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Opatrzność Boża
ponad wszystko
ks. Wojciech Skóra MIC

T

eologowie oraz historycy analizujący dzieje poszczególnych
zakonów, a także życia konsekrowanego 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, ale niestety
również proces stagnacji, niekiedy
obumierania, a nawet śmierci. Analitycy życia zakonnego mówią o okresie od 200 do 250 lat, zamykającym
cykl od powstania do głębokiego kryzysu, 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. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego,
zechciał Bóg, a Duch Święty jego wizję
wyrył w umyśle i sercu Zakonodawcy.
Jeśli przyjąć tok rozumowania specjalistów, to Zgromadzenie Księży Marianów osiągałoby dzisiaj drugi moment
rozkwitu i dojrzałości. Zatem nie tylko
z racji Jubileuszu, ale przebytej drogi wiary i służby Kościołowi, „dzisiaj
marianów” to czas wielkich szans, jak
również zaproszenia do czuwania i otwierania się stale na głos Ducha Świętego. Historia pokazuje jednak, że bardzo
często uwarunkowania zewnętrzne
mogą osłabić, a nawet niemal unicestwić rozwój wspólnoty.
Popatrzmy na minione dzieje
Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia. Pod koniec 1670 r. były pijar
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Stanisław Papczyński wyraża pragnienie i gotowość założenia nowego
instytutu zakonnego. Zanim powstanie pierwsza wspólnota, Założyciel
pisze dla niej zręby reguły życia. Nie
będzie więc ona opisywać doświadczenia 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 Świętego stanowi punkt odniesienia dla
zakonników, powtórzy się po 240 latach, kiedy bł. Jerzy Matulewicz również napisze Konstytucje dla zaledwie
trzech braci. Oba projekty ustaw zakonnych, i ten pierwszy, i ten odnowicielski, przeszły gruntowną rewizję
Stolicy Apostolskiej. Zgromadzenie
Niepokalanego Poczęcia NMP, które miało być apostolskie w zamyśle
ojca Papczyńskiego, przybrało kształt
wspólnoty eremicko-kontemplacyjnej. Z kolei podczas odnowienia przez
abp. Matulewicza nie stało się zgromadzeniem „braci Marianów”, ale wpisane zostało do zgromadzeń kleryckich.
Wskazuje to na szczególną rolę przełożonych Kościoła w kształtowaniu
konkretnych rozwiązań dotyczących
marianów. Słuchanie Kościoła, otwartość na impulsy od niego pochodzące,
w jakiejś mierze wyznacza tożsamość
marianów. W związku z tym, hasło
„Pro Ecclesia” – „Dla Kościoła” każe
poważnie poddawać rozeznaniu Stolicy Apostolskiej, czasem także poszczególnych biskupów, podejmowane dzieła w duchu charyzmatycznej
wizji danej przez naszych ojców.
Kolejna paralela historyczna może
stanowić swego rodzaju memento
dla marianów roku 2020. W 1786 r.,

Obraz Bożej Opatrzności z XVIII w.
nieznanego autora znajdujący się w sanktuarium 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 miłującym spojrzeniem i przyjmuje każda prośbę.

po długich i skutecznych staraniach
o. Rajmunda Nowickiego, wieloletniego generała marianów, Stolica
Apostolska zatwierdziła Konstytucje
Mariańskie jako całkowicie autonomicznego zgromadzenia (wcześniej
swego rodzaju opiekę prawną sprawowali nad marianami franciszkanie
obserwanci). Wspomniane konstytucje oddawały ducha dojrzałej stuletniej wspólnoty, podejmującej liczne
dzieła apostolatu, posiadającej wiele
klasztorów, jedną misję zagraniczną w Portugalii, klasztor w Rzymie.

Pełczyński, Władysław Łysik, Zygmunt Trószyński czy Władysław
Wanags. Tę listę mężów Opatrzności można oczywiście znacznie rozbudować. Prawdą jest bowiem, że
historia marianów to historia ludzi,
którzy do głębi serca przyjęli charyzmat Zgromadzenia i oddali całych
siebie dla jego realizacji.
Z drugiej strony trzeba zauważyć,
że marianie, praktycznie od początku
swego istnienia aż do dzisiaj, gromadzili wokół swoich klasztorów wiernych świeckich, pragnąc ich zarazić
miłością do Maryi Niepokalanie Poczętej, uwrażliwić na istnienie Kościoła oczyszczającego się oraz włączać
w różne formy apostolatu. Ten związek zakonników z siostrami i braćmi
w wierze, inspirujący ich do szeroko
rozumianego włączenia się w misję
Kościoła, stanowi inny ważny wymiar
współdziałania z Bożą Opatrznością.
Siłą Zgromadzenia są bez wątpienia
poszczególni współbracia, ale bez pomocy świadomych i zaangażowanych
współpracowników nie mogłoby się
ono rozwijać, a wiele projektów pozostałoby 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 Zgromadzenia. Ten postulat wydaje się
jednym z najważniejszych wyzwań
współczesności, a decyzja ostatniej
Kapituły Generalnej, aby przy każdym domu zakonnym powstało Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP
jest tego konkretnie wyrazem.
Od 350 lat Pan Bóg pisze piękną
historią Zgromadzenia Księży Marianów. Czasem była on bardzo dramatyczna, czasem zaciemniona słabością jednych, to znów rozświetlona
świętością innych. Kształt współczesnego 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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Dobra kondycja Zgromadzenia zderzyła się z niszczącą falą zawirowań
politycznych: zaborów w Rzeczypospolitej, kampanii napoleońskiej uderzającej w życie zakonne w Europie,
antykatolickiej masońskiej władzy
politycznej w Portugalii. Przed trzema laty w 2017 r. Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Marianów
– po wielu latach studiów, namysłu,
konsultacji – dokonała ważnej rewizji
Konstytucji, napisanych przez bł. Jerzego Matulewicza, a w latach osiemdziesiątych XX w. poddanych odnowie w duchu Soboru Watykańskiego
II. Obecne Konstytucje wyrażają najgłębsze 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 zawirowania zewnętrzne, podobne do tych
z końca XVIII w. i XIX w., zniszczą
rozwijające się dzieło. Historia jednak stanowi pewnego rodzaju mowę
Opatrzności Bożej, że ostatecznie
przyszłość Zgromadzenia nie zależy
od nas samych, że w jakiś szczególny sposób „Congregatiuncula” (małe
zgromadzenie, zgromadzeńko) – jak
nazywał je św. Stanisław Papczyński
– spoczywa w dłoni wszechmogącego i miłosiernego Ojca. Pan Bóg
okazuje się większy, niż najbardziej
niepomyślne okoliczności zewnętrzne. Z całą pewnością nie uderzą one
niszczycielsko w tych, którzy mocno
trwają przy Chrystusie, przejęci do
głębi serca testamentem św. Stanisława, że swoim duchowym synom
pozostawia najdoskonalszą fundację:
Opatrzność Bożą.
Przejawy Bożej Opatrzności
słusznie odkrywamy w niejako bezpośrednich interwencjach Pana Boga w dziejach ludzi i społeczeństw.
Z reguły jednak są one owocem
współdziałania Najwyższego z konkretnymi osobami, otwierającymi
się na Jego zamysł i wszechmoc. Historia marianów, obok wspomnianych ojców Założyciela i Odnowiciela, zapisana została świadectwem
i świętością wielu przełożonych
i współbraci. Do tych pierwszych
zaliczyć wypada o. Kazimierza Wyszyńskiego, Kajetana Wetyckiego,
Rajmunda Nowickiego, Tadeusza
Białowieskiego, Wincentego Senkusa-Sękowskiego czy Franciszka
Buczysa, współpracownika i przyjaciela o. Matulewicza. Drugą stanowią błogosławieni męczennicy Jerzy
Kaszyra i Antoni Leszczewicz, słudzy Boży: Fabian Abrantowicz, Andrzej Cikota, Janis Mendriks, Eugeniusz Kulesza, oraz inni, jak choćby
ks. Józef Jarzębowski, Władysław

