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Kochane Siostry, 

 

 Przed zakończeniem XVI Kapituły Generalnej i przed opuszczeniem miejsca szczególnej 

obecności naszej Matki Założycielki, pragniemy Kochanym Siostrom przesłać serdeczne 

pozdrowienia i przekazać kilka najważniejszych informacji o naszych działaniach i przeżyciach 

podczas kapituły (na temat niektórych Siostry mogły już dowiedzieć się wcześniej z naszej strony 

internetowej). 

XVI Kapituła Generalna rozpoczęła się dnia 12 lipca br. Mszą Świętą o godzinie 18.00 

pod przewodnictwem ks. Ryszarda Andrzejewskiego, michality. Uczestniczki kapituły i siostry 

wspólnoty pniewskiej upraszały asystencji Ducha Świętego oraz wstawiennictwa Matki 

Założycielki. Po Mszy Świętej matka Franciszka Sagun oficjalnie otworzyła kapitułę, 

podkreślając jej najważniejszy cel – wsłuchać się na nowo w Chrystusowe Pragnę.  
 Bezpośrednim duchowym przygotowaniem do kapitulnych spotkań były trzy dni 

modlitwy i skupienia, w których towarzyszył nam ks. Ryszard Andrzejewski. Ojciec 

rekolekcjonista w oparciu o teksty ewangeliczne, pisma Ojców Kościoła, a także pisma naszej 

Założycielki ukazywał wartość wiary i Słowa Bożego w życiu zakonnym i ich związek 

z duchowym owocowaniem i macierzyństwem.  

W dniu 16 lipca zaczęłyśmy obrady. Po odczytaniu odpowiednich artykułów Konstytucji 

i Statutu Kapituły matka Franciszka przybliżyła krótko zagadnienie kapituły na przestrzeni historii 

życia zakonnego oraz przypomniała, czym jest kapituła w naszym Zgromadzeniu, po czym 

przeszłyśmy do czynności formalnych, takich jak: wybory sekretarki kapituły, skrutatorek oraz 

komisji rewizyjnej. 

Po południu rozpoczęłyśmy sesje, które miały na celu zapoznanie delegatek ze 

sprawozdaniem z pracy zarządu w latach 2007-2013. Sprawozdanie składało się z kilku części: 

Zgromadzenie w aspekcie osób i wspólnot, wymiar duchowy i formacyjny, działalność apostolska 

Zgromadzenia, szerzenie kultu św. Urszuli, praca własna przełożonej generalnej i jej rady, 

administracja i finanse oraz realizacja zleceń XV Kapituły Generalnej. Po dyskusji nad 

zaprezentowanym sprawozdaniem w imieniu wszystkich m. Jolanta Olech podziękowała naszej 

matce i zarządowi, a kapituła udzieliła absolutorium. Punktem kulminacyjnym kapituły 

sprawozdawczo-wyborczej były wybory nowego zarządu generalnego, co nastąpiło w dniach 

19 lipca – wybór przełożonej generalnej, którą zastała matka Franciszka Sagun, i 20 lipca – wybór 

zarządu, w skład którego weszły: s. Aleksandra Kmieciak – pierwsza asystentka; pozostałe 

asystentki: s. Elżbieta Sozańska, s. Teresa Iwan i s. Maria Teresa Tesha; a także: s. Ewa 

Bońkowska – sekretarka generalna i s. Iwona Dworska – ekonomka generalna.  

Następnym etapem była kapituła spraw, która trwała prawie dziesięć dni; podczas 

kolejnych sesji dyskutowałyśmy nad realizacją zaleceń poprzedniej kapituły i wnioskami 

nadesłanymi przez Siostry. Zlecenia dla poprzedniego zarządu dotyczyły rewizji niektórych 

artykułów i norm Konstytucji Zgromadzenia oraz Statutu Kapituły. Wnioski, które wpłynęły od 

Sióstr, zostały opracowane i podzielone przez komisję na osiem części, między innymi: 

apostolstwo i nowa ewangelizacja, formacja, wspólnota, duchowość, zarząd i organizacja 

Zgromadzenia. Żaden z wniosków nie został pominięty. Dyskutowałyśmy nad nimi w szerszym 

kontekście naszej duchowości oraz krajów i kultur, w których posługujemy, a gdy zachodziła 

potrzeba – poddawano je głosowaniu. Poruszyłyśmy wiele ważnych tematów związanych 

z naszym życiem i apostolstwem, a także odnoszących się do naszego prawa zakonnego. Chociaż 

w kapitule uczestniczyły siostry różnych języków i narodowości, to jednak porozumiewałyśmy 

bez trudności i byłyśmy jednomyślne w sprawach zasadniczych. Nasza Matka w pokapitulnym 

okólniku poinformuje szerzej o przyjętych rozwiązaniach i podjętych decyzjach.  



Po wypełnionym dniu, wzorem poprzednich kapituł, wieczory były poświęcone 

prezentacji życia i apostolstwa poszczególnych centrów. Wszystkie byłyśmy pod wrażeniem 

ogromnej pracy dokonywanej nawet przez liczebnie niewielkie centra, ich żaru apostolskiego 

i ofiarności. Jeden z wieczorów, z racji przypadającej w sierpniu 50. rocznicy śmierci 

m. Franciszki Popiel i s. Urszuli Kuleszanki, był poświęcony wspomnieniu śp. m. Franciszki. 

Przybliżenia jej postaci, przemówień, modlitw i listów dokonały siostry nowicjuszki i postulantki 

w prostej, ale wymownej formie scenicznej. 

Siostry, zarówno uczestniczki kapituły, jak i siostry pniewskiej wspólnoty, spotykały się 

na wieczornej modlitwie, by wspólnym uwielbieniem Pana kończyć dzień. Udział w tej modlitwie 

był już dowolny. 

W czasie kapituły czułyśmy też modlitwę całego Zgromadzenia, popartą cierpieniem 

chorych Sióstr, za co pragniemy gorąco podziękować. Zachęcamy i prosimy o dalszą modlitwę 

w intencji nowo wybranej Matki, rady generalnej, a także całego Zgromadzenia, aby 

postanowienia kapituły przyniosły owoce w życiu każdej z nas oraz w życiu naszych Kościołów 

lokalnych. 

 

Wsłuchane w Chrystusowe „PRAGNĘ” i zjednoczone przy św. Urszuli –  

uczestniczki XVI Kapituły Generalnej:  


