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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
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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


