
 
 
 

XXXI Kapituła Prowincjalna obradowała w dniach 4 – 9 maja 2014 r. w Warszawie  
w Konwencie św. Ryszarda Pampuri pod hasłem Przeżywać szpitalnictwo z nadzieją i odwagą 
pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zakonu Br. Jesúsa Etayo Arrondo, któremu 
towarzyszył Radny Generalny Br. Rudolf Knopp. Kapituła przeanalizowała realizację misji 
szpitalnej, ustaliła aktualne priorytety i przyjęła program oraz kierunki rozwoju strategicznego na 
najbliższe czterolecie. Uczestniczyli w niej uprawnieni bracia oraz współpracownicy dzieł 
Prowincji. Była to pierwsza Kapituła po zmianie kadencji urzędów prowincjalnych na okres 
czterech lat oraz po połączeniu, zgodnie z art. 78 Konstytucji, w jedną Prowincję dwóch struktur 
zakonnych działających dotychczas w Polsce. Kapituła potwierdziła wolę kontynuowania  
w przyszłości wspólnie misji szpitalnej dla dobra chorych i potrzebujących. Ważną inspiracją były 
deklaracje LXVIII Kapituły Generalnej. Kapituła, stając się doświadczeniem wspólnoty wiary, 
braterskiej miłości oraz troski o wierność misji szpitalnej, przebiegała w atmosferze modlitwy, 
refleksji, rozeznania i szczerego dialogu. Dokonała wyboru Prowincjała i Radnych Prowincji oraz 
przyjęła dokument deklaratywno-normatywny skierowany do Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego.    
    

I.  WYBÓR ZARZ ĄDU PROWINCJI 

Prowincjał – Br. Eugeniusz KRET 

I.  Radny prowincjalny – Br. Damian WASYLEWICZ 

II.  Radny prowincjalny – Br. Sadok SNOPEK 

III.  Radny prowincjalny – Br. Doroteusz BUKOWSKI 

IV.  Radny prowincjalny – Br. Izydor ADAMOWICZ 
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II.  KIERUNKI ROZWOJU PROWINCJI na lata 2014 - 2018  
 

WSPÓLNOTA SZPITALNA 
 
1. Wspólnota szpitalna, stanowiąca podstawowe ogniwo struktur Zakonu, posiada wciąż 
ogromny potencjał duchowy i apostolski. Z tych racji powinna stawać się ośrodkiem odnowy 
zakonnej przez coraz pełniejsze odkrywanie tożsamości i walorów Rodziny św. Jana Bożego. 
Wspólnoty Prowincji wyrażają pragnienie pogłębienia więzi, poprawy komunikacji oraz 
częstszych spotkań w gronie przełożonych, braci i współpracowników, czują potrzebę 
wymiany zdań i opinii, wspólnej refleksji i modlitwy. 

 
Sposób realizacji:  
Regularne, comiesięczne spotkania domowe uczynić czasem otwartego dialogu oraz 
swobodnej wymiany informacji i opinii między braćmi i – w miarę potrzeby  
– ze współpracownikami 
 

• Wypełnia: wspólnota domowa 
• Odpowiada i animuje: przełożony Konwentu 
• Współuczestnicy: współpracownicy dzieł, według uznania wspólnoty 
• Termin realizacji: zadanie stałe 
• Ewaluacja: comiesięczne spotkania wspólnoty lub dni skupienia  
 
2. Wspólnoty zakonne cenią wartość życia religijnego wyrażającą się w modlitwie 
wspólnotowej i indywidualnej oraz w postawie życia. Chętnie przyjmują do wspólnoty 
modlitwy współpracowników, pacjentów i mieszkańców naszych dzieł. Odczuwa się jednak 
przyzwyczajenie i monotonię w sprawowaniu oraz przeżywaniu Liturgii godzin, Eucharystii i 
innych sakramentów, stąd potrzeba ożywienia naszych praktyk religijnych.  

 
Sposób realizacji:  
Starać się o urozmaicenie modlitw wspólnotowych i regularne dni skupienia, połączone  
z sakramentem pojednania 

• Wypełnia: wspólnota domowa 
• Odpowiada i animuje: przełożony Konwentu 
• Współuczestnicy: współpracownicy dzieł, pacjenci i mieszkańcy naszych ośrodków 
• Termin realizacji: zadanie stałe 
• Ewaluacja: comiesięczne spotkania wspólnoty lub dni skupienia  

 
3. Formacja rozwija i umacnia wspólnotę, dlatego należy z wielką troską i odpowiedzialnością 
opracować właściwy model i program formacji stałej braci i współpracowników, lepiej 
wykorzystywać rekolekcje roczne, spotkania formacyjne, konferencje i sympozja oraz 
wspierać indywidualne programy formacji braci, zgodne z charyzmatem Zakonu. 
 
Sposób realizacji:  

a. Opracować programy formacji stałej na poszczególne lata dla całej Prowincji, należy przy 
tym uwzględnić Adhortację Apostolską „Evangelii gaudium” 

b. Przygotować i podać do wiadomości braci i współpracowników harmonogram szkoleń, 
spotkań formacyjnych oraz innych planowanych działań formacyjno - edukacyjnych na 
poszczególne lata dla całej Prowincji;    

c. Wybór rekolekcjonisty konsultować z przełożonymi domowymi 
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• Wypełnia: Zarząd Prowincji 
• Odpowiada: prowincjał 
• Współuczestnicy: przełożeni Konwentów i wychowawcy zakonni 
• Współdziałanie: kierujący dziełami szpitalnymi Prowincji 
• Termin realizacji: do końca października poprzedniego roku  
• Ewaluacja: pierwsze posiedzenie Rady Prowincjalnej każdego roku kalendarzowego 
 
4. Sposób przygotowania oraz organizacja rekreacji jest ważnym i cennym doświadczeniem 
życia wspólnotowego. Służy temu twórcze podejście do spędzania wolnego czasu, 
różnorodność form, kształtowanie kultury wypoczynku przy zaangażowaniu całej wspólnoty. 
Rekreacja może, być sposobem wzajemnego ubogacenia, uczestnictwa w dobrach osobowych, 
intelektualnych i duchowych współbraci oraz być okazją wsparcia dla braci przeżywających 
sytuacje kryzysowe.   

 
Sposób realizacji:  
Szukanie nowych, również bardziej aktywnych i urozmaiconych form wspólnego spędzania 
wolnego czasu w braterskiej atmosferze      
   

• Wypełnia: wspólnota domowa 
• Odpowiada i animuje: przełożony Konwentu 
• Współuczestnicy: współpracownicy dzieł, według uznania wspólnoty 
• Termin realizacji: zadanie stałe 
• Ewaluacja: comiesięczne spotkania wspólnoty lub dni skupienia  

 
5. Ważkim i wymownym dziedzictwem naszego Zakonu jest praktykowana od początku jego 
istnienia opcja na rzecz ubogich, gdyż pozwala najbardziej potrzebującym  
i wykluczonym społecznie odnajdywać poczucie bezpieczeństwa i doświadczać miłości 
bliźniego. Ograniczenia fizyczne i psychiczne najuboższych nader często stanowią dla nich 
bariery w dostępie do świadczeń socjalnych, zdrowotnych czy edukacyjnych. Dotyczy to także 
naszych wysokorozwiniętych dzieł szpitalnych i opiekuńczych. Stąd ubodzy najczęściej 
pukają lub dzwonią do pobliskiej furty klasztornej. Kapituła w pełni popiera ideę „małych 
dzieł’ pomocowych, których powstaniem i prowadzeniem mogą kierować nasze wspólnoty.  
 

Sposób realizacji:  
Przygotować w Kurii Prowincjalnej modelowy projekt kilku wariantów „małego dzieła”, np. 
symboliczny „pusty talerz”, wraz z rozpoznaniem możliwych źródeł finansowania, które 
mogłyby być wdrażane w konwentach 
 
• Wypełnia: Zarząd Prowincji, przy zaangażowaniu zespołu pracowników Kurii Prowincjalnej 
• Odpowiada: prowincjał 
• Współuczestnicy: przełożeni Konwentów oraz bracia, współpracownicy i wolontariusze, 

zgłaszający chęć współpracy w „małym dziele” 
• Współdziałanie: kierujący dziełami szpitalnymi Prowincji, współpracownicy i wolontariusze 
• Termin realizacji: pierwszy etap do końca czerwca 2015 r., a następnie program stały  
• Ewaluacja: pierwsze posiedzenie Rady Prowincjalnej po 30 czerwca 2015 r., a następnie 

jedno z pierwszych posiedzeń każdego roku kalendarzowego, w ramach oceny programu 
stałego 
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MISJA CHARYZMATYCZNA 
 

1. Dla pełniejszej integracji oraz skuteczniejszego realizowania misji szpitalnictwa  
w dziełach Konwentu w Konarach - Zielonej należy określić cel i zasady działania 
Fundacji utworzonej przy tym Konwencie. 
 
Sposób realizacji:  
Opracować konspekt zawierający przejrzyste zasady współpracy wszystkich form misji 
Konwentu w Konarach 
 

• Wypełnia: przełożony domowy i kierownicy dzieł  
• Odpowiada i animuje: przełożony domowy wraz z kierownikami dzieł 
• Współuczestniczy: Zarząd Fundacji 
• Termin realizacji: od zaraz, do pierwszego posiedzenia Rady Prowincjalnej 
• Ewaluacja: comiesięczne spotkania Konwentu z Zarządem Fundacji 

 
2. Odpowiadając na pilną potrzebę wsparcia ludności Ukrainy powinno się opracować 

program naszej dalszej posługi w Drohobyczu i przygotować koncepcję utworzenia 
funduszu misyjnego w Prowincji. 
 

Sposób realizacji:  
Opracować program działania dla wspólnoty w Drohobyczu i projekt utworzenia statutu 
Funduszu Misyjnego w Prowincji 
 

• Wypełnia: przełożony lokalny ze wspólnotą i Zarząd Prowincji 
• Odpowiada: odpowiedzialny radny prowincjalny i wspólnota 
• Współuczestnicy: eksperci w tej dziedzinie 
• Termin realizacji: od zaraz, projekty przygotować na najbliższą Radę Prowincjalną 
• Ewaluacja: na regularnych spotkaniach przełożonego lokalnego z Zarządem Prowincji. 

 
3. Proponuje się przeanalizowanie możliwości utworzenia komisji spośród naszych 

współpracowników celem dalszego dostosowywania szpitali do aktualnych wymogów  
i potrzeb. 
 
Sposób realizacji:  
Utworzyć komisję spośród współpracowników, reprezentujących wszystkie dzieła 
szpitalne 
 

• Wypełnia: powołana komisja 
• Odpowiada i animuje: odpowiedzialny radny prowincjalny oraz przewodniczący komisji 
• Współuczestniczą: eksperci zewnętrzni 
• Termin realizacji: do końca 2014 r. 
• Ewaluacja: kwartalna ocena przez Zarząd Prowincji 

 
4. Dla promocji charyzmatu szpitalnego konieczna jest szeroka prezentacja dokonań w 

zakresie nauk medycznych i misji Zakonu w opiniotwórczych mediach oraz dotarcie do 
środowisk medycznych, w szczególności poprzez udział w konferencjach, prowadzenie 
badań naukowych i dydaktyki, kontakty z konsultantami, uczelniami medycznymi, 
korporacjami zawodowymi i towarzystwami naukowymi. 
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Sposób realizacji: 
Program konferencji, przygotowany przez Kurię Prowincjalną 
 

• Wypełnia: grupa zarządów naszych dzieł 
• Współuczestniczą: współpracownicy i zaproszeni eksperci  
• Termin realizacji: do końca 2014 r., i następnie, co kwartał 
• Ewaluacja: kwartale spotkania zarządów dzieł 

 
5. Uwzględniając tradycję Zakonu i aktualne wymagania, jesteśmy zobowiązani uwzględnić 

w prowadzonym procesie rejestracyjnym preparatów ziołowych współczesną wiedzę 
medyczną oraz tradycję Zakonu w zakresie działalności ziołoleczniczej. Działalność aptek 
i ziołolecznictwa powinna być realizowana, jako charyzmat Zakonu, z uwzględnieniem 
aspektów etycznych (rodzaj reklamy, sposób marketingu).  
 
Sposób realizacji:  
Uwzględnić w/w zakresy w programie i strategii Prowincji, jak również w zakresie 
obowiązków koordynatora ds. ziołolecznictwa i aptek oraz przedstawić aktualne przepisy i 
przygotować dane dotyczące podstawowych zasad funkcjonowania medycyny naturalnej 
bonifratrów 
 

• Wypełnia: koordynator ds. aptek i ziołolecznictwa 
• Odpowiada i animuje: radny prowincjalny i koordynator 
• Współuczestniczą: eksperci, kierownicy aptek, przedstawiciel konwentu 
• Termin realizacji: zadanie stałe 
• Ewaluacja: rewizja zadania na posiedzeniach Rady Prowincjalnej  

 
6. Stosownie do Statutów Generalnych należy powołać Komitet Bioetyczny na szczeblu 

Prowincji oraz koordynować powstanie takich komitetów w naszych dziełach,  
a w programach formacyjnych uwzględnić studium podręcznika o etyce i Karty 
Tożsamości Zakonu Szpitalnego. 
 
Sposób realizacji:  
Powołanie Prowincjalnego Komitetu Bioetycznego oraz koordynowanie powstawania lub 
działania istniejących Komitetów Bioetycznych w naszych dziełach 
 

• Wypełnia: Zarząd Prowincji wraz z przeorami i dyrektorami dzieł 
• Odpowiada i animuje: radny prowincjalny i przewodniczący poszczególnych Komitetów  
• Współuczestnicy: zespoły na szczeblu Kurii Prowincjalnej i dzieła oraz zaproszeni 

eksperci z etyki, bioetyki i dziedzin pokrewnych 
• Termin realizacji: do końca 2014 r., a następnie na stałe 
• Ewaluacja: kwartalne spotkania zespołów 
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DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ  I  FORMACJA POCZĄTKOWA 
 

 
1. Duszpasterstwo powołań łączy elementy duchowe i materialne, modlitwę i ascezę oraz 
promocję życia konsekrowanego. Prowincja wyraża gotowość ożywienia troski o nowe powołania 
odczytując „znaki czasu” i pamiętając, że bardzo ważny wpływ na decyzję o wstąpieniu i obraniu 
życia zakonnego ma autentyczne świadectwo każdego ze współbraci, dawane poprzez wierność 
własnemu powołaniu. 

 
Sposób realizacji:  

a. Powołać do końca bieżącego roku grupę roboczą złożoną ze współbraci do wnikliwej analizy 
dotychczasowych działań na rzecz promocji powołań i opracowania szczegółowego programu 
dla Prowincji, uwzględniając rolę promotorów powołań, wychowawców zakonnych, wspólnot 
domowych i braci oraz wsparcia ze strony współpracowników w kontekście zbliżającego się 
Roku Życia Konsekrowanego oraz Roku Powołań Szpitalnych  

b. Wdrożyć opracowany program troski o nowe powołania  
 

• Wypełnia: Zarząd Prowincji 
• Odpowiada: prowincjał 
• Współuczestnicy: grupa robocza, przełożeni Konwentów i wychowawcy zakonni 
• Współdziałanie: kierujący dziełami szpitalnymi Prowincji, współpracownicy oraz 

wolontariusze 
• Termin realizacji: do końca 2014 roku, a następnie, jako program stały 
• Ewaluacja: pierwsze posiedzenie Rady Prowincjalnej w 2015 r., a następnie pierwsze 

posiedzenie każdego roku kalendarzowego, w ramach oceny programu stałego 
 
2. Formacja początkowa obejmuje czas pomiędzy rozeznaniem powołania kandydata a ostateczną 
decyzją pójścia za Chrystusem. Konieczna jest troska o właściwy dobór formatorów i ich stałą 
formację. Należy unikać nieuzasadnionych zmian na tych stanowiskach. Programy formacji 
powinny być okresowo uaktualniane i wśród różnorodnych zagadnień powinny uwzględniać także 
umiejętność organizowania czasu wolnego. Fundamentalne jest, aby kandydaci, nowicjusze  
i scholastycy mieli możliwość bezpośredniego posługiwania naszym podopiecznym, w zakresie 
zgodnym z aktualnym etapem formacji. Należy mieć świadomość, że w procesie formacji 
współuczestniczą pracownicy naszych dzieł, których warto na to uwrażliwiać, a zarazem 
okazywać im wdzięczność za dawane przez nich świadectwo. Okres scholastykatu - kończący 
formację początkową - ma służyć przede wszystkim dalszemu wzrostowi duchowemu  
i kształceniu zawodowemu brata. Należy unikać częstych zmian miejsca, w których posługują 
bracia scholastycy.  
 
Sposób realizacji:  
Stała współpraca formatorów z Zarządem Prowincji, przeorami i wspólnotami miejscowymi. 
 
Wypełnia: Zarząd Prowincji, wychowawcy zakonni, przeorzy  
Odpowiada: prowincjał 
Współuczestniczą: magister postulatu, nowicjatu i scholastykatu, przeorzy, wszyscy bracia 
Termin realizacji: zadanie stałe 
Ewaluacja: na posiedzeniach Zarządu Prowincji i na konferencji prowincjalnej, w połowie 
kadencji 
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ZARZĄDZANIE 
 
1. Zarządzanie dziełami szpitalnymi w duchu charyzmatu zakłada dobre i efektywne 
administrowanie oraz poszanowanie zasad i wartości bonifraterskich. W celu usprawnienia 
wzajemnej komunikacji, zacieśnienia współpracy i utworzenia wspólnej polityki administracyjno -
finansowej, proponujemy spotkania robocze zarządów m.in. w formie wideokonferencji. Ważne 
jest także, informowanie wspólnot zakonnych o bieżącej sytuacji dzieł Konwentu. 
 
Sposób realizacji:  
Przeprowadzać regularne, spotkania robocze zarządów m.in. w formie wideokonferencji  
 
Wypełnia: zarządy dzieł 
Odpowiada: dyrektor ds. ekonomicznych 
Współuczestniczą: dyrektorzy dzieł, przeorzy 
Termin realizacji : zadanie stałe 
Ewaluacja: doroczne sprawozdanie dyrektora ds. ekonomicznych wobec Zarządu Prowincji 
  
2. Stosownie do naszych dokumentów zakonnych oraz deklaracji ostatniej Kapituły Generalnej 
zaleca się opracowanie dyrektorium prowincji wraz z częścią ekonomiczną, która będzie 
precyzować, takie tematy jak: zadania i kompetencje ekonoma, powołanie komisji ekonomicznej 
prowincji, przygotowanie strategii prowincji i dzieł, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań, 
ustalenie zasad tworzenia budżetu prowincji przez konwenty i dzieła itd. 

 
Sposób realizacji:  
Powołanie zespołu do opracowania dyrektorium prowincjalnego 
 
Wypełnia: Zarząd Prowincji 
Odpowiada: prowincjał 
Współuczestnicy: dyrektorzy ekonomiczni dzieł, przeorzy, ekonomowie konwentów  
Termin realizacji:  do końca 2014 r. 
Ewaluacja: na pierwszym posiedzeniu Zarządu Prowincji w 2015 r. 

 
3. Wobec wspólnot i dzieł mających trudności w osiągnięciu niezależności finansowej, Zarząd 
Prowincji powinien ocenić wartość świadectwa ewangelicznego tych dzieł, rozważając wsparcie 
finansowe ośrodka z odpowiedniego funduszu, zmianę profilu działalności lub przekształcenie 
dzieła.  
 
Sposób realizacji: 
Podjęcie starań o utworzenie w Prowincji „funduszu solidarnościowego” 
 
Wypełnia: Zarząd Prowincji 
Odpowiada: prowincjał 
Współuczestnicy: ekonom prowincji, dyrektor ds. ekonomicznych, ekonomowie konwentów, 
przeorzy 
Termin realizacji:  do czerwca 2015 r. 
Ewaluacja: koniec 2015 r. 
 
 
 



 8

4. Pamiętając o wartości jałmużny w tradycji Zakonu, chcemy skuteczniej pozyskiwać środki  
z zastosowaniem nowych form oraz usprawnić wykorzystywanie środków unijnych. 
 
Sposób realizacji:  
Opracować nowe formy fundraising’u 
 
Wypełnia: ekonomat Prowincji 
Odpowiada: ekonom Prowincji 
Współuczestnicy: ekonomowie konwentów, przeorzy 
Współdziałają: dyrektorzy dzieł 
Termin realizacji: zadanie stałe 
Ewaluacja: po zamknięciu roku budżetowego 
 
 
 
 

SZKOŁA SZPITALNICTWA 
 
1. Szkoły Szpitalnictwa mają na celu promowanie kultury i formacji w zakresie szpitalnictwa. 
Formacja obejmuje pogłębianie wiedzy a także nabywanie umiejętności praktycznych, 
potrzebnych do pracy w naszych ośrodkach. 
 
2. Ważną rolę w Prowincji odgrywają również Podyplomowe studia z zakresu Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, 
powstała z naszej inicjatywy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, której 
absolwenci podejmują opiekę duchową nad chorymi w całej Polsce. W tej chwili trwa druga 
edycja studiów. 
 

Sposób realizacji:  
Przygotować w naszych dziełach etaty lub części etatów dla absolwentów tych kierunków 
 
•••• Wypełniają: kierownicy ośrodków 
•••• Współuczestnicy: zarządy naszych ośrodków 

 
3. Zespoły Opieki Duszpasterskiej pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu dzieł apostolskich, 
należy wzmocnić ich działalność poprzez animację, formację oraz integrację. 
 
Sposób realizacji:  
Podjąć decyzję w sprawie Szkoły Szpitalnictwa, ustalić program nauczania, plany szkoleniowe, 
formę oraz konkretne cele do wykonania. 
 
•••• Wypełnia: koordynator ds. Szkoły Szpitalnictwa 
•••• Odpowiada: prowincjał  
•••• Współuczestnicy: Zespoły Opieki Duszpasterskiej naszych ośrodków 
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WOLONTARIAT 
 

Wielką wartością naszych ośrodków są wolontariusze. Przy wielu dziełach istnieją już grupy 
wolontariuszy. To właśnie oni bardzo często spędzają wiele czasu przy chorych, służąc im 
swoją pomocą. Proponuje się, powołać przy Kurii Prowincjalnej koordynatora wolontariatu.  

 
Sposób realizacji:  
Koordynator stworzyłby wraz z miejscowymi koordynatorami grupę, która miałaby zadanie 
wdrażania zasad funkcjonowania wolontariatu oraz organizowanie formacji wolontariuszy 
 
•••• Wypełnia: koordynator ds. wolontariatu 
•••• Odpowiada: prowincjał  
•••• Współuczestnicy: koordynatorzy wolontariatu przy naszych ośrodkach. 

 
 

ZAKO ŃCZENIE 
 

XXXI Kapituła Prowincjalna uchwalając deklaracje na lata 2014-2018 oraz przekazując je 
wspólnotom i dziełom pragnie, by stały się one programem życia i działalności całej Prowincji. 
Ojciec Święty Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium  zaprasza nas do 
rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczonego radością. Naszą drogą ewangelizacji jest 
szpitalnictwo. Prośmy Maryję, Patronkę Zakonu Szpitalnego i naszego Świętego Ojca Jana 
Bożego, abyśmy w kolejnym czteroleciu wypełniali misję szpitalnictwa z nadzieją, odwagą i 
radością, modląc się wraz z Papieżem:  
 

 
Gwiazdo nowej ewangelizacji, 
pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii, 
służby, żarliwej i ofiarnej wiary, 
sprawiedliwości i miłości do ubogich, 
aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi, 
i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. 


