LIST OKÓLNY PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO
DO PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH I WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZGROMADZENIA
ZWOŁUJĄCY KAPITUŁĘ GENERALNĄ NA ROK 2005
Drodzy Współbracia,
zbliżamy się do końca kadencji zarządu generalnego i zarządów prowincjalnych. Mając na uwadze dekret
kapituły generalnej z 1999 roku, który poleca zwołać przyszłą kapitułę w pierwszym kwartale ostatniego
roku pełnienia obowiązków przez urzędującą Radę Generalną (Dekret 5), po zasięgnięciu opinii w
prowincjach i po otrzymaniu zgody Rady Generalnej (D 230) niniejszym pismem zwołuję kapitułę
generalną do Rzymu na dzień 26 lutego 2005 roku (D 229). Ojcowie kapitulni mają się zjawić w Rzymie
najpóźniej 25 lutego. Zamknięcie kapituły przewiduję na 13 marca 2005 roku.
Przełożeni wyżsi powinni postarać się o to, by prowincje i wspólnoty lokalne powierzone ich trosce
zwołały kapituły domowe i prowincjalne. Każda prowincja i wiceprowincja winna odbyć kapitułę co
najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem kapituły generalnej, wcześniej powiadomiwszy o tym
przełożonego generalnego (K 250). Kapituły lokalne i prowincjalne należy przeprowadzić zgodnie z
dyrektywami przepisanymi w naszym prawie: do kapituły prowincjalnej odnoszą się punkty Konstytucji
250-253 i Dyrektorium 251-253, do kapituły lokalnej odpowiednio punkty 254 oraz 254-257.
Przypominam przełożonym wyższym, że w czasie pierwszej sesji kapituły prowincjalnej powinni być
wyłonieni delegaci oraz ich zastępcy na kapitułę generalną (K 239, 251), jak też należy przedyskutować i
przygotować wnioski na kapitułę generalną (D 252.7). Kopie protokołów oraz akt kapituły prowincjalnej
należy możliwie szybko przesłać do przełożonego generalnego i jego rady w celu ich przejrzenia i
aprobaty (D 253).
Przypominam przełożonym prowincjalnym, aby w trakcie przygotowań do kapituły sporządzili
sprawozdanie o stanie osobowym i dyscypliarnym prowincji, o sytuacji materialnej i finansowej oraz
zakresie dzieł apostolskich (K 241).
Ukraiński wikariat generalny, idąc za punktem 233 Dyrektorium oraz punktem 10 Statutów,
przeprowadzi kapitułę wszystkich profesów w czasie i miejscu wybranym przez przełożonego wikariatu,
po zatwierdzeniu przez przełożonego generalnego i jego radę. Współbracia wikariatu są upoważnieni do
wybrania jednego reprezentanta na kapitułę generalną oraz jednego zastępcę. Na podstawie punktów
233 i 254 Dyrektorium, domy w Atoku (Kamerun) i Nyakinamie (Rwanda) wspólnie wybiorą jednego
przedstawiciela na kapitułę generalną. Przypominam przełożonym wyższym o zmianie dokonanej przez
kapitułę generalną 1999 w punkcie 216 Dyrektorium: „Współbracia posiadający głos czynny i bierny, jeśli
przebywają poza własną prowincją, wiceprowincją lub wikariatem generalnym dłużej niż 12 miesięcy,
uczestniczą w głosowaniach i mogą być wybrani na urzędy w tej prowincji (wiceprowincji, wikariacie), w
której pracują” (D 216a).
Nie później niż 3 miesiące przez kapitułą generalną, realizując punkt 229 Dyrektorium, zarząd generalny
prześle do prowincji, wiceprowincji, wikariatu generalnego oraz domów podległych swojej jurysdykcji
przewidywany program obrad kapituły generalnej, razem z projektem Instrukcji do jej przeprowadzenia
(D 231). Prowincje będą mogły skorzystać z tych Instrukcji – po odpowiednim przystosowaniu do swych
potrzeb – aby dobrze przeprowadzić własne kapituły.
Kapituła generalna jest doniosłym momentem w życiu zgromadzenia. Ma ona na celu zachować
patrymonium zgromadzenia, przyczynić się do jego stałego rozwoju i odnowy zgodnie z własnym
charyzmatem i misją (dostosowanym do potrzeb czasu), zająć się sprawami dużej wagi, wydać
odpowiednie dekrety oraz wybrać nowy zarząd generalny. Aby przygotować się do tego ważnego
wydarzenia, polecam wszystkim współbraciom ponowną lekturę tej części Konstytucji i Dyrektorium,
które dotyczą kapituł. Zachęcam, by – jeśli jest taka możliwość – uczynić to wspólnie przed zebraniem
kapituł domowych. W sposób szczególny zalecam wszystkim, aby potraktowali z powagą swój udział w
kapitułach oraz by przedstawili swoje uwagi i propozycje, które w sumieniu uznają za pożyteczne i ważne
dla dobra Zgromadzenia.
Proszę współbraci, aby w ramach przygotowania do kapituły rozważyli następujące kwestie, którymi
przypuszczalnie zajmie się kapituła generalna: Jak należy przeorganizować nasze zgromadzenie, aby – w
dobie zmniejszającej się liczby powołań, starzenia się wspólnot w różnych częściach świata i w
konsekwencji zmniejszania liczby członków w domach i prowincjach, mogło ono na poziomie domów,
prowincji i całej wspólnoty stawić czoło nowym okolicznościom? Jakich zmian strukturalnych w
Zgromadzeniu domagają się nasze czasy (może połączenia mniejszych prowincji)? Na czym należałoby
się skoncentrować wobec ograniczonych sił ludzkich i materialnych? Na jakim polu widać największe
perspektywy na przyszły wzrost i rozwój Zgromadzenia? Jak lepiej możemy zabiegać o nowe powołania
do naszego Zgromadzenia? W jaki sposób uczynić nasze misje rzeczywiście dziełem całego
Zgromadzenia? Jak efektywniej (gospodarniej) zarządzać naszymi dobrami materialnymi w obliczu

ograniczonych środków finansowych Zgromadzenia? Na ile jako wspólnota dajemy świadectwo naszemu
powołaniu zakonnemu? Czy w dziedzinie życia ślubami widać tężyznę i entuzjazm? W jaki sposób uczynić
bardziej radosnym i wiernym przeżywanie swojej profesji zakonnej?
W uzupełnieniu do powyższych pytań, generalna komisja liturgiczna przygotuje nowy Rytuał mariański i
modlitewnik do zatwierdzenia przez kapitułę. Jednocześnie generalny prefekt formacji po odbyciu
konsultacji z formatorami Zgromadzenia przygotuje na kapitułę poprawioną wersję „Ratio Formationis
Marianorum”. Dokumenty te zostaną przesłane do prowincji pod koniec bieżącego roku.
Ponieważ owocność kapituły generalnej zależy nade wszystko od światła i prowadzenia Ducha Íwiętego,
wzywam współbraci do gorącej modlitwy za jej uczestników o otwartość i uległość wobec natchnień
Ducha. Wobec tego proszę każdą wspólnotę lokalną o odprawienie nowenny w tej intencji za przyczyną
bł. Jerzego, naszego Odnowiciela, w okresie poprzedzającym jego wspomnienie w dniu 27 stycznia 2005
roku (D 230). Proszę również odprawić w tym dniu główną Mszę św. w intencji kapituły. Ponadto polecam
każdemu ze współbraci, aby w okresie trwania kapituły odmawiał codziennie, czy to prywatnie, czy
wspólnotowo, modlitwę za Zgromadzenie w intencji ojców kapitulnych. Zachęcam też wszystkich, by
wspierali prace kapituły, ofiarowując w tej intencji Msze św., modlitwy, cierpienia i dobre czyny.
Wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej oraz Patronów Zgromadzenia,
prośmy Boga Wszechmogącego o owocność i błogosławione skutki tej kapituły.
Rzym, 31 lipca 2004 roku
we wspomnienie św. Ignacego Loyoli, patrona Zgromadzenia
ks. Mark Garrow MIC
przełożony generalny

