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ZWOŁUJĄCY KONWENT GENERALNY 
w Fatimie w dniach 3 – 8 czerwca 2002 roku 

Zgodnie z naszymi Konstytucjami n. 255 zwołuję niniejszym Konwent Generalny do domu zakonnego w 

Fatimie w Portugalii na 3 do 8 czerwca 2002 roku. Tematem Konwentu będą „Wyzwania i priorytety w 
promowaniu powołań na progu Nowego Tysiąclecia”. Obrady Konwentu w dn. 3–5 czerwca wypełni 
refleksja i dyskusja na powyższy temat, natomiast w dn. 6–8 czerwca uczestnicy Konwentu odbędą 
pielgrzymkę do grobu Ojca Kazimierza Wyszyńskiego w Balsamão. Będziemy się tam modlić o wzrost 
powołań do naszego Zgromadzenia. Podczas pielgrzymki zostanie również przedstawiony projekt 
konserwacji grobu i kościoła, w którym spoczywają szczątki Czcigodnego Sługi Bożego. 

Uczestnikami Konwentu, zgodnie z n. 258 naszego Dyrektorium, są członkowie zarządu generalnego, 
przełożeni prowincjalni, przełożony wiceprowincji, a także współbracia, odznaczający się większym 
doświadczeniem i dobrą znajomością omawianego tematu, zaproponowani przez przełożonych 
prowincjalnych i zatwierdzeni przez przełożonego generalnego po konsultacji z Radą Generalną. Ponadto 
Zarząd Generalny zaprosił do udziału w Konwencie reprezentantów wikariatu generalnego na Ukrainie i 
mariańskiej misji w Afryce. 

Pragnę przypomnieć, że Konwent jest organem doradczym (por. K 257), a jego zadaniem jest omówienie 
ważniejszych spraw i wskazanie praktycznych propozycji. Jestem przekonany, że wszyscy uczestnicy 
Konwentu wniosą znaczący wkład w opracowanie strategii promowania powołań, która umożliwi dalszy 
rozwój i misję naszego Zgromadzenia. 

Jako lekturą wprowadzającą w omawianą tematykę niech uczestnicy Konwentu przeczytają dokument 
końcowy kongresu poświęconego powołaniom do kapłaństwa i życia konsekrowanego w Europie, który 
odbył się w Rzymie 5–10 maja 1997 r., pod tytułem „Nowe powołania dla nowej Europy”. Mimo, iż 
wstępnie dokument ten odnosi się wprost do Europy, to jednak zawiera najnowszą syntezę nauczania i 
praktyki Kościoła na temat promocji powołań w ogóle. Spostrzeżenia i wnioski w nim zawarte spotkały 
się z głębokim zainteresowaniem i odzewem w całym Kościele. 

Zaproszeni prelegenci zostali poproszeni o przedstawienie na Konwencie referatów dotyczących różnych 

aspektów promocji powołań w Kościele. Tłumaczenia tych referatów na język polski i angielski będą 
dostępne na Konwencie. 

Uczestnicy Konwentu proszeni są o przybycie do Fatimy 2 czerwca br. Natomiast wyjazd z Fatimy będzie 
możliwy 9 czerwca br. W terminie bliższym rozpoczęcia Konwentu uczestnicy otrzymają bardziej 
szczegółowy program i dalsze informacje dotyczące jego tematyki. 

Proszę wszystkich Współbraci o modlitwę w intencji Konwentu Generalnego, aby pod przewodnictwem 
Ducha Świętego i dzięki wstawiennictwu Niepokalanej Dziewicy Maryi, stać się wydarzeniem duchowo 
owocnym i mobilizującym dla naszego Zgromadzenia. 
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