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ubileusz 350-lecia powstania Zgromadzenia Księży
Marianów jest okazją, aby przede wszystkim dziękować
Bogu za tę wspólnotę zakonną, która z woli Bożej zrodziła się w sercu św. Stanisława Papczyńskiego. Szczególnym
rysem jej duchowości i tożsamości jest maryjność, inspirowana tajemnicą Niepokalanego Poczęcia Maryi.
Jaki jest mariański styl życia pod patronatem Niepokalanie Poczętej? W jaki sposób Niepokalana inspiruje 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 sprzeciwił się woli Bożej.
Niepokalana pobudza nas do głębokiej ufności w nieskończoną owocność dzieła Odkupienia i do unikania
wszelkiego, nawet najmniejszego, grzechu. Blask świętości Maryi przynagla do przezwyciężania grzechu, a tym
samym wzrastania w świętości.
W misterium Niepokalanego Poczęcia sławimy
darmową i bezinteresowną miłość Boga do każdego człowieka, stworzonego do życia z Bogiem teraz
i przez całą wieczność.

Orędowniczka
Marianie realizują swoją misję apostolską pod przewodnictwem i opieką Maryi Niepokalanej. Miłość ku Maryi
prowadzi ich do coraz większego zaangażowania w służbie
Chrystusowi i Kościołowi. Przyzywanie Maryi w codziennej trosce o czystość serca i gorliwość w głoszeniu Ewangelii
jest konieczne, aby pozostać wiernym powołaniu.
Maryja wspiera zatem marianów zarówno w ich dążeniu do świętości osobistej, jak też w posłudze apostolskiej 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 zjednoczenia z Chrystusem i wzór nowego człowieka.
Marianie pamiętają, że prawdziwa pobożność pochodzi z wiary prawdziwej, prowadzącej do uznania
wyjątkowego wyniesienia Maryi w dziele zbawienia,
pobudza do dziecięcej miłości względem Niej i prowadzi 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 spowiedzi świętej, która niszczy grzech i przywraca utraconą
łaskę lub ją pomnaża, częste wzbudzanie aktu żalu doskonałego, pokutę i umartwienia, modlitwę, rachunek
sumienia, walkę z pokusami. Ponadto, jest to także usilna
troska o pełnię łaski, o jej pomnażanie poprzez m.in. czytanie 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 Maryi Pannie, jak tego swoim przykładem nauczył was o.
Papczyński. Do Niej z wielką żarliwością się uciekajcie,
zwłaszcza wtedy, gdy trzeba stawić czoło wielkim zagrożeniom czy sytuacjom kryzysowym”.
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