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Przyszłość szpitalnictwa w Prowincji Polskiej 

Hymnem do Ducha Świętego bracia kapitulni zgromadzeni w Ośrodku Caritas 

Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku w Niedzielę Miłosierdzia, rozpoczęli 

obrady XXXII Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów. 

Kapitule przewodniczy przybyły z Rzymu Generał Zakonu o. Jesús Etayo 

Arrondo, któremu towarzyszy Definitor Generalny br. Rudolf Knopp. 

Po odczytaniu listy obecności nastąpił wybór i zaprzysiężenie Sekretarza 

Kapituły, którym został br. Jan z Dukli Ścieranka, oraz dwóch Skrutatorów, 

którymi zostali: br. Hubert Matusiewicz, sac., oraz br. Tymoteusz Hołozubiec. 

Następnie dokonano wyboru trzech braci Rewizorów, których zadaniem będzie 

piecza nad powstającymi dokumentami kapitulnymi, zostali nimi: br. Doroteusz 

Bukowski, br. Jacek Szyszka oraz br. Grzegorz W. Kołtun. 

W kolejnym punkcie wybrano Komisję Redakcyjną, w skład, której weszli: br. 

Hubert Matusiewicz, sac., br. Jakub Białek, br. Sadok Snopek oraz br. Izydor 

Adamowicz. Dokonano także wyboru Moderatora Kapituły, i o przyjęcie tej 

funkcji poproszono o. Wojciecha Żmudzińskiego SJ. 

Ważnym organem każdej obradującej kapituły jest Komisja Centralna, której 

przewodniczy o. Generał Jesús Etayo, a w skład, której weszli: br. Rudolf Knopp, 

o. Wojciech Żmudziński SJ, br. Eugeniusz Kret, br. Jan z Dukli Ścieranka oraz 

trzech przewodniczących grup roboczych. 

Za Liturgię został odpowiedzialny br. Tymoteusz Hołozubiec, za kwestie 

socjalne br. Izydor Adamowicz, a obowiązki rzecznika prasowego Kapituły 

powierzono br. Albertowi Ch. Dorociakowi, sac.  

Kolejnym punktem obrad była przemowa o. Generała na rozpoczęcie Kapituły. 

Przetłumaczony tekst przemówienia na język polski przeczytał br. Eligiusz 

Mucha.  W przemówieniu najwyższy przełożony zakonu zachęcał zebranych do 

rozeznania tematu przyszłości nie tylko Prowincji, ale i całego Zakonu. Generał 

przypomniał, że kapituła to czas wsłuchiwania się w głos Pana i w głos braci; to  
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czas otwarcia, by wspólnie podążać w kierunku tej Prawdy, która wyzwala, i w 

końcu to czas, w którym trzeba słuchać, rozeznać i podążać za tym, o co prosi 

nas Duch Pana. Przewodniczący Kapituły podkreślił, że należy budować 

przyszłość Prowincji i Zakonu na bazie Ewangelii szpitalnictwa, na bazie życia i 

ducha świętego Jana Bożego. Każdy z braci i współpracowników winien iść tam, 

dokąd prowadzi go Duch Święty oddalając nowotwór rezygnacji oraz 

zgorzkniały owoc fatalizmu, i patrzeć z nadzieją, którą dla nas jest sam Jezus 

Chrystus pozwalający kroczyć ścieżką życia. Ojciec Generał zaznaczył, że ważne 

są nie tyle nasze dzieła apostolskie i struktury, co charyzmat i duchowość. Na 

tych dwóch filarach powinniśmy oprzeć przyszłość i odnowę oraz na wierze i 

nadziei pokładanej w Panu, a za przykład takiego postępowania dał świętych 

Jana Bożego i Benedykta Menni. Ważnym stwierdzeniem o. Jeśusa było 

podkreślenie, iż nasza przyszłość zależy od przeżywania dziś z wiarą, nadzieją i 

miłością charyzmatu szpitalnego. Na koniec Ojciec Generał za przykładem 

papieża Franciszka zachęciłby być „Kościołem wychodzącym”, Prowincją 

wychodzącą, braćmi i współpracownikami wychodzącymi, pozostając zawsze w 

bliskości naszego ojca i założyciela św. Jana Bożego. 

Po zakończeniu pierwszej sesji bracia kapitulni udali się na modlitwy wieczorne, 

kolację oraz rekreację. C.D.N. 

                                                                        

 

    Br. Albert Ch. Dorociak, sac. OH 


