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ІІайдорожчі Сестри Служебниці Hепорочної Діви Mapïї!

Ядуже радий прийняти вас з нагоди вашої Загальної Каптули. Зсертавь до коно з сав з
щирим привітанням, яке поширюю на всіх ваших Співсестер. Ця, хоч і коротказустріч,
дозволяс мені виявити вам мою духовну близкість, разом з вами благаючи БожественнЫ
мудрості, щоб вонаосвітила ваші рішення і пропозиції під час засідань Капітули. Ця Капітула
мас на меті зосередити увагу на темі формації, щоб визначити їï норми, беручи до уваги
характерні рисй вашого Эгромадження, яке виникло понад сторіччя тому в Україні – перше
Эгромадження активного життя увізантійсько-українському обряді.

2. Cтосовно основного завданя формації, хочу пригадатива вам, що воно є покликанням
співпрацювати з діею Бога Отця, Який через Святого Духа формуе в людині образ Свого
Єдинородного Сина. Делікатність цього завдання, перш усього, вимагає, щоб були вибрані
відповідні й досвідчені виховательки, здатні в гармонійній рівновазі поєднати духовну й
людську мудрість, як також запевнити повну співзвучність із шляхом усієї Церкви.

Формація відзначається суттєвим сnільнотним виміром: саме спільнота вчить спілъно радіти
і трудитись, приймати інших з їхніми особливостями та обмеженнями, ділитись дарами для
добра усіх; вчить також апостолувдти і перевіряти апостольський досвід, здобуваючи цінні
вказівки щодо особистої придатності.

3. Кожне Эгромадження запрошене розробити nлан формаціï, який черпає натхнення з
первісної харизми, план, який у ясній та динамічній формі представляе шлях, ягсий треба
подолати, щоб повністю засвоїти притаманну собі духовність. Цей план повинен мати на
увазі те, що у процес формації входить дуже інтенсивна nочаткова фаза, але нею він не
обмежуеться. Тому початкова форрмація повинна поєднуватись з nостійною, щоб



супроводити кожну богопосвячену особу формаційною програмою, простягнутою на все iï
життя. Жодний етап життя людини не може вважатись настілъки певним і ревним, щоб
викліочити доцільність особливої уваги, яка запевнить эбереження вірності, як також не існує
такого віку, в якому можна побачити повну зрілість особи.

Би маєте за собою славну традицію вірності Христові та ІІого Церкві, зазнавши всягсого
роду страждань під час довгих років утисків під комуністичним режимом. Дивлячись на
приклад Співсестер, які зуміли сміливо пережити важкий період « катакомб », ви відчуваете
гордість, що високо тримаєте світоч вашого ідеаиу повної посвяти Богові у щоденному
служінні ближнім. Насправді, Эгромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії
лершим у візантійсько-українському обряді розпочало активне життя i має своїм первісним
завданням виховувати серця народу, йдучи там, де є найбільша потреба.

У справі оновлення плану формації ви візьмете до уваги цю вашу первісну харизму,
стараючись пристосувати до вимог сучасності, щоб з більшою переконливістю могти діяти у
сЬогоднішньому світі. А також будете старатись залишитись вірними східній ідентичності,
яка вам притаманна, дбаючи про осучаснення Конституцій у світлі Кодексу Канонів для
Східних Церков, який був мною проголошений 1990 року. До здійснення цих завдань вас
заохочує перспектива Великого Ювілею, до якого ви бажаєте активно приготуватись, щоб усі
Сестри вашого Згромадж- ення могли отримати великі духовні користі.

4. Найдорожчі, ви зветесь Сестрами Служебницями Непорочної Діви Марії. А в кого ж, як i не
в Пречистої Діви Марії, ви зможете знайти досконалий зразок богопосвяченого життя,
спостерігаючи при цьому також i природний динамічний вимір? Так, Марія є Непорочною від
першої миті Свого існування, і, одночасно, Вона стала « благодатною », задля заслуг
спасенної Жертви Свого Сина, а з Його жертвою Вона була з'єднана душею й тілом, йдучи
за Христом під час усієї Його місії, аж до страждань та найвищого пожертвування на хресті.

Земне існуваняя Марії-це шлях віри, надії i любові, це шлях зразкової святості, яка пізнала
піднесення « нехай станеться » (« fiat » ), велику радість « величання » (« magnificat »),
контемплятивне зосередження у щоденній діляьності, стійкість у глибокій ночі Христових
страждань аж до поділення радості Божественного Сина у світосяйному світанку
воскресіння.

Живучи, отже, в щоденній близькості з Пресвятою Богородицею, ви, дорогі Сестри, в
таїнстві Її Непорочного Зачаття зумієте знайти невичерпне джерело навернення,
дозрівання, освячення. Це джерело, яке постійно струмуючи у вас самих, з невідкладністю
любові спонукує вас звіщати всім Христа i свідчити Його там, де вас кличе Провидіння. Це є
моїм побажанням для кожної з вас i для всього Згромадження. Від щирого серця
супроводжую вас особливим Апостольським Благ.
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Dal Vaticano, 6 luglio 1999.

IOANNEЅ PAULUЅ РР. П
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