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CZWARTEK, 12 kwietnia 2018 r. 

Jak każdego dnia tak i dzisiaj, bracia kapitulni zgromadzili się o godz. 7:00 w 

kaplicy, by w modlitwie porannej dobremu Bogu zawierzyć prace Kapituły. 

O godz. 8:15 wznowiono obrady Kapituły. Na rozpoczęcie każdy został 

obdarowany koronką różańca, brelokiem oraz obrazkiem z wizerunkiem 

papieża Franciszka i papieskimi życzeniami na Zmartwychwstanie Pańskie. Te 

miłe niespodzianki przywiózł z Watykanu brat Eligiusz Mucha, który na co dzień 

pełni posługę pielęgniarza papieskiego.  

Wprowadzeniem do pracy było rozważanie przygotowane przez ojca 

moderatora Wojciecha Żmudzińskiego SJ w oparciu o fragment z Ewangelii św. 

Łukasza (9,57-62). 

Następnie, zgodnie z harmonogramem, Prezesi i Dyrektorzy naszych dzieł 

apostolskich rozpoczęli przedstawianie przygotowanych wcześniej prezentacji, 

naświetlając aktualną sytuację w placówkach. Wszystkie przedstawione 

prezentacje były bardzo ciekawe. Zarządzający naszymi dziełami nie tylko 

przedstawili aktualny stan naszych ośrodków, ale również pochylili się nad 

stronami słabymi, mocnymi jaki i zagrożeniami oraz planami na przyszłość.  

Po pracy w grupach uczestnicy Kapituły udali się do kaplicy na Eucharystię, 

której przewodniczył i homilię wygłosił brat Piotr Telma, sac. Podczas Mszy 

Świętej w sposób szczególny polecano Miłosierdziu Bożemu śp. Klarę Czenczek, 

wieloletnią, oddaną współpracownicę szpitala krakowskiego i honorowego 

członka Zakonu, której uroczystości pogrzebowe odbyły się dziś w Krakowie. 

Po obiedzie i poobiedniej przerwie, o godz. 15:00 wznowiono prace w grupach, 

po których o godz. 16:30 w sali obrad sekretarze grup przedstawili 

sprawozdania.  Do przedstawionych propozycji swoje uwagi w formie krótkiego 

komentarza uczynił ojciec generał Jesús Etayo. 

Na zakończenie popołudniowej sesji obrad ojciec generał oficjalnie pożegnał 

Współpracowników i podziękował im za obecność, zafascynowanie  
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szpitalnictwem i ich cenny oraz merytoryczny wkład w prace Kapituły, 

podkreślając że również przez usta Współpracowników przemawiał głos Pana. 

Ojciec generał zachęcił też Współpracowników do poczucia jedności z 

Prowincją oraz współodpowiedzialności za Prowincję. Na ręce obecnych na 

Kapitule Współpracowników najwyższy przełożony złożył pozdrowienia 

wszystkim Współpracownikom i serdecznie podziękował im za codzienną, 

niełatwą posługę w bonifraterskich dziełach w całej Polsce. 

Kolejnym punktem dnia była modlitwa wieczorna oraz wspólna kolacja 

połączona z rekreacją. C.D.N. 

 

Br. Albert Ch. Dorociak, sac. OH 

 


