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OGŁOSZENIE ROKU KAPITULNEGO 
 

Drodzy współbracia Misjonarze Świętej Rodziny 
14 lipca, przed 150-cioma laty, młody Jan Berthier w wieku 22 lat rozpoczynał u Misjonarzy 
Saletynów swój nowicjat, a wraz z nim swe niestrudzone życie misjonarskie. Z wielką radością 
ogłaszamy Wam, właśnie tego dnia, Rok Kapitulny: drogę wspólnego przeżywania wiary 
i dokonywania duchowego rozeznawania w ramach przygotowania do Kapituły Generalnej 
naszego Zgromadzenia, która odbędzie się w dniach od 01 do 20 października 2013 r. w Rzymie. 
 
Ten Rok Kapitulny, który będzie trwał od 28 września 2012 do 20 października 2013 stawia 
sobie za cel promocję głębokiego i wspólnie przeżywanego procesu rozeznawania naszego życia 
i naszych zadań apostolskich, słuchając się wzajemnie i przyjmując wyzwania, pochodzące od 
Kościoła i od współczesnego świata, po to, by ustalić priorytety, które pomogą nam w sposób 
wierny i twórczy zaktualizować nasz charyzmat. Ten cel będzie osiągany poprzez sprzyjanie 
braterskiej komunii pomiędzy współbraćmi i pomiędzy różnymi Prowincjami, przez 
prowadzenie dialogu, wzajemne podejmowanie się i słuchanie się; przez odpowiedzialne 
poddawanie ocenie naszego życia zakonnego i naszych apostolskich zadań; przez pogłębianie 
i odnawianie naszego charyzmatu oraz naszej duchowości; przez wyodrębnianie znaków czasu, 
które stawiają wyzwania naszemu życiu i naszej misji. 
 
Jan Paweł II pisze, że Kapituły są dla Instytutów szczególnymi okazjami do “rozeznawania, 
w świetle Ducha, dostosowanych sposobów strzeżenia i uaktualniania, w różnych sytuacjach 
historycznych i kulturowych, własnego charyzmatu i własnego dziedzictwa duchowego” (VC 
42). Nasze Konstytucje ze swej strony mówią, że Kapituła ma za zadanie przeanalizowanie 
sytuacji Zgromadzenia i podjęcie decyzji dotyczących głównych punktów i priorytetów w życiu 
zakonnym i w apostolacie (patrz K 111; 165). 
 
Przyjmując sugestie Rady Zgromadzenia i wsparci przez Centralną Komisję Przygotowawczą 
Kapituły Generalnej, określiliśmy ogólny temat dla rozjaśnienia i uściślenia całego procesu 
kapitulnego: Być Misjonarzem Świętej Rodziny dzisiaj. Proponujemy jako motto słowa z Mt 
9,35: Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił 
Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Ten temat i to motto 
proponują nam i żądają od nas krytycznej i prowadzonej z pozycji wierzącego lektury 
rzeczywistości światowej i kościelnej, w której żyjemy. Wzywają nas do wiernego 
i kreatywnego zrozumienia naszego charyzmatu, zawierającego poważną ocenę naszego życia 
i naszego działania apostolskiego. 
 
Rada Zgromadzenia, podczas posiedzenia we wrześniu ubiegłego roku, zastanawiała się również 
nad możliwością zaproszenia osoby z zewnątrz, zdolnej pomóc nam w całym procesie 
kapitulnym, poczynając od posiedzenia Centralnej Komisji Przygotowawczej aż do Kapituły 
Generalnej. Po refleksji i dłuższym poszukiwaniu zaprosiliśmy S. Wiktorię Castejon, zakonnicę 
hiszpańską, pracująca przez wiele lat w Unii Przełożonych Generalnych w Rzymie (S. Wiktoria 
pracowała również w Polsce przez kilka lat), o ogromnym doświadczeniu, zdobytym w roli 
koordynatorki na różnych kapitułach generalnych, aby przybyła i pełniła tę ważną rolę. 
Zakonnica ta wzięła już udział w pierwszym posiedzeniu Centralnej Komisji Przygotowawczej, 



a jej wkład został uznany za bardzo korzystny. Będzie ona również obecna na najbliższym 
posiedzeniu Komisji i na samym Zgromadzeniu Kapitulnym (jednakże tylko jako koordynatorka, 
a nie jako moderatorka). 
 
Nasza Kapituła odbędzie się w pięciu etapach połączonych ze sobą: 

a) Ogłoszenie Roku Kapitulnego i zaproszenie wszystkich do udziału w procesie kapitulnym 
(lipiec-wrzesień 2012); 

b) Refleksje na poziomie personalnym i wspólnotowym (28.09.2012 – 28.02.2013); 
c) Opracowanie Dokumentu Roboczego (kwiecień-maj 2013); 
d) Bezpośrednie przygotowanie Uczestników Kapituły (czerwiec-wrzesień 2013); 
e) Kapitula Generalna (1-20 października 2013). 

Zostaną przygotowane i wysłane do Prowincji dwa formularze Lectio Divina, które będą 
przeprowadzone we Wspólnotach lokalnych w miesiącach sierpień-wrzesień 2012 i maj-
czerwiec 2013. Aby zachęcić do udziału wszystkich współbraci i aby zebrać tego owoce, zostaną 
również zaproponowane “cztery formularze do rozeznawania” we Wspólnotach lokalnych. Te 
formularze oferują: a) lekturę rzeczywistości społecznej i kościelnej z pozycji człowieka 
wierzącego; b) refleksję nad misją kościoła, tak jak widziana jest ona dzisiaj; c) refleksję nad 
naszą duchowością i nad naszym charyzmatem; d) rozeznanie co do tego, czego żąda aktualna 
rzeczywistość od naszego Charyzmatu. To zadanie będzie mogło być wykonane podczas 
miesięcznych dni skupienia we Wspólnotach lokalnych, od września 2012 do lutego 2013. Z tej 
pracy Wspólnoty wypracują Dokument, który zostanie przesłany do Prowincjalnej Komisji 
Kapitulnej. 
 
Drodzy Współbracia: Jako nadzwyczajna forma zarządu, Kapituła musi opierać się na 
wzajemnym i zróżnicowanym dialogu ze współbraćmi i być w służbie celu misyjnego 
Zgromadzenia i konsolidacji komunii (patrz DG 078-079). Dlatego zapraszamy każdego z Was, 
aby skorzystał z tego prawa i poczuł się w obowiązku uczestniczenia czy to w formach, które są 
proponowane, czy przedstawiając osobiste sugestie. Obok tego zobowiązania istnieje również to, 
nie mniej ważne, którym jest modlitwa współbraci i Wspólnot za Kapitułę, poczynając od etapu 
przygotowania aż do Zgromadzenia Kapitulnego (patrz DG 082). 

Pragniemy, aby bodźcem było dla nas doświadczenie powołaniowe i misyjne proroka Izajasza, 
o którym czytamy i nad którym medytujemy w liturgii tego dnia. Kontemplując chwałę Bożą 
prorok dostrzega, że świątynia nie jest w stanie jej pomieścić. Pomimo że czuje się częścią ludu 
nieczystego i niegodnego, prorok jest dotknięty przez Boga, w trakcie odkrywa, że jego wina 
znika i jego grzech zostaje przebaczony. Słysząc Boga, który pyta, kto pójdzie w Jego imię, 
Izajasz natychmiast odpowiada: “Oto ja, poślij mnie” (patrz Iz 6,1-8). Jest oczywiste, że czy to 
jako jednostki czy też jako Zgromadzenie, będziemy potrafili dać odpowiedź prawdziwie 
radosną i hojną na wezwania, z którymi Bóg zwraca się do nas w tym czasie łaski. 

Powierzamy Świętej Rodzinie z Nazaretu ten owocny i wymagający proces uczestniczenia 
i rozeznawania, który przekracza granice narodowości, języka, pochodzenia i Prowincji.  

Jezu, Maryjo, Józefie: oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. 

Rzym, 14 lipca 2012 r. 

 



 

SKRÓCONY KALENDARZ ROKU KAPITULNEGO 

CZAS  DZIAŁALNOŚĆ  WYKONAWCA 

14LIPCA 2012  List ogłaszający Rok Kapitulny  Zarząd Generalny 

26 LIPCA 2012  List do Przełożonych Prowincjalnych  Zarząd Generalny 

SIERPIEŃ‐WRZESIEŃ 

2012 
Lectio Divina‐ Mt 9,35‐37  Wspólnoty lokalne 

28 WRZESIEŃ2012  Celebracja otwarcia Roku Kapitulnego  Wszyscy Współbracia 

28 WRZESIEŃ2012 – 
28 LUTY 2013 

Refleksje we Wspólnotach i w Prowincjach   Wspólnoty lokalne 

30 GRUDZIEŃ 2012  Oficjalne zwołanie XIII Kapituły Generalnej  Przełożony Generalny 

30 KWIECIEŃ – 08 MAJ 

2013 
Drugie posiedzenie Centralnej Komisji 
Przygotowawczej(opracowanie Dokumentu 
Kapitulnego). 

Centralna Komisja 
Przygotowawcza 

MAJ/CZERWIEC  Lectio Divina‐ At 2,1‐47  Wspólnoty lokalne 

01‐30 CZERWIEC2013  Sfinalizowanie Dokumentu Kapitulnego i 
tłumaczenie 

Centralna Komisja 
Przygotowawcza/Zarząd 
Generalny 

01 LIPIEC 2013  Rozesłanie Dokumentu Kapitulnego Uczestnikom 
Kapituły i pozostałym członkom Zgromadzenia 

Centralna Komisja 
Przygotowawcza 

30 LIPIEC 2013  Rozesłanie Relacji Prowincji Uczestnikom Kapituły 
i pozostałym członkom Zgromadzenia 

Centralna Komisja 
Przygotowawcza 

20 SIERPIEŃ 2013  Rozesłanie Relacji Zarządu Generalnego 
Uczestnikom Kapituły i pozostałym członkom 
Zgromadzenia 

Zarząd Generalny 

01‐20 PAŹDZIERNIK 
2013 

Zgromadzenie Kapitulne  Uczestnicy Kapituły 

 
 


