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Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Oriońskiej

Kończymy XIV Kapitułę Generalną, która rozpoczęła się w Tortonie w Sanktuarium Matki
Bożej Czuwającej, blisko naszego Założyciela i jego pierwszych współpracowników ks. Sterpi, ks.
Pensy, Ks. Goggi i ks. kanonika Perduki. Zachęceni przez Świętych Patronów naszej Rodziny,
rozpoczęliśmy prace Kapituły z pragnieniem pogłębienia refleksji w kontekście społecznym,
eklezjalnym i ekonomicznym jakże odmiennym w dzisiejszych czasach, aby stawać się znakiem w
świecie, jako słudzy Chrystusa i ubogich. Pragnąc jednocześnie przyswoić wielkie bogactwo
charyzmatyczne, które pozostawiła nam nasza historia, wykorzystując to znaczące dla nas miejsce
w którym się znajdujemy, rozpoczęliśmy nasze prace w tej samej sali Kapituły, która wybrała
pierwszego następcę ks. Orione.
W minionych tygodniach marzyliśmy o Zgromadzeniu odnowionym, nowym w wierności
charyzmatycznej, we wspólnocie braterskiej i w zapale apostolskim. Aby realizować ten zamysł,
wróciliśmy do snu ks. Orione, w którym wiele osób, z każdego narodu, ludu i języka było
zjednoczonych jako jedna rodzina, pod płaszczem Maryi. Ten tłum ochraniany Jej płaszczem
zachowując własną kulturę i własny język stał się znakiem jedności. Także my należący do rożnych
Prowincji, doświadczyliśmy radości spotkania i pracy prowadzących nas do wzajemnego przyjęcia
własnych talentów i ograniczeń.
Momentem szczególnie pozytywnym w czasie Kapituły była obecność Sióstr,
konsekrowanych ISO, niektórych członków Oriońskiego Ruchu Świeckich i wpółpracowników. Ich
obecność odnowiła w nas radość przynależności do rodziny, która oddycha tym samym
charyzmatem i chce go zanieść na cały świat „ idąc szybkim krokiem, bez zatrzymywania
sie”(Papież Franciszek do uczestników XIV Kapituły Generalnej). Rzeczywiście nasz charyzmat
jest darem, który nie możemy zatrzymać dla siebie, aby zanieść go innym trzeba pójść na drogi
świata, do najuboższych, rozpalając ogień w nowych czasach.
Chcąc go wcielić w dzisiejszych czasach w Kościele i świecie, poszukiwaliśmy sposobu,
aby go wyrazić w liniach działania, które ukazują naszą tożsamość jako „sług Chrystusa i ubogich”,
jak nas uwrażliwiał Papież Franciszek, podkreślając wymiar duchowy naszej tożsamości: „ jesteście
powołani i konsekrowani Bogu, aby być z Jezusem (por. Mk 3,14) i służyć Mu w ubogich i
zepchniętych na margines społeczeństwa. W nich wy dotykacie i służcie ciału Chrystusa i
wzrastacie w jedności z Nim”. (Papież Franciszek do uczestników XIV Kapituły Generalnej).
Droga, którą podąży nasze Zgromadzenie w najbliższych sześciu latach jeszcze bardziej nas
przekonuje o ważności naszego wezwania, powołania do zachowywania, do odnawiania, do
powierzenia.

Jest to zadanie każdej Kapituły, wybraliśmy wiec przełożonych, którzy nas poprowadzą w
najbliższych sześciu latach. Oni jak to powtarzali wiele razy, pragną nam służyć, mówiąc do
naszych serc, przekonani, że niektóre inicjatywy osobiste, wspólnotowe i Zgromadzenia nie mogą
się rozpocząć bez ofiarowania im naszej pełnej dyspozycyjności. To domaga się od nas postawy
otwartości i współpracy.
Drodzy, pragniemy Wam podziękować za Wasze uczestnictwo w Kapitule Generalnej,
poprzez wkład wypracowany we wspólnocie i kontynuowany w tym ostatnim czasie, poprzez
wsparcie modlitewne. Mimo, że fizycznie nie byliście z nami, czuliśmy Was blisko siebie. Ta
braterska postawa, wyrażana przez wielu uczyniła Kapitułę Generalną cennym czasem dla
Zgromadzenia, gdzie wszyscy nie tylko delegaci, staliśmy się protagonistami w przyjęciu daru,
który nas przewyższa, który: „rodzi życie...budzi nowe powołania „... (Papież Franciszek do
uczestników XIV Kapituły Generalnej).
Teraz pozostaje najważniejsze zadanie do wykonania, aktualizowania wskazań, które Pan
dał nam w tych tygodniach refleksji. To zadanie, które zakłada zaangażowanie wszystkich, aby
powrócić do korzeni naszego powołania, do pierwotnej miłości. Jesteśmy pewni, że z nieba Ks.
Orione pobudzi nas do realizowania tego, co ważne dla nas.
Niech Maryja Matka Boskiej Opatrzności, nasz patronka wstawia się za nami z nieba.
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