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PONIEDZIAŁEK, 9 kwietnia 2018 

Przeżywamy dziś uroczystość patronalną naszej Prowincji Polskiej, Zwiastowanie 

Najświętszej Maryi Panny. Zatem kolejny dzień Kapituły rozpoczął się pod szczególną Jej 

opieką. O godz. 7: 00 bracia kapitulni zebrali się w kaplicy na porannej modlitwie całego 

Kościoła, by dobremu Bogu polecić sprawy całego Zakonu i Prowincji. 

Po śniadaniu, o godz. 8: 15 rozpoczęła się kolejna sesja obrad, na której najpierw Kapituła 

zapoznała się z metodologią pracy, po czym wysłuchała sprawozdań: Prowincjała br. 

Eugeniusza Kreta, Ekonoma br. Izydora Adamowicza i Dyrektora Finansowego Prowincji pani 

Anny Makaruk. Brat Sadok Snopek przedstawił sprawozdanie dotyczące formacji i promocji 

powołań. Kolejne sprawozdanie, z działalności misyjnej Prowincji w Drohobyczu na Ukrainie, 

przedstawił br. Damian Wasylewicz, sac., br. Doroteusz Bukowski natomiast przedstawił 

sprawozdanie z życia i działalności Bonifraterskiej Rodziny Różańcowej.  

Po przerwie odbyła się praca w grupach, a po niej sprawozdanie, które kolejno złożyli 

sekretarze grup. 

W tym miejscu należy dodać, że w całej Kapitule towarzyszą nam też tłumacze, i tak na język 

hiszpański przekłada brat ze Zgromadzenia Braci Szkolnych Janusz Robionek FSC, natomiast 

na język niemiecki przekłada pan Grzegorz Waberski. Za ich trud i ciężką pracę już teraz 

serdecznie dziękujemy. 

Po Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił br. Hubert Matusiewicz, sac., 

modlitwą wznowiono obrady Kapituły o godz. 15: 00. Moderator Kapituły zapoznał 

uczestników z metodologią pracy w grupach po czym bracia kapitulni udali się do pracy. 

Tematem prac będzie dokument roboczy: wspólnota szpitalna, misja charyzmatyczna na 

Ukrainie i w Nazarecie oraz działalność aptekarska i ziołolecznicza. 

O godzinie 17: 00 nastąpiło przedstawienie sprawozdań z pracy w grupach, po czym 

zakończono popołudniową sesję obrad. O godz. 18: 00 bracia udali się do kaplicy na wspólną 

modlitwę wieczorną. 

Zgodnie z harmonogramem prac na jutrzejsze przedpołudnie zaplanowane jest rozeznanie i 

wybór nowego prowincjała. 

Należy nadmienić, że obrady Kapituły odbywają się w bardzo dobrych i przyjaznych 

warunkach. Ośrodek, w którym pracują bracia kapitulni jest położony w lesie, a Pan Bóg 

zadbał o piękną i słoneczną pogodę.  

        Br. Albert Ch. Dorociak, sac. OH 


