
 

PROWINCJA POLSKA  
ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO 
PW. ZWIASTOWANIA NMP 

 

 

PIĄTEK, 13 kwietnia 2018 

W kolejny dzień pobytu w Popowie przywitało nas piękne słońce. Bracia 

kapitulni zgromadzili się o godz. 7:00 w kaplicy na modlitwie porannej, by 

prosić Boga o błogosławieństwo na nowy i zarazem ostatni dzień obrad 

Kapituły. Po śniadaniu o godz. 8:15 wznowiono obrady. Moderator Kapituły 

wprowadził zebranych do pracy rozważaniem do fragmentu z Ewangelii św. 

Mateusza (14,26-31) oraz omówił program dnia. Brat Hubert Matusiewicz, sac. 

w kilku słowach przedstawił zagadnienia wyjaśniające powstanie, redagowanie 

oraz istniejącą formę i tekst Dyrektorium Prowincjalnego.  

Następnie głos zabrał ojciec generał, a na krótki czas rolę tłumacza przejął brat 

Eligiusz Mucha. Ojciec generał w swoim wystąpieniu odniósł się do tekstu 

Dyrektorium Prowincjalnego wyjaśniając, iż dokument ten nie jest 

dokumentem zastępującym Statuty Generalne, a regulującym kwestie 

dotyczące życia Prowincji w oparciu o Konstytucje i Statuty Generalne. Po 

wystąpieniu ojca generała rozpoczęto prace w grupach na temat Dyrektorium 

Prowincji.  

O godzinie 10:00 bracia kapitulni ponownie zebrali się w sali posiedzeń i 

wysłuchali relacji z pracy w grupach nad tekstem Dyrektorium Prowincji. Jedna 

z grup złożyła formalny wniosek, by Kapituła wstrzymała się nad procedurą 

przyjęcia Dyrektorium poprzez kanoniczne głosowanie, a istniejący tekst 

poddała ponownej analizie. Ojciec generał zaproponował, by w Deklaracjach 

Kapitulnych zapisać, aby Dyrektorium Prowincjalne zrewidowane i 

przeanalizowane zostało przekazane do zatwierdzenia przez Definitorium 

Generalne w czasie 3-4 miesięcy. Kapituła poprzez głosowanie propozycję tę 

przyjęła. 

Po krótkiej przerwie komisja redakcyjna przedstawiła projekt Dokumentu 

Roboczego XXXII Kapituły Prowincjalnej, nad którym bracia pochylili się 

pracując w grupach. 
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O godzinie 15:00 po modlitwie, której treść stanowił fragment Adhortacji 

Apostolskiej papieża Franciszka Gaudete et exultate, odczytany przez brata 

prowincjała Łukasza Dmowskiego, wznowiono obrady Kapituły, odczytano m.in. 

ostateczne poprawki komisji redakcyjnej do tekstu Deklaracji Kapitulnych. 

Pod przewodnictwem ojca generała odbyło się głosowanie nad dokumentem 

Deklaracji Kapitulnych; głosowaniem Kapituła Deklaracje przyjęła. 

Następnie brat prowincjał Łukasz Dmowski, w imieniu brata pochodzącego z 

Białorusi, brata Emanuela Yurana, odczytał list skierowany do Kapituły, 

mówiący o zaznaczeniu obecności Zakonu na Białorusi poprzez otwarcie tam 

działalności apostolskiej. Na temat listu głosowania nie było. Po krótkiej 

dyskusji oraz głosach aprobujących inicjatywę, list został przekazany do 

rozważenia nowemu zarządowi Prowincji. Brat Emanuel podziękował braciom 

za zrozumienie i słowa wsparcia. 

Kolejnym punktem obrad była sesja głosowań: nad protokołami z posiedzeń 

Kapituły, nad sposobem przeprowadzenia przyszłej Kapituły Prowincjalnej i nad 

liczbą Współpracowników biorących udział w kolejnej Kapitule. 

Po sesji głosowań nastąpiło przemówienie końcowe ojca generała Jesúsa Etayo, 

zamykające XXXII Kapitułę Prowincjalną. W przemówieniu ojciec generał 

podkreślił, że Bóg nie wymaga od Zakonu i Prowincji tego, czego Zakon i 

Prowincja dać nie mogą. Zachęcił, by bracia nieustannie nawracali się i 

podejmowali posługę przy chorych i ich rodzinach, tak jak to czynił św. Jan 

Boży. Najwyższy przełożony stwierdził, że jest to podstawa do budowania 

przyszłości szpitalnictwa w Prowincji i Zakonie. Podkreślił rolę krzewienia 

nowych powołań do Zakonu oraz wagę solidnej formacji do życia zakonnego. W 

przemówieniu generał odniósł się też do zarządzania zasobami finansowymi 

Prowincji, i prosił by czynić to roztropnie i zawsze w poczuciu solidarności z 

adresatami misji Zakonu. Generał podziękował wszystkim za wkład w dobre 

przygotowanie Kapituły i konstruktywny jej przebieg oraz zachęcił do rodzenia 

owoców szpitalnictwa w duchu św. Jana Bożego, a także by Prowincja była 

czujna i wrażliwa na nowe wyzwania i potrzeby społeczeństwa.  
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Wyraził wdzięczność byłemu zarządowi prowincjalnemu za ich posługę oraz 

nowemu zarządowi za to, że podjęli się obowiązku przewodzenia Prowincji na 

najbliższe cztery lata. Słowa wdzięczności skierował pod adresem sekretarza za 

dobre prowadzenie sekretariatu Kapituły, kapłanom, i wszystkim komisjom oraz 

tłumaczom. Podziękował także ojcu moderatorowi oraz dyrekcji i pracownikom 

Ośrodka Caritas. 

Ojciec generał podziękował wszystkim za prawdziwą atmosferę braterstwa. 

„Powiedzcie wszystkim braciom i współpracownikom, że Zakon jest ciągle 

żywy.” 

Ostatecznie Eucharystią, w intencji dziekczynno-błagalnej, której przewodniczył 

i homilię wygłosił brat Wawrzyniec Iwańczuk, sac. zakończono XXXII Kapitułę 

Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego.  

br. Albert Ch. Dorociak, sac. OH 

 


