jest zwolniona z kosztów 
przesyłki, a opłacając ją na rok (12 numerów), 
płacą Państwo tylko za 11 numerów „Oremus”  

– numer 12. jest GRATIS!

cena
7,20

Organizatorem tygodniowego pobytu jest OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNY
pw. Miłosierdzia Bożego na Cyrhli w Zakopanem

www.zakopane-cyrhla.pl

ZAPROSZENIE
na spotkanie z okazji

UROCZYSTOŚCI
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ŚWIĘTA PATRONALNEGO
Zgromadzenia Księży Marianów,

Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP
wszystkich Przyjaciół i Dobrodziejów 

Księży Marianów

Sobota, 5 grudnia 2020 r.,  
godz. 12.00

w programie: 
Msza św., konferencja, agapa

Kościół Najświętszej Maryi Panny 
Matki Miłosierdzia w Warszawie 

ul. Św. Bonifacego 9, Warszawa-Stegny

SPOTKANIA OPŁATKOWE
z ojcem Władysławem

Warszawa – Marymont
2 stycznia – Msza św. o godz. 8.00  

ul. Gdańska 6a
Warszawa – Stegny

9 stycznia – Msza św. o godz. 10.00  
(kaplica bł. Jerzego)  
ul. Św. Bonifacego 9

Elbląg 
10 stycznia – Msza św. o godz. 11.30  

 ul. Agrykola 7
Lublin

17 stycznia – Msza św. o godz. 12.30  
ul. Bazylianówka 85

Grudziądz
31 stycznia – Msza św. o godz. 10.30  

ul. Mickiewicza 43

2021
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„Wszystkim teraźniejszym i każ-
demu z moich przyszłych braci 

i towarzyszy na zawsze przydzielam naj-
wspanialszą fun dację: Opatrzność Boga 
Najłaskawszego” – w swoim testamencie 
wyraził swoje głębokie zawierzenie Bogu 
św. Stanisław Papczyński. Doświadczenie 
wiary w opiekę Bożą prowadziło maria-
nów od samego początku istnienia wspól-
noty zakonnej. Świadectwo Założyciela 
było pomocą w przeżywaniu ogromnych 
trudności, których nieraz doświadczali 
marianie, czy to z powodu prześladowań, zaborów i wo-
jen, czy też, jak czasami też niestety bywało, z powodu 
własnej słabości. Na przestrzeni 350 lat widać, jak Bóg 
prowadzi całą wspólnotę, ukazując prawdę, że On za-
wsze wyprowadza człowieka ze śmierci do życia. Choć 
nieraz wspólnota marianów stała na krawędzi upadku, 
Bóg nie pozwolił, aby charyzmat dany św. Stanisławowi 
zaginął. Z tego powodu Jubileusz 350-lecia powstania 
naszego Zgromadzenia jest szczególnym czasem od-
krywania łaski Boga, modlitwy uwielbienia za wielkie 
dary, które uczynił w życiu naszej wspólnoty zakon-
nej i wszystkich świeckich z nami związanych. Razem 
z Maryją wyśpiewujemy radosne Magnificat. Każdy ju-
bileusz zmierza także do ożywienia 
wiary i świadectwa. Doświadczenia 
ostatnich miesięcy wyraźnie nam 
pokazują, że w naszym świętowaniu 
nie chodzi o organizowanie wielkich 
wydarzeń, ale o pogłębione odkrywa-
nie, kim dla nas jest Chrystus i Jego 
Niepokalana Matka. To zaproszenie 
jest skierowane także do Was, kocha-
ni Pomocnicy Mariańscy, abyśmy do-
brze wykorzystali czas na pogłębienie 
naszej mariańskiej duchowości.

Zapraszam bardzo serdecznie do lek- 
tury naszego najnowszego numeru 
kwartalnika „Z Niepokalaną”, który w ca- 
łości poświęcony jest Jubileuszowi 
350-lecia powstania Marianów. Bardzo 
zachęcam do lektury wywiadu z Prze-
łożonym Generalnym Zgromadzenia 
Księży Marianów ks. Andrzejem Pakułą 
MIC, który opowiada historię zakonu, 
pokazując, jak dzisiaj wciąż aktualne są 
charyzmat Założyciela i misja Zgroma-
dzenia. Ponadto zapraszam do lektury 

artykułu ks. Macieja Zachary MIC na temat Obla-
tio św. Stanisława Papczyńskiego. 11 grudnia 1670 r. 
nasz Założyciel swoim ofiarowaniem Bogu dał począ-
tek nowej wspólnocie zakonnej. Ponadto, w numerze 
znajdziemy wiele informacje z mariańskich placó-
wek na całym świecie. Szczególnie polecam wywiad 
z ks. Dariuszem Drzewieckim MIC, który opowiada 
o dramatycznej sytuacji na Filipinach, wywołanej ob-
ostrzeniami związanymi z epidemią, oraz o ogromnych 
potrzebach, naszych braci i sióstr w tym kraju.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Na-
rodzenia życzę Wam wiary, jaką mieli Maryja i Józef. 
Oni, idąc do Betlejem, nie wiedzieli, co ich czeka, ale 

przyjęli z radością Nowonarodzone 
Dziecię. Dzięki temu stali się świad-
kami nie tylko dla pasterzy i trzech 
króli, ale przede wszystkim dla nas 
wszystkich. Niech błogosławieństwo 
Bożej Dzieciny towarzyszy Wam 
każdego dnia i będzie umocnieniem 
wiary w trudnych czasach.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Bóg porzucił
szczęście swoje,
wszedł między
lud ukochany,
dzieląc z nim
trudy i znoje.
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Kwartalnik Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich przy 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Księży Marianów

REDAKCJA
ks. Łukasz Wiśniewski MIC (redaktor 
naczelny), Michał Krajski (redaktor 
odpowiedzialny), Ewa Lodkowska

WSPÓŁPRACA
ks. Janusz Kumala MIC, br. Andrzej 
R. Mączyński MIC – Gen. Promotor SPM, 
Maciej P. Talar, ks. Maciej Zachara MIC

KONSULTANT
ks. Piotr Kieniewicz MIC

OPRACOWANIE GRAFICZNE i DTP
Hanna Woźnica-Gierlasińska
Współpraca: Monika Żukowicz

DRUK I OPRAWA
Drukarnia J. J. Maciejewscy, Przasnysz

Za zezwoleniem władz kościelnych
Wydawca PROMIC Sp. z o.o.

Korespondencję do Redakcji prosimy 
kierować pod adresem Centrum 
Pomocników Mariańskich. Zdjęcia 
niepodpisane pochodzą z archiwum 
Redakcji.

Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
jednego egzemplarza pisma wynosi 
3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9,
02–914 Warszawa
tel./fax: 22 833 74 05, 
22 651 90 29, 22 833 32 33
e-mail: spm@marianie.pl; 
www.spm.org.pl

ISSN 1234–561X

 OJCIEC WŁADYSŁAW PISZE ...................................................................................... 1
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 Jubileusz w świetle Biblii  

 KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI ............................................................................................. 6

 W rękach Boga
	 ROZMOWA	Z	KS.	ANDRZEJEM	PAKUŁĄ	MIC ...................................................................................... 8

Patrząc na historię, nie mam wątpli-
wości, że tylko dlatego Zgromadze-
nie przetrwało, że to zawsze była 
własność Pana Boga i On nie chciał 
żeby upadło. Marianie na całym 
świecie codziennie odmawiają mod-
litwę, która o tym mówi: „Pamiętaj 
Panie o zgromadzeniu swoim, które 
od początku Twoją jest własnością”.

Teologowie oraz historycy analizujący dzieje po-
szczególnych zakonów, a także życia konsekro-
wanego w ogóle, mówią o tak zwanej paraboli 
życia wspólnot zakonnych. Porównując żywotność 
zakonów do zwyczajnego procesu rozwoju istot 
żyjących, zauważają, że każdy zakon ma swoją fazę 
wstępnego rozwoju, osiąga dojrzałość, by potem 
przechodzić okres stabilizacji.

 Marianie na świecie ............................................................................................... 11

 Opatrzność Boża ponad wszystko
 KS. WOJCIECH SKÓRA MIC  ........................................................................................................... 12

 Oblatio św. ojca Stanisława Papczyńskiego 
 i jego znaczenie
 KS. MACIEJ ZACHARA MIC ............................................................................................................. 14

 Świeccy o marianach 
	 ŚWIADECTWA ............................................................................................................................... 15

 MISJE Z NIEPOKALANĄ – FILIPINY 
 Tylko w Bogu jest nadzieja 

 ROZMOWA Z KS. DARIUSZEM DRZEWIECKIM MIC ........................................................................ 16

 PEŁNA ŁASKI  Patronka marianów
 KS. JANUSZ KUMALA MIC ............................................................................................................... 19

 MOJA WIARA ..................................................................................................................... 20
Nasza okł. (I str.): Fot. archiwum redakcji 
(IV str.): Michał Krajski
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O. Krzysztof 
Szwermicki MIC

Krzysztof Szwermicki urodził się 
8 września 1814 r. w rodzinie zu-

bożałej szlachty we wsi Worpuniany 
na Litwie. Szkołę elementarną ukoń-
czył w Mariampolu w 1824 r. i dalszą 
wiedzę zdobywał w szkole klasztornej. 
Gdy wybuchło powstanie listopadowe 
przeciwko Rosji, wraz z grupą swoich 
rówieśników, wstąpił do wojsk narodo-
wych. Walczył pod dowództwem gen. 
J. Dwernickiego. Został dwukrotnie 
ranny w bitwie pod Stoczkiem i Nową Wsią. Ukrywał się 
po dworach szlacheckich, a następnie leczył się w szpitalu 
Czartoryskich w Puławach, gdzie kapelanem był maria-
nin ks. Jan Dziewulski. Po wyzdrowieniu w 1832 r. wstą-
pił do zakonu marianów w klasztorze mariampolskim 
i przyjął imię „Krzysztof Maria”. 24 grudnia 1837 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie w Sejnach. Jako przełożony 
klasztoru w Mariampolu zajmował się m.in. nielegalnym 
sprowadzaniem literatury patriotycznej z Prus i Francji. 
Miała ona służyć „podtrzymywaniu ducha i wiary w na-
rodzie” podczas zaborów. Konspiracja została wykryta, 

a trzech zakonników, w tym o. Szwer-
micki, aresztowanych. Za opór i nie-
przyznawanie się do winy oddano go 
pod sąd wojskowy, który w sierpniu 
1850 r. skazał go na bezterminową 
katorgę na Syberii. Po procesie Au-
dytoriat Polowy złagodził wyrok za-
mieniając o. Szwermickiemu katorgę 
na zamieszkanie w Guberni Irkuckiej 
pod dozorem policyjnym, bez pozba-
wiania go praw cywilnych i kapłań-
skich. O. Szwermicki został następnie 
wysłany z Warszawy na Sybir do Irku-
cka. Na podstawie amnestyjnego uka-
zu carskiego z listopada 1855 r. zezwo-

lono o. Szwermickiemu na powrót do ojczyzny. Jednak 
ze względu na pragnienie parafian zgodził się dobrowol-
nie zostać jako duszpasterz wśród zesłańców. 10 grudnia 
1855 r. został mianowany stałym proboszczem irkuckim 
oraz kapelanem wojskowych oddziałów syberyjskich. 
Przez następne 42 lata posługiwał w ciężkich warunkach 
na Syberii, przebywając tysiące kilometrów, aby dotrzeć 
do wszystkich mieszkających tam katolików. Zajmował 
się także sierotami. Słynął z poświęcenia i oddanej służby, 
za co był niezwykle ceniony. Zmarł 31 listopada 1894 r. 
od ran zadanych przez nieznanych sprawców.  ■
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Życzenia 
Ojca 
Założyciela
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Ufni 
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Pierwsze śluby 
w Sajgonie

15 sierpnia 2020 r., w dniu Wnie- 
bowzięcia Najświętszej Ma-

ryi Panny, ks. Bogusław Gil MIC, 
w imieniu Przełożonego General-
nego Zgromadzenia Księży Maria-
nów, przyjął pierwsze śluby zakon-
ne od pierwszych wietnamskich 
współbraci. Byli to: Jan Chrzciciel 
Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen 
Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha. 
Tych trzech młodych neoprofesów 
spędziło już ponad 3 lata w ma-
riańskiej formacyjnej wspólnocie 
w Sajgonie. Po przeszło rocznej 
próbie jako kandydaci odbyli rocz-
ny postulat, potem roczny nowicjat 
i teraz złożyli pierwszą profesję za-
konną, połączoną z obłóczynami 
w strój duchowny używany przez 
kler wietnamski.

Uroczystość odbyła się w ma-
riańskiej kaplicy nowicjackiej. Ze 
względu na pandemię koronawi-
rusa mogło wziąć w niej udział 
nie więcej niż 30 osób. Takie są 
restrykcje wprowadzone przez 
tamtejszy rząd, do których Kościół 
w Wietnamie się dostosowuje. Poza 
trzema mariańskimi misjonarzami 
koncelebrującymi Eucharystię oraz 
siedmioma kandydatami do Zgro-
madzenia, obecni byli głównie tyl-
ko członkowie rodzin neoprofesów 

i kilkoro z grona przyjaciół i dobro-
dziejów miejscowej wspólnoty.

Mariańska misja w Wietnamie za-
częła się wraz z przyjazdem ks. Bogu-
sława Gila MIC do tego kraju 8 wrześ-
nia 2015 r. Jej siedzibą jest Dom św. 
Stanisława Papczyńskiego w Sajgonie. 
Od 15 sierpnia tego roku misja składa 
się już z sześciu marianów. Dziękując 
Bogu za dar pierwszych ślubów wiet-
namskich współbraci, polecamy ich 
pamięci i modlitwie wszystkich Po-
mocników Mariańskich. ■

KAMERUN

Śluby wieczyste 
br. Alena Brice’a 
Nkot Nkot 

22 sierpnia, we wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny Kró- 

lowej, w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Atoku, br. Alen Brice Nkot 
Nkot złożył śluby wieczyste. Uro-
czystej Mszy świętej przewodniczył 
biskup Paul Lontsie Keune, ordyna-
riusz diecezji Yokadouma na wscho-
dzie Kamerunu. Śluby od br. Alena 
Brice’a przyjął ks. Krzysztof Pazio 
MIC, przełożony wikariatu Księży 
Marianów w Kamerunie. Br. Alen 

Brice jest czwartym Kameruńczy-
kiem, który złożył śluby wieczyste 
w Zgromadzeniu Księży Marianów.

Jest klerykiem trzeciego roku stu- 
diów teologicznych w Ngoya i przy-
gotowuje się do kapłaństwa. W ma- 
riańskim seminarium w Ngoya jest 
jeszcze sześciu kleryków z Kame-
runu i sześciu z Rwandy, którzy 
28 sierpnia odnowili śluby zakon-
ne. Uroczystość profesji wieczy-
stej br. Alena Brice’a, przeżywana 
w czasie Jubileuszu 350-lecia istnie-
nia Zgromadzenia była okazją dla 
marianów do dziękczynienia Bogu 
za dar powołań i Jego opiekę nad ich 
wspólnotą zakonną. W uroczystoś-
ciach wzięła udział mama br. Alena 
Brice’a i najbliższa rodzina, osoby 
konsekrowane, księża z diecezji Dou-
me Abong Mbang. W modlitwie pa-
miętano o zmarłym przed czterema 
laty ojcu br. Alena Brice’a. ■
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XXIII Zjazd 
Stowarzyszenia 
Pomocników 
Mariańskich

W dniach 4-6 września od-
był się XXIII Ogólnopolski 

Zjazd Pomocników Mariańskich 
w Sanktuarium Matki Bożej Li-
cheńskiej. Ojciec Władysław MIC 

modlił się podczas drogi krzyżo-
wej, która rozpoczęła Zjazd, słowa-
mi: „Naucz nas Panie Jezu, rozu-
mienia tego, co to znaczy pójść za 
Tobą. Ile trzeba oddać, by móc Cie-
bie naśladować”. Następnego dnia 
ks. Wojciech Skóra MIC opowiadał 
o dramatycznej historii Zgroma-
dzenia Księży Marianów, które ist-
nieje już 350 lat pomimo różnych 
momentów kryzysowych. Podkre-
ślał, że ta historia świadczy o dzia- 
łaniu Bożej opatrzności. Następ-
nie uczestnicy mogli obejrzeć rela-

cje misjonarzy opowiadających, co 
dzieje się na misjach w tym trud-
nym czasie. Pani Katarzyna Per-
kowska zaprezentowała z kolei po-
kaz rysunków na piasku pt. „Życie 
św. Stanisława Papczyńskiego”. Po-
dzieliła się przy tym świadectwem, 
że Założyciel Zgromadzenia Księży 
Marianów jest idealnym patronem 
na dzisiejsze czasy. Zjazd był okazją, 
by tworzyć i umacniać wspólnotę 
przez wspólną modlitwę: różaniec, 
Apel Maryjny i nade wszystko – Eu-
charystię. ■

BUDY GŁOGOWSKIE

Instalacja relikwii św. o. Stanisława 
Papczyńskiego

W dniach 3-9 października odbyły się misje święte w parafii Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Budach Gło-

gowskich pod Rzeszowem. W ich trakcie nastąpiła instalacja relikwii 
św. o. Stanisława Papczyńskiego. Misje prowadził ks. Łukasz Wiśniewski 
MIC, dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Była to okazja 
do wzmożonej modlitwy, skorzystania z sakramentu pokuty, wysłuchania 
konferencji, by dowiedzieć się czegoś o Pomocnikach Mariańskich oraz 
wspieranych przez nich dziełach. Misje Święte są rodzajem dłuższych re-
kolekcji przeprowadzanych w parafii zwykle co dziesięć lat. ■
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Odmierzanie czasu w rytmie 
siedmiu dni (szabat) i siedmiu 

lat (rok szabatowy), regulujące życie 
religijne, społeczne i ekonomicz-
ne biblijnego Izraela, legło u pod-
staw zamysłu, by odmierzać także 
dłuższe odcinki czasu w oparciu 
o rachubę siedem razy siedem. Po- 
nieważ liczba „siedem” wyraża peł-
nię i doskonałość, zatem jeszcze 
większą symboliczną wymowę mają 
jej wielokrotności, zwłaszcza siedem 
razy siedem, czyli czterdzieści dzie-
więć, oraz siedemdziesiąt i siedem-
dziesiąt siedem. Po upływie siedmiu 
lat szabatowych, czyli po czterdzie-
stu dziewięciu latach, nastawał rok 
jubileuszowy, który otrzymał nazwę 
yōbel, spolszczoną jako „jubileusz”.  

Czas pogłębiania wspólnoty 
z Bogiem i ludźmi

Tradycja roku jubileuszowego 
jest mocno zakorzeniona w Starym 
Testamencie. Rozporządzenia doty-
czące roku jubileuszowego weszły w 
skład tej części Księgi Kapłańskiej, 
która jest określana jako „Kodeks 
Świętości” (Kpł 19 – 25). Wymaga-
ją one świadomego i precyzyjnego 
odmierzania i przeżywania czasu. 
Dokładnie została wyznaczona pora 
zapoczątkowania obchodów: ma to 
być Yōm Kipūr, Dzień Przebłagania. 
Tego dnia dokonuje się przebłaganie 
Boga za grzechy arcykapłana i całe-
go Izraela popełnione w minionym 
roku w celu oczyszczenia świątyni 
i ołtarza tak, aby w nowym roku 
można było godnie sprawować kult. 
Niezwykle uroczysty i podniosły 
charakter roku jubileuszowego ob-
wieszczał w całym kraju dźwięk szo-
faru. Skoro rok jubileuszowy roz-
poczyna się w Dzień Przebłagania, 
zobowiązuje on i uzdalnia do grun-
townej odnowy osobistych i wspól-
notowych więzi z Bogiem, nad-
wyrężonych lub zerwanych przez 
różnego rodzaju występki i grzechy. 

Jubileusz
w świetle
Biblii

 Za pomocą instrumentu zwanego „szofarem”
obwieszczano rok jubileuszowy.

 F
O
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K

Wyjątkowy czas niesie ze sobą 
określone zobowiązania moralne. 
Najbardziej charakterystyczną cechą 
jubileuszu jest powszechne wyzwole-
nie wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób byli poddani i uzależnieni od 
innych. W takim podejściu wyraża 
się pamięć o wyzwoleniu z niewoli 
egipskiej i przymierzu Izraelitów za-
wartym z Bogiem. W tym świętym 
czasie wszyscy zniewoleni i wydani 
na służbę innym powinni odzyskać 
wolność i godność. Ucisk i krzywda 
biednych nie mogą trwać bez końca. 
Przeżywanie jubileuszu odbywa się 
więc w dwóch perspektywach: wer-
tykalnej, pionowej, ukierunkowanej 
ku Bogu, oraz horyzontalnej, po-
ziomej, uwrażliwionej na człowieka 
i sprawiedliwość społeczną.

Pamięć o roku jubileuszowym 
powinna towarzyszyć przez wszyst-

kie pozostałe lata, tak by było wiado-
mo, ile lat upłynęło od poprzednie-
go jubileuszu oraz ile lat pozostało 
do następnego. Jubileusz to czas po-
wrotu własności ziemskiej do pier-
wotnych właścicieli i uwolnienia 
Izraelitów sprzedanych w niewolę. 
W roku jubileuszowym każdy Izra-
elita wchodził na nowo w posiada-
nie ojcowizny, którą wcześniej przy-
musowo sprzedał albo utracił. Jak 
w roku szabatowym (co siódmy 
rok), tak i w roku jubileuszowym 
(co pięćdziesiąty rok) należało, 
jeszcze radykalniej, przywrócić za-
chwianą sprawiedliwość, aby naśla-
dować dobroć i miłosierdzie Boga. 
Dopowiedzenie: „Będziesz się bał 
Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!”, nie zostawia wątpliwości, 
że sam Bóg dopilnuje właściwego 
przestrzegania jubileuszu.  
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dować dobroć i miłosierdzie Boga. 
Dopowiedzenie: „Będziesz się bał 
Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!”, nie zostawia wątpliwości, 
że sam Bóg dopilnuje właściwego 
przestrzegania jubileuszu.  
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W biblijnych 
rozporządzeniach

o jubileuszu dochodzą 
również do głosu 

nadzieje mesjańskie 
biblijnego Izraela, 
z nawiązaniami do 

„wyzwolenia”, które 
dotyczy nie tylko 
niewolników, lecz 

jeńców i wszystkich 
uciśnionych oraz tych, 
którzy są upokorzeni 
wskutek zniewolenia 

grzechami.

 Za pomocą instrumentu zwanego „szofarem”
obwieszczano rok jubileuszowy.

Prophetia futuri

Nasuwa się pytanie, czy wszystkie, 
tak wzniosłe i zarazem trudne, roz-
porządzenia odnośnie do jubileuszu 
były przestrzegane? Jest faktem, że 
z pokolenia na pokolenie przepisy-
wano teksty z rozporządzeniami na 
temat jubileuszu oraz je czytano, roz-
ważano i objaśniano. Nawet jeżeli ich 
nie zachowywano, były traktowane 
jako ideał, o którym nigdy nie wolno 
było zapomnieć. Przepisy dotyczące 
jubileuszy nie tyle odzwierciedla-
ły rzeczywistość, ile raczej miały ją 
kształtować. Właśnie na wyrazistym 
ukierunkowaniu ku przyszłości, któ-
rą stale trzeba zmieniać na lepsze, 
polegał profetyczny wymiar starote-
stamentowych jubileuszy. Kształtu-
jąc życie ludu Bożego wybrania, sta-
nowiły prophetia futuri, „proroctwo 

przyszłości”, a podkreślając wyjątko-
wą tożsamość Izraela, były zworni-
kiem jego jedności. 

Zasadniczym aspektem wymiaru 
profetycznego stało się postępują-
ce uduchowienie idei jubileuszów. 
Można je dostrzec już w Starym Te-
stamencie, w którym rok szabatowy 
i rok jubileuszowy są przedstawiane 
jako okoliczności sprzyjające rady-
kalnej naprawie zachwianej czy na-
ruszonej sprawiedliwości. Współ-
odczuwanie i wrażliwość na niedolę 
współbraci pogłębiły się w warun-
kach wygnania babilońskiego. Gdy 
po kilkudziesięciu latach wygnanie 
dobiegło końca, nowych rysów na-
brały rozporządzenia związane z ro- 
kiem jubileuszowym: chodzi o każ-
de wyzwolenie, a przede wszystkim 
najgłębiej pojęte – wyzwolenie z nie- 
woli oraz zepsucia zła i grzechu. 
Wzgląd na ten ideał nieustannie 
przypominał, że można i trzeba wy-
magać od siebie więcej oraz, że to 
Bóg jest Panem dziejów i zawiłych 
ludzkich losów. 

W biblijnych rozporządzeniach 
o jubileuszu dochodzą również do 
głosu nadzieje mesjańskie biblijne-
go Izraela, z nawiązaniami do „wy-
zwolenia”, które dotyczy nie tylko 
niewolników, lecz jeńców i wszyst-
kich uciśnionych oraz tych, którzy 
są upokorzeni wskutek zniewolenia 
grzechami. Dynamizm mesjański 
obecny w Starym Testamencie po-
twierdza jego przedchrześcijański 
przekład na język grecki, znany 
jako Septuaginta. W przypadkach, 
gdy w hebrajskim tekście ksiąg 
prorockich pojawia się słowo d’ror, 
„wyzwolenie”, w Biblii Greckiej 
jest tłumaczone jako aphesis, „od-
puszczenie”, natomiast w nawiąza-
niach do roku jubileuszowego jako 
eleutheria, „wyzwolenie”, „wol-
ność”. Widać biegunowość: z jednej 
strony rozwijająca się wrażliwość 
społeczna, natomiast z drugiej co-
raz wyraźniejsze ukierunkowanie 
duchowe i eschatologiczne, które 
doczekało się wypełnienia w na-

uczaniu i mesjańskiej działalności 
Jezusa Chrystusa. Gdy rozpoczął 
działalność, nastał święty czas speł-
nienia obietnic i nadziei związa-
nych z jubileuszem.

W Liście apostolskim Tertio mil-
lenio adveniente, przygotowującym 
do obchodów Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000, Jan Paweł II napisał: 
„Jubileusz jest dla Kościoła takim 
właśnie »rokiem łaski«, rokiem od-
puszczenia grzechów, a także kar 
za grzechy, rokiem pojednania po-
między zwaśnionymi, rokiem wie-
lorakich nawróceń, rokiem pokuty 
sakramentalnej i pozasakramen-
talnej” (nr 14). Dobrze przeżywa-
ny jubileusz stanowi uprzywilejo- 
wany czas świętowania, wdzięcz-
ności Bogu i wspólnotowo prze- 
żywanej radości. Biblijna koncep-
cja jubileuszu, mająca ogromne im-
plikacje moralne i duszpasterskie, 
rzutuje na przeżywanie i obcho-
dy wszystkich ważnych jubileuszy 
w Kościele oraz we wspólnotach 
chrześcijańskich świętujących „okrą- 
głe” daty swego istnienia i działal- 
ności.  ■
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– Jak to się stało, że polskie, nie-
wielkie Zgromadzenie Księży Ma-
rianów wciąż działa i istnieje już 
350 lat, skoro przeżywało wiele 
trudności w swojej historii, pod-
czas gdy w tym czasie wiele innych 
zakonów przestało istnieć?
Mam na to wytłumaczenie wyłącz-
nie teologiczne lub mówiąc inaczej, 
w wierze. Patrząc na historię, nie 
mam wątpliwości, że tylko dlatego 
Zgromadzenie przetrwało, że to za-
wsze była własność Pana Boga i On 
nie chciał żeby upadło. Marianie na 
całym świecie codziennie odma-
wiają modlitwę, która o tym mówi: 
„Pamiętaj Panie o zgromadzeniu 
swoim, które od początku Twoją 
jest własnością”. To przekonanie 

było obecne już u Ojca Założyciela, 
św. Stanisława Papczyńskiego, któ-
ry napisał przed śmiercią w swoim 
testamencie: „Wszystkim teraźniej-
szym i każdemu z moich przyszłych 
braci i towarzyszy na zawsze przy-
dzielam najwspanialszą fundację: 
Opatrzność Boga Najłaskawszego”.

– Nawet jeszcze w XX w. był taki 
moment, że przyszłość Marianów 
stała pod wielkim znakiem zapy-
tania.
W 1909 r. brakowało dwóch lat, aby 
Zgromadzenie przestało istnieć. 
Żył wówczas bowiem tylko jeden 
marianin, ojciec Wincenty Sękow-
ski, który zmarł w 1911 r. Sam był 
tego świadom, dlatego napisał, że 

trzeba by przygotować dwie trum-
ny: jedną dla niego, a drugą dla 
Zgromadzenia. Marianie ocaleli 
dzięki trzem nowym kandydatom, 
wśród których był ks. Jerzy Matu-
lewicz. Jakby nie to, Zgromadzenie 
by umarło. Gdyby nawet się odro-
dziło po latach, jak nasze sąsiadki 
w Rzymie, siostry Brygidki, to nie 
byłoby to już to samo zgromadze-
nie. Nie byłoby ciągłości ani przeka-
zania charyzmatu. W tym wypadku 
został on przekazany przez jednego 
człowieka, o. Sękowskiego. Nie było 
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Z ks. Andrzejem Pakułą MIC, Przełożonym 
Generalnym Zgromadzenia Księży Marianów, 
rozmawiał Michał Krajski.

W rękach Boga

 Kult św. o. Stanisława Papczyńskiego 
od lat się zwiększa. Przed bazyliką 

w Licheniu wierni masowo adorowali 
jego relikwie.
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w tym żadnej ludzkiej zapobiegli-
wości, a jedynie Opatrzność Boża 
i to jest fantastyczne.

– Boża Opatrzność prowadziła ma-
rianów przedziwnymi drogami. 
W Górze Kalwarii z wielu zako-
nów pozostali tylko marianie.
Trzeba dodać, że nie tylko przetrwa-
ło tam to jedno zgromadzenie, ale 
w dodatku to, które dostało najbied-
niejsze miejsce, w wodzie i błocie. 
Wszystkie inne fundacje, które mia-
ły i lepsze fundacje, i lepsze wypo-
sażenie, i były bardziej znakomite, 
upadły. To jest dla mnie potwierdze-
niem ze strony Pana Boga wielkiego 
znaczenia ubóstwa, czym każdy za-
kon powinien się charakteryzować. 
Pan Bóg wybiera to, co najuboższe, 
najbiedniejsze, ostatnie.

– Obecnie marianie działają na 
kilku kontynentach, w wielu kra-
jach. W jaki sposób ten duch mi-
syjny przejawiał się u Ojca Zało-
życiela?
Można go zobaczyć przede wszyst-
kim w gorliwości św. o. Stanisła-
wa, z jakim posługiwał wiernym 
na Mazowszu. Trzeba pamiętać, że 
w pierwszym okresie istnienia 
Zgromadzenia reguła zakonu była 
monastyczna. Można powiedzieć, 
że wędrowanie Ojca Założyciela po 
okolicznych wioskach i kościołach, 
związane głównie z głoszeniem ka-
zań, było pewnym rodzajem misji 
głoszonych ubogim. 

– Czy od początku duch misyjny 
był wpisany w charyzmat Zgro-
madzenia?
Tego dotyczył właśnie pierwszy 
spór, jaki miał miejsce po śmier-
ci św. o. Stanisława Papczyńskiego. 
Było to zresztą naturalne, bo nie 
słyszałem, aby jakieś Zgromadze-
nie po śmierci swojego założyciela 
nie przeżyło swoistego tąpnięcia. 
W tym wypadku chodziło o dys-
kusję, czy Zgromadzenie ma mieć 
charakter apostolski czy kontempla-

cyjny. Pierwszą koncepcję reprezen-
tował o. Krajewski, drugą natomiast 
o. Kozłowski. Sługa Boży o. Kazimierz 
Wyszyński był rozjemcą w tym kon-
flikcie. Na marginesie warto dodać, 
że jego brat Józef miał pewien udział 
w jego wywołaniu. Pierwszym re-
formatorem Zgromadzenia był więc 
w zasadzie o. Kazimierz Wyszyński.

– A jakie znaczenie miała działal-
ność o. Wyszyńskiego w rozwija-
niu ducha misyjnego?
O. Kazimierz Wyszyński odegrał 
gigantyczną rolę w przełamywa- 
niu schematów myślowych w Zgro-
madzeniu, ponieważ doprowadził 
do tego, że nabrało ono charakte-
ru bardziej międzynarodowego. 
W pierwszym okresie marianie byli 
nazywani „Zgromadzeniem pol-
skim” (Congretatio Polona), bo nie 
tylko powstali w Polsce, ale działali 
w tym kraju i składali się z polskich 
członków. Kojarzyli się wyłącznie 
z Polską, co przeszkadzało im w roz-
woju, bo każdy zakon na wzór całe-
go Kościoła wykracza poza granice 
jednego państwa. Dzięki wyjazdo-
wi do Portugalii o. Wyszyńskiego, 
nastąpił impuls do rozwoju ducho-
wości Zgromadzenia. Wpływ na to 
miał także fakt, że w tym czasie wie-

lu wykształconych Czechów wstąpi-
ło do Marianów.

– Czy fakt, że Zgromadzenie po-
wstało w Polsce miało wpływ na 
jego charakter?
Napisałem doktorat z historii du-
chowości XVII w. i generalnie uwa-
żam, że Zgromadzenie Księży Ma-
rianów w swojej pierwotnej wersji 
wyraża polską duchowość. Chodzi 
tu zarówno o ducha maryjnego, 
kult Niepokalanego Poczęcia, jak 
i modlitwę za zmarłych. Swoją po-
bożność św. o. Stanisław Papczyński 
wyniósł przede wszystkim z domu 
rodzinnego. Za polskie dziedzictwo 
można uznać społeczną wrażliwość 
Ojca Założyciela, zwłaszcza wobec 
niesprawiedliwości, jaka spotykała 
chłopów, troskę o trzeźwość narodu 
i wychowanie młodego pokolenia, 
czy sprzeciw wobec liberum veto. 
Odnajdujemy to wszystko w dziele 
św. Stanisława pt. „Prodromus Re-
ginae Artium”, które było obowiąz-
kowym podręcznikiem w szkołach 
pijarskich. Uczył się z niego jeszcze 
nawet Stanisław Konarski, znany re-
formator szkolnictwa. 

– Czy współcześnie ma to jeszcze 
jakieś znaczenie?
Obecnie ten polski rys widać szcze-
gólnie w tym, że marianie od po-
czątku głosili kult Bożego Miłosier-
dzia na podstawie „Dzienniczka” 
św. Faustyny Kowalskiej, z czego 
zasłynęli, zwłaszcza wśród Polonii 
w USA. W tym kraju zresztą bardzo 
prężnie działał ks. Józef Jarzębowski 
MIC, Apostoł Bożego Miłosierdzia. 
Anglojęzyczne środki masowego 
przekazu, dzięki działalności maria-
nów, wypromowały kult Bożego Mi-
łosierdzia w Azji i w całym świecie 
angielskojęzycznym. 

– Czy drugim reformatorem Zgro-
madzenia można nazwać ks. Je- 
rzego Matulewicza?
Jeśli już, nazwałbym go trzecim 
reformatorem, po generale Raj- ▶ 

 Figura Jezusa Miłosiernego w Kibeho 
w Rwandzie, którą ustawili marianie.
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◀ mundzie Nowickim, który doko- 
nał gruntownej reformy w Zgro-
madzeniu. Odłączył bowiem cał-
kowicie Zgromadzenie od zakonu 
obserwantów franciszkanów i zos- 
tawiając regułę dziesięciu cnót 
NMP, napisał nową konstytucję. Co 
do ks. Matulewicza, marianie nie 
nazywają go „reformatorem”, ale 
„odnowicielem”, bo reforma może 
się nie powieść, a nawet przynieść 
tragiczne skutki, a odnowa jest za-
wsze czymś pozytywnym. Tymcza-
sem ks. Matulewicz dał nowe życie 
Zgromadzeniu, odnowił je. Oczy-
wiście, w tej odnowie zawarta też 
była reforma.

– Jak dalej rozwijał się duch mi-
syjny w Zgromadzeniu?

O. Kazimierz Wyszyński, będąc 
w Portugalii, marzył, aby udać się 
z misjami do Indii i Brazylii. Por-
tugalia miała wtedy kolonie i było 
to teoretycznie możliwe, ale z po-
wodu braku środków nie udało 
się tego osiągnąć. Pragnienie jed-
nak, aby iść wciąż dalej z Ewange-
lią, było wielkie wśród marianów. 
W okresie międzywojennym prze-
jawiało się w działalności marianów 
w USA, wśród Polonii i Litwinów 
oraz przede wszystkim w Harbi-
nie, w dzisiejszych Chinach. Misje 
w sensie ścisłym to już II połowa 
XX w. Mówimy tu o Argentynie, 
Brazylii, ale także o Kazachstanie 
i Afryce. Wszystkie one pojawiły 
się w odpowiedzi na oczekiwania 
i prośby biskupów. W Azji w po-
dobny sposób, chociaż tam bardziej 
nastąpiło coś, co można nazwać 
„przeszczepieniem charyzmatu”, ale 
też w odpowiedzi na potrzeby Koś-
cioła lokalnego. To tamtejsi bisku-
pi sugerowali, gdzie powinniśmy 
osiąść i wyraźnie nas wspomagali 
od początku. 

– Obchodzimy właśnie 350–lecie 
istnienia Zgromadzenia Księży 
Marianów. A jak beatyfikacja i ka-
nonizacja św. o. Stanisława Pap-

czyńskiego, Ojca Założyciela, które 
miały miejsce w ostatnich latach, 
wpłynęły na marianów i świeckich 
z nimi związanych?
Dla marianów to miało fundamen-
talne znaczenie. Było to dla wielu 
członków Zgromadzenia poniekąd 
jak odzyskanie ojcostwa. Przełożo-
ny Generalny w ówczesnym czasie, 
ks. Jan Rokosz MIC, wydał nawet 
książkę pt. „Nasz Ojciec. Marianie 
o swym Założycielu i jego beaty-
fikacji”, która była zbiorem świa-
dectw duchowych synów św. Sta-
nisława po przeżytej beatyfikacji. 
Wydarzenia te były dla Zgroma-
dzenia umocnieniem charyzmatu.

– Jak pandemia koronawirusa 
wpłynęła na obchody tak ważne-
go jubileuszu?
Paradoksalnie, ostatnie miesiące, 
które upłynęły pod znakiem pan-
demii, przypomniały nam wszyst-
kim, że do charyzmatu marianów 
należy opieka nad cierpiącymi, to-
warzyszenie umierającym i modli-
twa za zmarłych. Wydawało się, że 
czasy XVII w., kiedy ludzie maso-
wo umierali z powodu epidemii, 
już nigdy nie wrócą, a to właśnie 
po kanonizacji św. Stanisława Pap-
czyńskiego świat zaczął przeżywać 
podobne wydarzenia jak 300 lat 
temu. 

– Co jeszcze ukazuje aktualność 
charyzmatu Marianów? 
Dzisiaj miliony ludzi jest zabija-
nych w łonach matek, a marianie 
zawsze czcili Niepokalane Poczę-
cie Matki Bożej, nawet na długo 
przed tym, jak papież ogłosił tę 
prawdę jako dogmat. Jest to przy-
pomnienie o świętości życia. Poza 
tym, jest to oczywiście także wiel-
kie uwrażliwienie marianów na 
kult Miłosierdzia Bożego. Widać 
to zwłaszcza było w ostatnim cza-
sie w USA, kiedy pomimo ograni-
czenia przemieszczania się i gro-
madzenia, poprzez zaawansowane 
środki techniczne udało się jeszcze 
na większą skalę głosić Boże Miło-
sierdzie. Samo Zgromadzenie stało 
się przez to jeszcze bardziej znane, 
dzięki modlitwom, konferencjom 
i Mszom świętym transmitowa-
nym przez Internet z Narodowego 
Sankturium Bożego Miłosierdzia 
w Stockbridge. W swoim liście 
z powodu pandemii koronawiru-
sa napisałem zresztą, że pierwotny 
charyzmat mariański akcentował 
miłosierdzie, zwłaszcza w towarzy-
szeniu opuszczonym i umierającym. 
Obecnie dzieje się na świecie wiele 
zła, ale Pan Bóg ze wszystkiego po-
trafi wyprowadzić dobro. Wierzę, że 
teraz też tak będzie, choć możemy 
ujrzeć je dopiero po latach. ■

 Z całej Polski i świata wierni przybywają do Wieczernika, by pomodlić się przy grobie 
św. o. Stanisława Papczyńskiego.
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Narodowe Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Stockbridge, USA

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Kurytybie, Brazylia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Atoku, Kamerun

Centrum Formacji Maryjnej
w Kibeho, Rwanda

Kościół sanktuaryjny
Matki Bożej
w Balsamão,
Portugalia

Bazylika
NMP Licheńskiej
w Licheniu Starym, 
Polska

Sanktuarium
św. o. Stanisława 
Papczyńskiego
na Mariankach, Polska

Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w El Salvador, 
Filipiny
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Główne sanktuaria mariańskie

Mariańscy świadkowie wiary
Święci Słudzy Boży

o. Stanisław 
Papczyński

o. Kazimierz 
Wyszyński

ks. archimandryta 
Andrzej Cikoto 

ks. archimandryta
Fabian Abrantowicz

ks. Jānis 
Mendriks

abp Jerzy 
Matulewicz

ks. Jerzy 
Kaszyra 

ks. Antoni 
Leszczewicz 

Błogosławieni

• 3 – prowincje

• 18 – krajów

•  2 – biskupów

• 319 – kapłanów

• 70 – kleryków

• 46 – braci

• 22 – nowicjuszy

• 19 – postulantów

• 63 – domy

• 19 – rezydencji

W liczbach

(stan na 1 stycznia 2020 r.)

Sanktuarium błogosławionych 
męczenników Antoniego 
Leszczewicza i Jerzego Kaszyry 
w Rosicy, Białoruś
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ks. Wojciech Skóra MIC

Teologowie oraz historycy ana-
lizujący dzieje poszczególnych 

zakonów, a także życia konsekrowa-
nego w ogóle, mówią o tak zwanej 
paraboli życia wspólnot zakonnych. 
Porównując żywotność zakonów do 
zwyczajnego procesu rozwoju istot 
żyjących, zauważają, że każdy zakon 
ma swoją fazę wstępnego rozwoju, 
osiąga dojrzałość, by potem prze-
chodzić okres stabilizacji, ale niestety 
również proces stagnacji, niekiedy 
obumierania, a nawet śmierci. Anali-
tycy życia zakonnego mówią o okre-
sie od 200 do 250 lat, zamykającym 
cykl od powstania do głębokiego kry-
zysu, który nierzadko może kończyć 
się zanikiem zakonu, ale również – co 
budzi nadzieję – jego odnowieniem.

350 lat Zgromadzenia Marianów 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny zaprasza, aby przyjrzeć 
się paraboli życia zgromadzenia, które 
w przekonaniu założyciela, św. Stani-
sława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, 
zechciał Bóg, a Duch Święty jego wizję 
wyrył w umyśle i sercu Zakonodawcy. 
Jeśli przyjąć tok rozumowania specja-
listów, to Zgromadzenie Księży Maria-
nów osiągałoby dzisiaj drugi moment 
rozkwitu i dojrzałości. Zatem nie tylko 
z racji Jubileuszu, ale przebytej dro-
gi wiary i służby Kościołowi, „dzisiaj 
marianów” to czas wielkich szans, jak 
również zaproszenia do czuwania i ot-
wierania się stale na głos Ducha Święte-
go. Historia pokazuje jednak, że bardzo 
często uwarunkowania zewnętrzne 
mogą osłabić, a nawet niemal unice-
stwić rozwój wspólnoty.

Popatrzmy na minione dzieje 
Zgromadzenia Niepokalanego Po-
częcia. Pod koniec 1670 r. były pijar 

Stanisław Papczyński wyraża prag-
nienie i gotowość założenia nowego 
instytutu zakonnego. Zanim powsta-
nie pierwsza wspólnota, Założyciel 
pisze dla niej zręby reguły życia. Nie 
będzie więc ona opisywać doświad-
czenia pierwszych braci, ubierać 
w kształt prawny rytmu ich życia. 
Reguła staje się, jak Ewangelia dla 
wszystkich chrześcijan, programem 
dla przychodzących kandydatów. Ta 
specyfika początków, gdzie projekt 
życia objawiony przez Ducha Świę-
tego stanowi punkt odniesienia dla 
zakonników, powtórzy się po 240 la-
tach, kiedy bł. Jerzy Matulewicz rów-
nież napisze Konstytucje dla zaledwie 
trzech braci. Oba projekty ustaw za-
konnych, i ten pierwszy, i ten odno-
wicielski, przeszły gruntowną rewizję 
Stolicy Apostolskiej. Zgromadzenie 
Niepokalanego Poczęcia NMP, któ-
re miało być apostolskie w zamyśle 
ojca Papczyńskiego, przybrało kształt 
wspólnoty eremicko-kontemplacyj-
nej. Z kolei podczas odnowienia przez 
abp. Matulewicza nie stało się zgroma-
dzeniem „braci Marianów”, ale wpisa-
ne zostało do zgromadzeń kleryckich. 
Wskazuje to na szczególną rolę prze-
łożonych Kościoła w kształtowaniu 
konkretnych rozwiązań dotyczących 
marianów. Słuchanie Kościoła, otwar-
tość na impulsy od niego pochodzące, 
w jakiejś mierze wyznacza tożsamość 
marianów. W związku z tym, hasło 
„Pro Ecclesia” – „Dla Kościoła” każe 
poważnie poddawać rozeznaniu Sto-
licy Apostolskiej, czasem także po-
szczególnych biskupów, podejmowa-
ne dzieła w duchu charyzmatycznej 
wizji danej przez naszych ojców. 

Kolejna paralela historyczna może 
stanowić swego rodzaju memento 
dla marianów roku 2020. W 1786 r., 

Opatrzność Boża
ponad wszystko

po długich i skutecznych staraniach 
o. Rajmunda Nowickiego, wielolet-
niego generała marianów, Stolica 
Apostolska zatwierdziła Konstytucje 
Mariańskie jako całkowicie autono-
micznego zgromadzenia (wcześniej 
swego rodzaju opiekę prawną spra-
wowali nad marianami franciszkanie 
obserwanci). Wspomniane konstytu-
cje oddawały ducha dojrzałej stulet-
niej wspólnoty, podejmującej liczne 
dzieła apostolatu, posiadającej wiele 
klasztorów, jedną misję zagranicz-
ną w Portugalii, klasztor w Rzymie. 

 Obraz Bożej Opatrzności z XVIII w. 
nieznanego autora znajdujący się w sanktu-
arium św. o. Stanisława Papczyńskiego na 
Mariankach. Jest to dwustronny feretron, 
dostosowany do noszenia w procesjach. 
Z jednej strony namalowano w nim oko 
Opatrzności Bożej, z drugiej – ucho. Bóg 
wszystko widzi i słyszy, ogarnia nas miłują-
cym spojrzeniem i przyjmuje każda prośbę.
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Dobra kondycja Zgromadzenia zde-
rzyła się z niszczącą falą zawirowań 
politycznych: zaborów w Rzeczypo-
spolitej, kampanii napoleońskiej ude-
rzającej w życie zakonne w Europie, 
antykatolickiej masońskiej władzy 
politycznej w Portugalii. Przed trze-
ma laty w 2017 r. Kapituła General-
na Zgromadzenia Księży Marianów 
– po wielu latach studiów, namysłu, 
konsultacji – dokonała ważnej rewizji 
Konstytucji, napisanych przez bł. Je-
rzego Matulewicza, a w latach osiem-
dziesiątych XX w. poddanych odno-
wie w duchu Soboru Watykańskiego 
II. Obecne Konstytucje wyrażają naj-
głębsze przekonania współczesnych 
marianów, dotyczące ich charyzmatu 
oraz miejsca w Kościele i w świecie. 
Upłynęło 111 lat od reformatorskich 
działań bł. Jerzego i jego towarzyszy. 
Jesteśmy jako zgromadzenie obecni 

niemal na wszystkich kontynentach, 
niektóre placówki posiadają charakter 
wybitnie misyjny. Marianie posiadają 
kilkadziesiąt domów zakonnych na 
całym świecie. Pewnie błędem byłoby 
oczekiwać, że jakieś poważne zawiro-
wania zewnętrzne, podobne do tych 
z końca XVIII w. i XIX w., zniszczą 
rozwijające się dzieło. Historia jed-
nak stanowi pewnego rodzaju mowę 
Opatrzności Bożej, że ostatecznie 
przyszłość Zgromadzenia nie zależy 
od nas samych, że w jakiś szczegól-
ny sposób „Congregatiuncula” (małe 
zgromadzenie, zgromadzeńko) – jak 
nazywał je św. Stanisław Papczyński 
– spoczywa w dłoni wszechmogą-
cego i miłosiernego Ojca. Pan Bóg 
okazuje się większy, niż najbardziej 
niepomyślne okoliczności zewnętrz-
ne. Z całą pewnością nie uderzą one 
niszczycielsko w tych, którzy mocno 
trwają przy Chrystusie, przejęci do 
głębi serca testamentem św. Stani-
sława, że swoim duchowym synom 
pozostawia najdoskonalszą fundację: 
Opatrzność Bożą.

Przejawy Bożej Opatrzności 
słusznie odkrywamy w niejako bez- 
pośrednich interwencjach Pana Bo- 
ga w dziejach ludzi i społeczeństw. 
Z reguły jednak są one owocem 
współdziałania Najwyższego z kon-
kretnymi osobami, otwierającymi 
się na Jego zamysł i wszechmoc. Hi-
storia marianów, obok wspomnia-
nych ojców Założyciela i Odnowi-
ciela, zapisana została świadectwem 
i świętością wielu przełożonych 
i współbraci. Do tych pierwszych 
zaliczyć wypada o. Kazimierza Wy-
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Pełczyński, Władysław Łysik, Zyg-
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dzili wokół swoich klasztorów wier-
nych świeckich, pragnąc ich zarazić 
miłością do Maryi Niepokalanie Po-
czętej, uwrażliwić na istnienie Koś-
cioła oczyszczającego się oraz włączać 
w różne formy apostolatu. Ten zwią-
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zostałoby tylko na papierze. Wobec 
pewnego kryzysu demograficznego, 
który dotyka marianów w niektórych 
częściach świata, rodzi to pytanie 
o wypracowanie nowych form 
współpracy ze świeckimi, aby mogli 
krzewić i rozwijać charyzmat Zgro-
madzenia. Ten postulat wydaje się 
jednym z najważniejszych wyzwań 
współczesności, a decyzja ostatniej 
Kapituły Generalnej, aby przy każ-
dym domu zakonnym powstało Bra-
ctwo Niepokalanego Poczęcia NMP 
jest tego konkretnie wyrazem.

Od 350 lat Pan Bóg pisze piękną 
historią Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. Czasem była on bardzo dra-
matyczna, czasem zaciemniona sła-
bością jednych, to znów rozświetlona 
świętością innych. Kształt współczes-
nego etapu tej historii jest przede 
wszystkim w rękach Boga Ojca, ale 
także w naszych rękach: marianów 
i ich duchowych stowarzyszonych 
przyjaciół. ■
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ks. Maciej Zachara MIC

Dnia 11 grudnia 1670 r. św. ojciec 
Stanisław Papczyński otrzymał 

oficjalne zwolnienie z Instytutu Szkół 
Pobożnych (pijarzy). Według prawa 
powinien więc być traktowany od tego 
momentu jako kapłan diecezjalny. 
Jednakże tego samego dnia w Kazi-
mierzu pod Krakowem, w obecno-
ści wiceprowincjała polskiej prowin-
cji pijarów, ojciec Stanisław dokonał 
aktu ofiarowania siebie Bogu i Ma- 
ryi w Towarzystwie 
Księży Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia, 
które miał zamiar za-
łożyć. Akt ten przyjęło 
się tytułować łacińskim 
słowem oblatio (czyli 
ofiarowanie), używa-
nym przez samego ojca 
Stanisława. W Oblatio 
św. Stanisław przyrze-
kał zachowanie czy-
stości, posłuszeństwa 
i ubóstwa, wytrwanie 
do końca życia w To-
warzystwie Księży Ma-
rianów oraz dostosowywanie swego 
sposobu życia do jego praw, ustaw i 
obrzędów. Wiceprowincjał pijarów 
o. Michał Kraus potwierdził Oblatio 
o. Stanisława słowami: „Niech Bóg 
umocni to, co zdziałał w tobie”. 

Jakie znaczenie należy przypisać 
temu ofiarowaniu? Wśród samych 
marianów w XX w. długo utrzymy-
wało się przekonanie, że był to ważny 
akt osobistej pobożności Założycie-
la Zgromadzenia, rodzaj wewnętrz-
nego poświęcenia Bogu siebie oraz 
mającego powstać nowego zakonu. 
Nie był dostępny sam tekst Oblatio, 
który zaginął. Jedynie z innych źró-
deł wiadomo było, że o. Stanisław 
dokonał takiego aktu. Tekst Oblatio 

został odnaleziony dopiero w 1962 r. 
i dwa lata później opublikowany 
w oryginale łacińskim. Opinia o zna-
czeniu Oblatio była już ugruntowa-
na, toteż jego odnalezienie i publi-
kacja przeszły początkowo bez echa. 
Ponadto intensywny czas posobo-
rowych przemian, a potem beaty-
fikacja odnowiciela Zgromadzenia 
abpa Jerzego Matulewicza (pierwsza 
beatyfikacja marianina), nie skła-
niały w ogóle do jakiejś pogłębionej 
refleksji nad początkami Zgroma-

dzenia i duchowością 
Założyciela, poza wą-
skim kręgiem współ-
braci zajmujących się 
historią i duchowością 
Zgromadzenia lub za-
angażowanych w pro- 
wadzenie procesu bea-
tyfikacyjnego o. Stani-
sława. 

Sytuacja zaczęła 
zmieniać się dopiero 
w latach dwutysięcz-
nych. W dyskusjach 
nad początkiem Zgro-
madzenia wyraźnie po- 

stawiono tezę, że dotychczasowa 
interpretacja Oblatio jest dalece nie-
wystarczająca i należy je rozumieć 
nie jako akt osobistej pobożności 
ojca Stanisława, ale jako profesję rad 
ewangelicznych w nowym instytu-
cie zakonnym. Tak też rozumiał do-
konany przez siebie akt ofiarowania 
sam ojciec Stanisław Papczyński. Jak 
pisze w dziełku „Założenie Domu 
Skupienia”, jeszcze zanim otrzymał 
formalne zwolnienie ze ślubów za-
konnych u pijarów, z Bożej inspira-
cji przyszła mu myśl, aby gdy tylko 
otrzyma to zwolnienie, natychmiast 
związał się innymi ślubami wobec 
Boga, co też uczynił poprzez ofiaro-
wanie wypowiedziane publicznie. 

Jeżeli Oblatio jest we właściwym 
sensie tego słowa profesją rad ewan-
gelicznych ojca Stanisława Papczyń-
skiego, to datę 11 grudnia 1670 r. 
należy uważać za faktyczny początek 
Zgromadzenia Księży Marianów, 
mimo że w tamtym momencie oj-
ciec Stanisław nie miał jeszcze kan-
dydatów do zakładanej przez siebie 
nowej wspólnoty. Ostatnia kapituła 
generalna Zgromadzenia w 2017 r. 
przyjęła 11 grudnia jako rocznicę 
założenia mariańskiej wspólnoty. 
Dotąd jako datę założenia Zgroma-
dzenia przyjmowano 24 październi-
ka 1673 r., czyli dzień wydania zarzą-
dzeń powizytacyjnych dla pierwszej 
wspólnoty marianów w Puszczy 
Korabiewskiej przez biskupa Jacka 
Święcickiego. Ale zarządzenia wyda-
ne przez księdza biskupa były nie tyle 
aktem założenia nowej wspólnoty, 
ile raczej pierwszą kościelną apro-
batą dla wspólnoty już istniejącej. 
Przyjmowanie daty 24 października 
1673 r. jako początku Zgromadzenia 
nie miało też za sobą jakiejś dłuższej 
tradycji, zostało to zaproponowane 
stosunkowo niedawno, w ramach 
obchodów 300-lecia Zgromadzenia, 
wyznaczonych na rok 1973. Nie uj-
mując bynajmniej znaczenia aktowi 
prawnemu bpa Święcickiego, o wiele 
trafniejsze wydaje się jednak wiąza-
nie początku Zgromadzenia z aktem 
zakonnej konsekracji świętego Ojca 
Założyciela. ■

Przy pisaniu artykułu wyko-
rzystano publikacje ks. Franciszka 
Smagorowicza MIC: Data powsta-
nia Zgromadzenia Księży Maria-
nów, „MIC Information” 4/2003, 
nr 41, s. 18-22; Początek Zgroma-
dzenia Marianów. Narodziny nowej 
tradycji, „Studia Marianorum” 1 
(2012), s. 369-391.

Oblatio św. ojca Stanisława 
Papczyńskiego i jego znaczenie

11 grudnia 1670                                     8 grudnia 2020
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Kontakty 
z marianami mnie 
ukształtowały

Związany jestem z marianami 
od wczesnego dzieciństwa, po-

cząwszy od przedszkolnej i szkol-
nej katechezy, ponieważ mieszkam 
w parafii mariańskiej w Górze Kal-
warii. Pamiętam doskonale salki 
katechetyczne, ich niepowtarzalny 
klimat i zapach, a przede wszystkim 
tak wspaniałe postacie, jak br. Ma-
rian Filipiak czy ks. Antoni Łoś, któ-
re wdrażały mnie w świat wartości 
chrześcijańskich i Kościoła. Później, 
w ramach dorastania otrzymywa-
łem w tej parafii strawę duchową, 
której, bądźmy szczerzy, nie doce-
niało się, kiedy się było młodym. Już 
jednak jako ministrant nasiąkałem 
duchową atmosferą. Marianie stwa-
rzali bowiem wspaniałe warunki do 
rozwoju, na które poza modlitwą 
i Eucharystią, składały się piłka noż-
na, ping-pong, spotkania ministran-
ckie, tworzenie gazetki. Wszystko 
było tam ze sobą powiązane, ołtarz 
i sport. W czasach wczesnostuden-
ckich olbrzymie oddziaływanie miał 
na mnie ks. Jan Kosmowski, któ-
remu zawdzięczam formację dusz-
pasterską, wprowadzenie w świat 
duchowości, literatury i poezji. Prze-
de wszystkim jednak jestem mu 
wdzięczny za to, co uznaję za jedno 
z moich największych, choć nieza-
służonych, osiągnięć, czyli poznanie 
i poślubienie Alicji, należącej jak ja, 
do duszpasterstwa młodzieży w tzw. 
kościele na górce. Także na studiach 
na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim miałem mariański epizod. 
Uczęszczałem bowiem na bardzo 
interesujące wykłady ks. prof. An-
drzeja Szostka, marianina, następcy 
Karola Wojtyły na katedrze etyki. 
Duszpasterstwo młodzieży, parafia, 
oddziaływanie ducha św. Stanisława 

Papczyńskiego były czymś, co mnie 
i moją żonę ukształtowało. 

 Tomasz Królak

Św. Ojciec Stanisław 
Papczyński 
jest wzorem dla nas 
wszystkich 

Moje spotkania z Księżmi Ma-
rianami sięgają końca lat 

osiemdziesiątych minionego wie-
ku, kiedy dyrektorem mariańskiego 
wydawnictwa był ks. Jan Rokosz. 
Wówczas namówił mnie do współ-
pracy przy książce o sanktuarium 
w Licheniu. Owocem była książka 
„Spotkanie z Licheniem”, a później 
także tekst do albumiku „Golgota 
w Licheniu”. Od początku naszej 
współpracy była mowa o napisaniu 
książki o założycielu Zgromadzenia 
Marianów o. Stanisławie Papczyń-
skim, która nawiązywałaby do ak-
tualności nauczania Świętego. Tak 
powstała książka „Ojciec Stanisław 
Papczyński. Patron dobrej Polski”.

Miałem także szczęście należeć 
do grona senatorów RP, którzy zaini-
cjowali, a następnie przyjęli 31 marca 
2011 r. uchwałę dla uczczenia postaci 
i dokonań wówczas błogosławionego 
ojca Stanisława Papczyńskiego. 

Gdyby wskazać konkrety, to 
z pewnością św. ojciec Stanisław 
Papczyński jest dla nas szczegól-
nym orędownikiem świętości życia, 
opiekunem dzieci nienarodzonych, 
a w konsekwencji też patronem mał-
żeństw doświadczonych bezpłod-
nością. A ponieważ jego troska o ży-
cie od poczęcia do naturalnej śmierci 
wypływała z czci dla Niepokalanego 
Poczęcia Matki Bożej, mamy w tym 
kontekście pouczenie, jak ważna 
jest również troska o życie wieczne 
każdego człowieka. To zaś łączy się 
z inspiracją do modlitwy za dusze 

cierpiące w czyśćcu, z wiarą, że zmar-
li potrzebują naszego modlitewnego 
wsparcia. 

 Czesław Ryszka

Dzięki marianom 
kościół to mój 
stopień do nieba

Od ponad czterech dekad jestem 
parafianką w parafii Matki Bo-

żej Królowej Polski na warszawskim 
Marymoncie, w której posługują 
księża marianie. 

Przed oczami mam cały korowód 
duszpasterzy, którzy jeszcze „za ko-
muny”, niczym nie zrażeni, głosili 
Słowo, katechizowali, organizowali 
działania dobroczynne. Skromni, 
pracowici, mocno zaangażowani 
w posługę, zawsze można było na 
nich liczyć. Wspominam ks. Ludwi-
ka Meyerholza, który był za krótko, 
ks. Adama Kowala, solidnego górala, 
Michała Kozaka, który pięknie prze-
budował wnętrze kościoła i dziękuję 
za obecnego proboszcza, ks. Marcina 
Juraka, który swą posługą i mądrą 
dobrocią przyciąga ludzi, także tych 
będących nawet na pograniczu wia-
ry. I gorliwi wikarzy, zwłaszcza, ks. 
Krzysztof Jagoda, który opiekował się 
moją odchodzącą Mamą. 

Gdy w pewnym momencie zosta-
łam poproszona o napisanie krótkiej 
biografii Założyciela, o. Papczyń-
skiego, zrozumiałam, jaka jest „pod-
szewka” ich formacji i posługi, skąd 
czerpią duchowość – z więzi z Matką 
Bożą, patriotyzmu i solidarności tak-
że ze zmarłymi Założyciela, a także 
jego skromnego stylu życia. 

Ten obraz nie jest idealny, ale po 
to jesteśmy wspólnotą, by duchowo 
pomagać tym, co zawiedli. Dobra 
i łaski, otrzymane za ich pośredni-
ctwem przeze mnie i moją rodzinę 
są ogromne. Przychodzę do nasze-
go skromnego i pięknego kościoła – 
dzięki marianom to mój stopień do 
nieba. Mam nadzieję.

 Alina Petrowa

Świeccy o marianach
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Co koronawirus zmienił w życiu 
misji na Filipinach?

Bardzo dużo. My, księża, Koś-
ciół, funkcjonujemy na 50 procent. 
W kościołach może być zajęta tyl-
ko połowa miejsc. Cmentarze były 
zamknięte na Uroczystość Wszyst-
kich Świętych i dopiero od czwar-
tego listopada zostały otwarte po-
nownie dla wszystkich.  

Jakie są inne ograniczenia?
Tradycją na Filipinach jest Mis-

sia, czyli tzw. Msza święta o pianiu 
koguta przed Bożym Narodze-
niem. Już teraz biskup ogłosił, że 
te Msze święte będą odprawiane 
tylko w niedziele, ponieważ cały 
czas mamy godzinę policyjną i nie 
można jej naruszać. Nie możemy 
normalnie działać, u nas w sank-
tuarium jest bardzo mało ludzi. 
Liczba zakażonych natomiast cią-
gle rośnie. Nie wiadomo co będzie, 
raczej będzie jeszcze gorzej.

Czym misjonarze zajmowali się 
na misji przed koronawirusem?

Wcześniej nasza pomoc pole-
gała na sprawowaniu sakramen-
tów, a więc nieustannym posługi-
waniu poprzez sakrament pokuty, 
odprawianiu kilku Mszy świętych 
w niedziele oraz dwóch codzien-
nie. Natomiast w tej chwili jest to 
ograniczone do 50 procent. W Da-
vao ksiądz jest zamknięty, pomaga 
u sióstr w domu dziecka, odpra-
wiając Msze święte. Wszystko jest 
zastopowane. 

Czy obostrzenia są zróżnicowane 
w zależności od regionu?

Tak, w Manili, a więc w stoli-
cy kraju, wciąż panują bardzo su-
rowe restrykcje. Na Mszę świętą 
może przyjść 10 osób. W niektó-
rych miejscach ograniczenia są do 
30 procent wiernych, a u nas może 
być 50 procent z zachowaniem od-
powiedniego dystansu. Mówiąc 
o liczbach, Sanktuarium przyjmo-
wało rocznie około 1 miliona piel-
grzymów, a w tym roku jest to jakieś 
20 razy mniej. Żeby się przedostać 
z jednej strefy do innej potrzebne 
są zezwolenia, niekiedy badania 
i testy. Wiele połączeń lotniczych 

i promowych nie istnieje, to wszyst-
ko jest w tej chwili zatrzymane.

Jak wygląda obecnie nauka?
Szkoły w teorii przerzuciły się na 

naukę zdalną, ale tak naprawdę tyl-
ko prywatne placówki mogą sobie 
pozwolić na to, żeby prowadzić lek-
cje przez Internet. W państwowych 
szkołach jest tzw. system modułów, 
czyli raz w tygodniu uczniowie otrzy-
mują zadania, które muszą wypełnić. 

Z ks. Dariuszem 
Drzewieckim MIC 
rozmawiał Michał 
Krajski.

 Najbardziej poszkodowane są dzieci, 
które nie mają dostępu do nauki, służby 
zdrowia, a często nawet cierpią głód.

Tylko w Bogu jest nadzieja
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 Filipińczycy, którzy są jednym 
z najbardziej pobożnych narodów 

na świecie, pokładają ufność 
w Bożym Miłosierdziu. 

I teraz poza ryżem musiałem kupić 
np. kilka drukarek do szkół państwo-
wych, żeby nauczycielki miały na 
czym drukować te moduły dzieciom.

Jak ta sytuacja wpłynęła na wiarę 
Filipińczyków?

Jeśli tylko można, ludzie przy-
chodzą, widać, że ich gorliwość nie 
osłabła. To, co jest negatywne, to że 
są odcięci od sakramentów. Udział 
we Mszy świętej online nie zastąpi 

stacjonarnego udziału we Mszy świę-
tej, podczas której można przyjąć 
Komunię św. i pójść do spowiedzi. 
Filipińczycy są znani z odmawiania 
różnych nowenn. W październiku 
różaniec odmawiany był przez lu-
dzi, którzy przechodzili od domu do 
domu. W niektórych miejscach nie 
można  było tego robić, ale wierni 
starali się być wierni tej tradycji. 

Czy sądzi Ksiądz, że to wszystko 
nie zagrozi wierze mieszkańców?

Jak był papież Franciszek w Ma-
nili, kardynał Louis Tagle mówił 
o miejscowej katedrze, że jest sym-
bolem wiary Filipińczyków. Siedem 
razy bowiem była burzona i siedem 
razy odbudowywana. Cztery razy 
zniszczyło ją trzęsienie ziemi, dwa 
razy spłonęła, a raz została zbombar-
dowana przez Amerykanów w czasie 
wojny. Paradoksalnie, im większy 
kryzys, bieda, słabość, kiedy wy-
daje się, że nie ma znikąd pomocy, 
Filipińczycy tym łatwiej zawierzają 
wszystko Bogu i wychodzą na prostą. 
„Wznoszę swe oczy ku górom, skąd-
że nadejdzie mi pomoc” (Ps 121,1) 
– mówi psalmista i doświadczamy 
tego, że ludzie mają tutaj taką ogrom-
ną wiarę. Kilku moich znajomych 
było teraz izolowanych, przeżywali 

odosobnienie, stres. Z kolei córka 
naszych sąsiadów wróciła z Anglii do 
rodziców, jest nieprzytomna, walczy 
o życie. To są właśnie sytuacje, które 
widzimy i w których staramy się to-
warzyszyć cierpiącym.

Jak przyszłość może wyglądać?
Próbowałem ostatnio dowiedzieć 

się, kiedy to się może skończyć. Nie-
którzy przewidują, że pod koniec 
2021 r. może nastąpić jakaś równowa-
ga i wyjdziemy z tego kryzysu. Filipi-
ny żyją z turystyki, z hoteli, z jedzenia 
sprzedawanego na ulicy. Teraz przez 
te obostrzenia nic z tego nie działa. 
Ludzie nie mają pracy, nie mają do-
chodu. Trudno powiedzieć, jakie są 
perspektywy. Wiadomo, u nas jest 
o tyle dobrze, że nie mamy czterech 
pór roku i nie ma zimy. W tej chwili 
jest pora deszczowa, jest trochę chłod-
niej, ale cały czas jest około 30 stopni 
Celsjusza. I pewnie przez tę tempera-
turę wirus trochę słabiej się rozwija. 
Procent śmiertelności nie jest za duży, 
natomiast wiadomo, że osoby chore 
i starsze są zagrożone.

Jak Ksiądz odczytuje te wydarze-
nia z perspektywy duchowej?

To jest według mnie takie do-
świadczenie wiary. Kiedy Izrael wy- ▶ 

 Na Filipinach rodziny wielodzietne nie należą do rzadkości, a im najtrudniej teraz zaspokoić swoje potrzeby.

Tylko w Bogu jest nadzieja
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◀ chodził z Egiptu, Izraelici nie mieli 
perspektywy, kiedy dojdą. Trwało to 
40 lat i całe jedno pokolenie wymar-
ło. Teraz też nie wiemy, ile to potrwa. 
13 października każdego miesiąca 
wspominamy objawienia fatimskie. 
Warto pamiętać, że dwójka dzieci 
z Fatimy nie przeżyła hiszpanki. To 
nie jest zresztą najgorsza rzecz, że 
ktoś umrze, bo jeśli umrze w Bogu, 
z Panem Bogiem, to idzie do Nieba, 
jak Hiacynta i Franciszek. Najgorsza 
jest ta śmierć, która nas oddziela od 
Pana Boga, śmierć duchowa w wy-
niku grzechu, i tego powinniśmy się 
bać. Taką mamy perspektywę wiary, 
bo nie ma innej. Nikt nie jest w sta-
nie zapewnić, że będzie szczepion-
ka, która będzie skuteczna, która 
dotrze do ubogich, która nikogo nie 
skrzywdzi. Wręcz przeciwnie, tu lu-
dzie bardzo boją się tej szczepionki.

Co jest teraz najpilniejszą po-
trzebą?

Jutro dla biednych rodzin robi-
my zakupy. Mamy już 50 worków 
ryżu, będziemy kupować artykuły 
spożywcze, w tym warzywa. W tym 
tygodniu będziemy mogli je rozdać 
najbiedniejszym rodzinom w wiosce 
Miłosierdzia [wiosce, która powsta-
ła dla ofiar tajfunu w 2011 r. W jej 
budowę angażowali się marianie – 

przyp. red.]. Mieliśmy plan dokar-
miania najbiedniejszych dzieci, ale to 
nam na razie zatrzymano, dlatego że 
jest dużo przypadków zachorowań. 
Lokalna władza zabroniła nam tego 
rodzaju działań, żebyśmy nie groma-
dzili dzieci, nawet na dożywianie. 

Co misjonarze planują?
Staramy się cały czas prowadzić 

wszystkie działania. Ludzie przycho-
dzą na spowiedź, są bardzo wdzięczni, 

bo w pobliskim mieście jej nie ma. My 
spowiadamy cały czas, sprawujemy 
sakramenty i jeździmy do chorych 
na wezwanie, z zachowaniem wszyst-
kich środków ostrożności, które przez 
biskupa i lokalne władze są wskazy-
wane. W ten sposób próbujemy być 
wierni powołaniu, przez które zo-
staliśmy tu posłani. Natomiast sytu-
acja jest trudna i nieprzewidywalna. 
W Bogu jest nadzieja, a nie w rządzie 
i służbie zdrowia. Tylko w Bogu.  ■

 Misjonarze rozdają ryż najuboższym rodzinom.

 Misjonarze starają się być wierni swojemu powołaniu i udzielać sakramentów w miarę 
możliwości.

Wesprzyj dożywianie dzieci 
z ubogich rodzin

na Filipinach.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/
Warszawa

60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
POMAGAM – FILIPINY
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Jubileusz 350-lecia powstania Zgromadzenia Księży 
Marianów jest okazją, aby przede wszystkim dziękować 

Bogu za tę wspólnotę zakonną, która z woli Bożej zrodzi-
ła się w sercu św. Stanisława Papczyńskiego. Szczególnym 
rysem jej duchowości i tożsamości jest maryjność, inspi-
rowana tajemnicą Niepokalanego Poczęcia Maryi. 

Jaki jest mariański styl życia pod patronatem Nie-
pokalanie Poczętej? W jaki sposób Niepokalana inspi-
ruje do codziennego podążania za Chrystusem?

Pełna łaski

Niepokalane Poczęcie Maryi mówi o Jej wyjątkowej 
świętości od pierwszej chwili istnienia. Zachowana od 
„wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” i uczyniona 
„pełną łaski” ukazuje człowieka, jakiego pragnął Bóg, 
który nigdy, nawet w najmniejszym stopniu, nie sprze-
ciwił się woli Bożej.

Niepokalana pobudza nas do głębokiej ufności w nie-
skończoną owocność dzieła Odkupienia i do unikania 
wszelkiego, nawet najmniejszego, grzechu. Blask święto-
ści Maryi przynagla do przezwyciężania grzechu, a tym 
samym wzrastania w świętości.

W misterium Niepokalanego Poczęcia sławimy 
darmową i bezinteresowną miłość Boga do każde-
go człowieka, stworzonego do życia z Bogiem teraz 
i przez całą wieczność.

Orędowniczka

Marianie realizują swoją misję apostolską pod przewod-
nictwem i opieką Maryi Niepokalanej. Miłość ku Maryi 
prowadzi ich do coraz większego zaangażowania w służbie 
Chrystusowi i Kościołowi. Przyzywanie Maryi w codzien-
nej trosce o czystość serca i gorliwość w głoszeniu Ewangelii 
jest konieczne, aby pozostać wiernym powołaniu.

Maryja wspiera zatem marianów zarówno w ich dą-
żeniu do świętości osobistej, jak też w posłudze apostol-
skiej w Kościele. 

Wzór życia

Patronat maryjny wyraża się też w przyjęciu Maryi 
jako nauczycielki życia chrześcijańskiego. Niepokala-

na przyświeca całej wspólnocie marianów jako wzór 
cnót. W Niej odnajdują przykład doskonałego zjedno-
czenia z Chrystusem i wzór nowego człowieka. 

Marianie pamiętają, że prawdziwa pobożność po-
chodzi z wiary prawdziwej, prowadzącej do uznania 
wyjątkowego wyniesienia Maryi w dziele zbawienia, 
pobudza do dziecięcej miłości względem Niej i prowa-
dzi do naśladowania Jej cnót.

Naśladowanie Niepokalanej to walka z grzechem, tak 
śmiertelnym, jak i powszednim. Jak to przekłada się na 
codzienne życie? Oznacza to częste korzystanie ze spo-
wiedzi świętej, która niszczy grzech i przywraca utraconą 
łaskę lub ją pomnaża, częste wzbudzanie aktu żalu do-
skonałego, pokutę i umartwienia, modlitwę, rachunek 
sumienia, walkę z pokusami. Ponadto, jest to także usilna 
troska o pełnię łaski, o jej pomnażanie poprzez m.in. czy-
tanie Pisma świętego, dobre uczynki, pielęgnowanie cnót.

Matka

W Niepokalanej marianie odnajdują Matkę, która 
od samego początku istnienia Zgromadzenia czuwa 
nad nim i jest dla niego „szczególnym znakiem, mocą 
i radością mariańskiego powołania”. O tym właśnie 
przypomniał marianom św. Jan Paweł II w 1999 r.: 
”Zawsze pokładajcie wielką ufność w Najświętszej Ma-
ryi Pannie, jak tego swoim przykładem nauczył was o. 
Papczyński. Do Niej z wielką żarliwością się uciekajcie, 
zwłaszcza wtedy, gdy trzeba stawić czoło wielkim zagro-
żeniom czy sytuacjom kryzysowym”. ■

Patronka 
marianów
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Jubileusz to czas symboliczny, dający 
do myślenia w perspektywie łaski. 
Faktyczna data jubileuszu przypada 
11 grudnia 2020 r. Ten dzień odsyła 
nas do wydarzenia sprzed 350 lat, 
kiedy to ojciec Stanisław Papczyński 
uzyskał zwolnienie ze ślubów za-
konnych w zakonie pijarów. Składa 
akt Oblatio, który nie jest w ścisłym 
sensie ślubem, ale zawierzeniem 
siebie Bogu. Jak bardzo jest to bli-
skie współczesnej refleksji na temat 
wolności! Ojciec Stanisław nie chce 
cieszyć się „wolnością od”, z powo-
du opuszczenia pijarów, chce cieszyć 

się na nowo „wolnością do” jeszcze 
pełniejszego powierzenia się Bogu. 
Potrzebowaliśmy tego roku – od 
grudnia 2019 – by przygotować się 
osobiście do ponowienia podobnego 
ślubowania Bogu, właśnie w grudniu 
2020 r.

Nie wystarczy Bogu obiecać, 
trzeba jeszcze dotrzymać. Dlate-
go w kolejnych latach czekają nas 
wymagające wyzwania. Najpierw – 
w 2021 r. – będziemy chcieli odkry-
wać na nowo tajemnicę Niepokala-
nej, uczyć się od Niej, jak być dla 
Boga i dla człowieka. Nie będzie to 
więc świętowanie, ale walka ze sta-
rym człowiekiem w każdym z nas. 
Na takie zadanie rok to w sumie 
niewiele. 

W 2022 r. chcemy dać się wpro-
wadzić Bogu na paschalną drogę, 
by uświadomić sobie smutne kar-
ty naszej historii, ale jednocześnie 
momenty naszego zmartwych-
wstania. Wystarczy przywołać cza-
sy obumierania zakonu, a potem 
wspaniałego rozwoju pod prze-

wodnictwem bł. Jerzego Matule-
wicza. Dzisiaj mamy obumieranie 
w kontekście powołań, ale pas-
chalna droga prowadzi dalej. Ten 
rok będzie czasem odpowiedzi, czy 
umiemy tylko mówić o Bogu obec-
nym w historii, czy też mamy od-
wagę Bogu tę mariańską przyszłość 
zawierzyć.

W ostatnim roku (2023), stanie-
my przed pytaniem, jak rozumiemy 
charyzmatyczną misję Zgroma-
dzenia. Nie będzie to czas liczenia 
dzieł wyłącznie w socjologicznym 
wymiarze. Będzie to raczej reflek-
sja nad tym, czy to, co robimy, jest 
z natchnienia Ducha Świętego? Czy 
mamy odwagę pójść tam, gdzie Bóg 
chce nas posłać? Trudno oczekiwać, 
że Bóg da nowe powołania do reali-
zacji planów starego człowieka.

Mam nadzieję, że choć w czę-
ści wyjaśniłem, dlaczego jubileusz 
musi trwać aż tyle czasu. Oby rze-
czywiście nie był to czas pobożnych 
westchnień, ale wspomnianej przez 
Panią „pracy organicznej”. ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

tel. 503-079-511;  501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Nie lubię świętowania, 
zdecydowanie bardziej 

wolę tzw. pracę organiczną. 
Niekiedy wręcz drażni mnie 
moda na celebrację wszystkie-
go. Powiem szczerze, jestem 
też zaskoczona, że marianie 
będą świętować swój jubile-
usz 350-lecia istnienia prawie 
cztery lata.

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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Lucyna Słup

„P     ragnę założyć zakon ku czci 
Niepokalanego Poczęcia Ma-

ryi Panny i ze względu na to Niepo-
kalane Poczęcie chcę założyć biały 
habit” – takie słowa wypowiedział 
św. o. Stanisław Papczyński dnia 11 
grudnia 1670 r. w Kazimierzu pod 
Krakowem. Tego dnia otrzymał ofi-
cjalne zwolnienie z Instytutu Szkół 
Pobożnych (pijarzy) i natychmiast 
po jego otrzymaniu dokonał aktu 
ofiarowania siebie Bogu i Maryi 
w Towarzystwie Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia, które miał 
zamiar założyć. Ten akt Oblatio, 
czyli Ofiarowania, został z czasem 
odczytany jako profesja rad ewange-
licznych w nowym instytucie zakon-
nym, a dzień jego złożenia uznany 
został za dzień powstania Zgroma-
dzenia Księży Marianów. 
W 350-letniej historii Zgroma-
dzenie przechodziło różne koleje. 
Zagrożone w swoim istnieniu od- 

rodziło się dzięki bł. Jerzemu Ma-
tulewiczowi i wydało wiele apostol-
skich dzieł. Także i dziś pod opie-
ką Niepokalanej prowadzi owocną 
pracę, głosząc świętość ludzkiego 
życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, modląc się za zmarłych, 
głosząc orędzie Miłosierdzia Boże-
go i na wszelkie inne sposoby słu-
żąc Bogu i ludziom”.

Do modlitwy i refleksji

Otrzymane łaski

Wychwalajmy mężów sławnych 
(…) Pan sprawił [w nich] wielką 
chwałę, wspaniałą swą wielkość od 
wieków (Syr 44,1-2).
Czy doznałem jakiejś łaski za wsta-
wiennictwem św. Stanisława lub in-
nych świętych marianów? Jeśli tak, 
to jakiej? Podziękuję Panu za życie 
świętych owocujące łaskami. 

Prośba o błogosławieństwo  
dla Zgromadzenia
Przez wzgląd na dom Pana, Boga 
naszego, będę się modlił o dobro 
dla ciebie (Ps 122,8).
Czy znam najważniejsze aktualne 
potrzeby Zgromadzenia w Polsce? 
Za granicą? Pomodlę się w najważ-
niejszych intencjach, prosząc o bło-
gosławieństwo i dalsze prowadzenie 
Boże we wszelkiej działalności apo-
stolskiej prowadzonej przez Zgro-
madzenie Księży Marianów. 

Wspieranie mariańskiej misji

W Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stano-
wić mieszkanie Boga przez Ducha  
(Ef 2,22).
Czy w jakiś sposób włączam się  
w misję Zgromadzenia (np. przez 
Stowarzyszenie Pomocników Ma-
riańskich)? Jeśli tak, to w jaki? Po-
dzielę się swoim doświadczeniem 
współpracy z marianami z osoba-
mi, które być może byłyby zaintere-
sowane taką współpracą. Poproszę  
o wiarę i wytrwałość w modlitwie za 
zmarłych, a także i o to, by Pan Jezus 
pokazał mi, w jaki sposób ja winie-
nem pamiętać o zmarłych.   ■

Jubileuszowe 
dziękczynienie i prośba

Zapraszamy do kin na nowy film Michała Kondrata 
pt. „Czyściec”. Film oparty m.in. na wizjach  

św. o. Stanisława Papczyńskiego.

Jubileusz czasem paschalnej drogi
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
- WYPOCZYNKOWY

pw. Miłosierdzia Bożego
34-504 Zakopane-Cyrhla 37

tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222
www.zakopane-cyrhla.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje
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Jubileusz to czas symboliczny, dający 
do myślenia w perspektywie łaski. 
Faktyczna data jubileuszu przypada 
11 grudnia 2020 r. Ten dzień odsyła 
nas do wydarzenia sprzed 350 lat, 
kiedy to ojciec Stanisław Papczyński 
uzyskał zwolnienie ze ślubów za-
konnych w zakonie pijarów. Składa 
akt Oblatio, który nie jest w ścisłym 
sensie ślubem, ale zawierzeniem 
siebie Bogu. Jak bardzo jest to bli-
skie współczesnej refleksji na temat 
wolności! Ojciec Stanisław nie chce 
cieszyć się „wolnością od”, z powo-
du opuszczenia pijarów, chce cieszyć 

się na nowo „wolnością do” jeszcze 
pełniejszego powierzenia się Bogu. 
Potrzebowaliśmy tego roku – od 
grudnia 2019 – by przygotować się 
osobiście do ponowienia podobnego 
ślubowania Bogu, właśnie w grudniu 
2020 r.

Nie wystarczy Bogu obiecać, 
trzeba jeszcze dotrzymać. Dlate-
go w kolejnych latach czekają nas 
wymagające wyzwania. Najpierw – 
w 2021 r. – będziemy chcieli odkry-
wać na nowo tajemnicę Niepokala-
nej, uczyć się od Niej, jak być dla 
Boga i dla człowieka. Nie będzie to 
więc świętowanie, ale walka ze sta-
rym człowiekiem w każdym z nas. 
Na takie zadanie rok to w sumie 
niewiele. 

W 2022 r. chcemy dać się wpro-
wadzić Bogu na paschalną drogę, 
by uświadomić sobie smutne kar-
ty naszej historii, ale jednocześnie 
momenty naszego zmartwych-
wstania. Wystarczy przywołać cza-
sy obumierania zakonu, a potem 
wspaniałego rozwoju pod prze-

wodnictwem bł. Jerzego Matule-
wicza. Dzisiaj mamy obumieranie 
w kontekście powołań, ale pas-
chalna droga prowadzi dalej. Ten 
rok będzie czasem odpowiedzi, czy 
umiemy tylko mówić o Bogu obec-
nym w historii, czy też mamy od-
wagę Bogu tę mariańską przyszłość 
zawierzyć.

W ostatnim roku (2023), stanie-
my przed pytaniem, jak rozumiemy 
charyzmatyczną misję Zgroma-
dzenia. Nie będzie to czas liczenia 
dzieł wyłącznie w socjologicznym 
wymiarze. Będzie to raczej reflek-
sja nad tym, czy to, co robimy, jest 
z natchnienia Ducha Świętego? Czy 
mamy odwagę pójść tam, gdzie Bóg 
chce nas posłać? Trudno oczekiwać, 
że Bóg da nowe powołania do reali-
zacji planów starego człowieka.

Mam nadzieję, że choć w czę-
ści wyjaśniłem, dlaczego jubileusz 
musi trwać aż tyle czasu. Oby rze-
czywiście nie był to czas pobożnych 
westchnień, ale wspomnianej przez 
Panią „pracy organicznej”. ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

tel. 503-079-511;  501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Nie lubię świętowania, 
zdecydowanie bardziej 

wolę tzw. pracę organiczną. 
Niekiedy wręcz drażni mnie 
moda na celebrację wszystkie-
go. Powiem szczerze, jestem 
też zaskoczona, że marianie 
będą świętować swój jubile-
usz 350-lecia istnienia prawie 
cztery lata.

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
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Lucyna Słup

„P     ragnę założyć zakon ku czci 
Niepokalanego Poczęcia Ma-

ryi Panny i ze względu na to Niepo-
kalane Poczęcie chcę założyć biały 
habit” – takie słowa wypowiedział 
św. o. Stanisław Papczyński dnia 11 
grudnia 1670 r. w Kazimierzu pod 
Krakowem. Tego dnia otrzymał ofi-
cjalne zwolnienie z Instytutu Szkół 
Pobożnych (pijarzy) i natychmiast 
po jego otrzymaniu dokonał aktu 
ofiarowania siebie Bogu i Maryi 
w Towarzystwie Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia, które miał 
zamiar założyć. Ten akt Oblatio, 
czyli Ofiarowania, został z czasem 
odczytany jako profesja rad ewange-
licznych w nowym instytucie zakon-
nym, a dzień jego złożenia uznany 
został za dzień powstania Zgroma-
dzenia Księży Marianów. 
W 350-letniej historii Zgroma-
dzenie przechodziło różne koleje. 
Zagrożone w swoim istnieniu od- 

rodziło się dzięki bł. Jerzemu Ma-
tulewiczowi i wydało wiele apostol-
skich dzieł. Także i dziś pod opie-
ką Niepokalanej prowadzi owocną 
pracę, głosząc świętość ludzkiego 
życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, modląc się za zmarłych, 
głosząc orędzie Miłosierdzia Boże-
go i na wszelkie inne sposoby słu-
żąc Bogu i ludziom”.

Do modlitwy i refleksji

Otrzymane łaski

Wychwalajmy mężów sławnych 
(…) Pan sprawił [w nich] wielką 
chwałę, wspaniałą swą wielkość od 
wieków (Syr 44,1-2).
Czy doznałem jakiejś łaski za wsta-
wiennictwem św. Stanisława lub in-
nych świętych marianów? Jeśli tak, 
to jakiej? Podziękuję Panu za życie 
świętych owocujące łaskami. 

Prośba o błogosławieństwo  
dla Zgromadzenia
Przez wzgląd na dom Pana, Boga 
naszego, będę się modlił o dobro 
dla ciebie (Ps 122,8).
Czy znam najważniejsze aktualne 
potrzeby Zgromadzenia w Polsce? 
Za granicą? Pomodlę się w najważ-
niejszych intencjach, prosząc o bło-
gosławieństwo i dalsze prowadzenie 
Boże we wszelkiej działalności apo-
stolskiej prowadzonej przez Zgro-
madzenie Księży Marianów. 

Wspieranie mariańskiej misji

W Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stano-
wić mieszkanie Boga przez Ducha  
(Ef 2,22).
Czy w jakiś sposób włączam się  
w misję Zgromadzenia (np. przez 
Stowarzyszenie Pomocników Ma-
riańskich)? Jeśli tak, to w jaki? Po-
dzielę się swoim doświadczeniem 
współpracy z marianami z osoba-
mi, które być może byłyby zaintere-
sowane taką współpracą. Poproszę  
o wiarę i wytrwałość w modlitwie za 
zmarłych, a także i o to, by Pan Jezus 
pokazał mi, w jaki sposób ja winie-
nem pamiętać o zmarłych.   ■

Jubileuszowe 
dziękczynienie i prośba

Zapraszamy do kin na nowy film Michała Kondrata 
pt. „Czyściec”. Film oparty m.in. na wizjach  

św. o. Stanisława Papczyńskiego.

Jubileusz czasem paschalnej drogi
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
- WYPOCZYNKOWY

pw. Miłosierdzia Bożego
34-504 Zakopane-Cyrhla 37

tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222
www.zakopane-cyrhla.pl

ZAPRASZAMY
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Lucyna Słup

„P     ragnę założyć zakon ku czci 
Niepokalanego Poczęcia Ma-

ryi Panny i ze względu na to Niepo-
kalane Poczęcie chcę założyć biały 
habit” – takie słowa wypowiedział 
św. o. Stanisław Papczyński dnia 11 
grudnia 1670 r. w Kazimierzu pod 
Krakowem. Tego dnia otrzymał ofi-
cjalne zwolnienie z Instytutu Szkół 
Pobożnych (pijarzy) i natychmiast 
po jego otrzymaniu dokonał aktu 
ofiarowania siebie Bogu i Maryi 
w Towarzystwie Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia, które miał 
zamiar założyć. Ten akt Oblatio, 
czyli Ofiarowania, został z czasem 
odczytany jako profesja rad ewange-
licznych w nowym instytucie zakon-
nym, a dzień jego złożenia uznany 
został za dzień powstania Zgroma-
dzenia Księży Marianów. 
W 350-letniej historii Zgroma-
dzenie przechodziło różne koleje. 
Zagrożone w swoim istnieniu od- 

rodziło się dzięki bł. Jerzemu Ma-
tulewiczowi i wydało wiele apostol-
skich dzieł. Także i dziś pod opie-
ką Niepokalanej prowadzi owocną 
pracę, głosząc świętość ludzkiego 
życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, modląc się za zmarłych, 
głosząc orędzie Miłosierdzia Boże-
go i na wszelkie inne sposoby słu-
żąc Bogu i ludziom”.

Do modlitwy i refleksji

Otrzymane łaski

Wychwalajmy mężów sławnych 
(…) Pan sprawił [w nich] wielką 
chwałę, wspaniałą swą wielkość od 
wieków (Syr 44,1-2).
Czy doznałem jakiejś łaski za wsta-
wiennictwem św. Stanisława lub in-
nych świętych marianów? Jeśli tak, 
to jakiej? Podziękuję Panu za życie 
świętych owocujące łaskami. 

Prośba o błogosławieństwo  
dla Zgromadzenia
Przez wzgląd na dom Pana, Boga 
naszego, będę się modlił o dobro 
dla ciebie (Ps 122,8).
Czy znam najważniejsze aktualne 
potrzeby Zgromadzenia w Polsce? 
Za granicą? Pomodlę się w najważ-
niejszych intencjach, prosząc o bło-
gosławieństwo i dalsze prowadzenie 
Boże we wszelkiej działalności apo-
stolskiej prowadzonej przez Zgro-
madzenie Księży Marianów. 

Wspieranie mariańskiej misji

W Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stano-
wić mieszkanie Boga przez Ducha  
(Ef 2,22).
Czy w jakiś sposób włączam się  
w misję Zgromadzenia (np. przez 
Stowarzyszenie Pomocników Ma-
riańskich)? Jeśli tak, to w jaki? Po-
dzielę się swoim doświadczeniem 
współpracy z marianami z osoba-
mi, które być może byłyby zaintere-
sowane taką współpracą. Poproszę  
o wiarę i wytrwałość w modlitwie za 
zmarłych, a także i o to, by Pan Jezus 
pokazał mi, w jaki sposób ja winie-
nem pamiętać o zmarłych.   ■

Jubileuszowe 
dziękczynienie i prośba

Zapraszamy do kin na nowy film Michała Kondrata 
pt. „Czyściec”. Film oparty m.in. na wizjach  

św. o. Stanisława Papczyńskiego.
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Wieczernik w Górze Kalwarii na Mariankach

PIELGRZYMUJ Z MARIANAMI

Święty Stanisław pracował w kościele Wieczerzy Pańskiej, nazywanym „Wieczernikiem”, przez 24 lata. Świą-
tynia ta była znana także jako „kościół Bożej Opatrzności” z tego względu, że bp Stefan Wierzbowski na łożu 

śmierci „podarował” Opatrzność Bożą Założycielowi Zgromadzenia Księży Marianów. Miejsce to uświetniał swy-
mi wizytami król Jan III Sobieski, który bardzo cenił o. Papczyńskiego i się u niego spowiadał. To tutaj spoczywa 
ciało św. o. Stanisława, któremu w 1766 r. wybudowano piękny i bardzo prosty, skromny sarkofag. Kard. Kazi-
mierz Nycz, metropolita warszawski, podniósł Wieczernik ojca Stanisława do rangi Sanktuarium Diecezjalnego. 
Dekret o utworzeniu tego sanktuarium wszedł w życie w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego, 18 maja 2018 r. 
Trzeba pamiętać jednak, że Wieczernik nie zawsze wyglądał tak wspaniale jak obecnie. Było to miejsce położo-
ne na bagnach, gdzie nie można było postawić nic solidnego, a woda i błoto utrudniały życie mieszkających tam 
zakonników. Około 1850 r. marianie zmuszeni byli opuścić to miejsce, które znajdowało się w pruskim zaborze, 
i zamieszkali w pobliskim Wyględowie. Wrócili do niego dopiero w XX w. i częściowo przywrócili wówczas stan 
Wieczernika z XVII w., dobudowując zakrystię i kruchtę, zagospodarowali plac wokół oraz wybudowali dom za-
konny. Przełomowymi wydarzeniami dla Wieczernika były beatyfikacja i kanonizacja św. Stanisława, jako że do-
prowadziły do szerszego zainteresowania wiernych tym miejscem i ogłoszenia go sanktuarium. Wieczernik staje 
się coraz popularniejszym miejscem pielgrzymkowym. Z Księgi łask wynika, że na szczególne wsparcie modlitewne 
ze strony św. Stanisława mogą liczyć rodziny pragnące potomstwa, matki w ciąży, zwłaszcza zagrożonej, osoby uza-
leżnione od nałogów, skonfliktowane rodziny i małżeństwa oraz dzieci i młodzież mające trudności w nauce. Jest 
też wiele świadectw duchowych nawróceń i uzdrowień z nowotworów. Coraz więcej małżeństw, borykających się 
z problemem braku potomstwa, znajduje pomoc we wstawiennictwie św. Stanisława Papczyńskiego. W Sanktu-
arium pojawiają się kolejne pary, które chcą ochrzcić wymodlone za jego przyczyną dzieci. Od września 2018 r., 
w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 17.00, w Sanktuarium celebrowana jest specjalna Msza święta dla mał-
żeństw pragnących mieć dzieci, wraz z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie. Z kolei w każdą 3. sobotę mie-
siąca o godz. 17.00 odbywa się specjalne spotkanie modlitewne z błogosławieństwem dla rodziców oczekują-
cych narodzin dziecka. Wpisy w Księdze łask potwierdzają skuteczne orędownictwo św. Stanisława w sprawach 
życia nienarodzonego. Do Sanktuarium zaproszeni są wszyscy pielgrzymi, a obecność w tym miejscu, przy gro-
bie św. Stanisława, jest niezapomnianym przeżyciem duchowym.          ■


