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Franciszkańską drogą

Władza w Kościele pochodzi od 
samego Chrystusa. Misja Chrystusa – 
Kapłana, Nauczyciela-Proroka i Króla 
- trwa nadal w Kościele. Cały Lud Boży 
uczestniczy w tej trojakiej misji Chry-
stusa. „I może w przeszłości wkłada-
no na głowę papieża tiarę, tę potrójną 
koronę, aby wyrazić przez ten symbol, 
że cały hierarchiczny ustrój Kościoła 
Chrystusowego, cała jego święta wła-
dza w nim sprawowana, nie jest niczym 
innym jak służbą, służbą, która ma na 
celu tylko jedno: aby cały Lud Boży był 
uczestnikiem tej trojakiej misji Chry-
stusa i pozostawał zawsze pod władzą 
Pana, która bierze swój początek nie z 
mocy tego świata, lecz od Ojca Niebie-
skiego oraz z tajemnicy Krzyża i Zmar-
twychwstania. Ta absolutna, a jednak 
miła i słodka władza Pana odpowiada 
całej głębi człowieka, jego najwznio-
ślejszym aspiracjom umysłu, woli i ser-
ca. Ona nie przemawia językiem siły, 
lecz wyraża się w miłości i w prawdzie” 
(św. Jan Paweł II).

Tak też rozumiał władzę w Koście-
le nasz Ojciec Założyciel bł. Antoni 
Rewera. W Regule życia Córek św. O. 
Franciszka, którą dla Zgromadzenia 
sam zredagował, pisał: „Najpierw-
szą władzą, z której inne pochodzą, 
jest władza Stolicy Apostolskiej, stąd 
Zgromadzenie i wszystkie siostry doń 
należące, będą miały dziecięcą miłość, 
szczere przywiązanie i zupełne posłu-
szeństwo względem Stolicy świętej i 
Ojca świętego” (art. 416), a „Najwięk-
szą ich troską będzie służyć Kościo-
łowi św. przez swoje modlitwy, cier-
pienia i dobre uczynki i być gotowe na 
każde skinienie Ojca św. do służby na 
terenie swej ojczyzny lub poza jej gra-
nicami, w razie rozwoju Zgromadze-
nia” (art. 417).

Dalej pisał On: „Zwyczajne zebra-
nie Kapituły ma miejsce, kiedy skoń-
czy się czas urzędowania Przełożonej 
generalnej, wyznaczony przez Regu-
łę” (art. 428), a „Postanowienia Kapi-
tuły będą dla wszystkich sióstr pra-

wem świętem; wykonają je ochoczo, 
wiernie i zgodnie” (art. 464).

Wróćmy jednak do pojęcia „kapi-
tuła zakonna”. Kapituła w tym przy-
padku to kolegialny organ władzy. W 
zgromadzeniach zakonnych oprócz 
przełożonych istnieją kolegialne or-
gany władzy zwane właśnie kapitu-
łami. Są one urzędowymi zebraniami 
członków zgromadzenia, którzy gro-
madzą się, by np. dokonać wyborów 
lub załatwić sprawy instytutu powie-
rzone im przez prawo powszechne lub 
własne. Kapituły mogą być generalne, 
dotyczące całego zgromadzenia, pro-
wincjalne, dotyczące jego części, lub 
domowe – dotyczące konkretnego 
domu zakonnego. Ponadto w instytu-
tach mogą istnieć jeszcze inne organy 
konsultacji i dialogu. Wszystkie one 
– w ramach przysługującej im kompe-
tencji – mają służyć aktywnej współ-
pracy i pomocy ogółu członków na 
rzecz dobra instytutu.

Na podstawie kryterium przed-
miotu obrad, dzielimy kapituły na: 
wyborcze, dokonujące wyboru zarzą-
du generalnego, prowincjalnego, czy 
czasami nawet domowego; robocze, 
które zajmują się sprawami legisla-
cyjnymi, zarządzania, czy działalno-

KAPITUŁA GENERALNA
ZGROMADZENIA CÓREK ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO

Dzisiaj tj. 12 listopada 2019 roku, rozpoczęła się w Zgromadzeniu 
Córek św. Franciszka Serafickiego, w Domu generalnym 
w Sandomierzu, XV. już w historii Zgromadzenia, Kapituła generalna 
zwyczajna. Czym jest to wydarzenie? Czy jest ono ważne? Skąd 
się wzięło? Może uda mi się to choć trochę wyjaśnić… Kapituła 
zakonna związana jest z tematem władzy.

Matka Generalna i Zarząd Zgromadzenia 
wybrany podczas XIV Kapituły w 2013 r.
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ści apostolskiej; i mieszane, podczas 
których dokonuje się wyboru przeło-
żonego i załatwia bieżące ważne spra-
wy instytutu. Najwyższym organem 
uczestnictwa i konsultacji jest kapi-
tuła generalna, reprezentująca cały 
instytut. 

W myśl przepisów Konstytucji 
naszego Zgromadzenia: „Najwyższą 
władzą nadzwyczajną w Zgromadze-
niu Córek św. Franciszka Serafickiego 
jest Kapituła generalna, która powin-
na być w ten sposób zwołana, ażeby 
reprezentując całe Zgromadzenie, 
stała się prawdziwym znakiem jed-
ności w miłości (por. kan. 631 § 1 KPK). 
Przełożona generalna, wspomagana 
przez Radę, posiada władzę nad całym 
Zgromadzeniem, wszystkimi domami 
i członkiniami, którą wykonuje zgod-
nie z przepisami prawa powszechnego 
i własnego (por. kan. 622). Każdy Dom 
posiada własną przełożoną, która 
działa pod zwierzchnictwem Przeło-
żonej generalnej” (art. 178). 

Kapituła generalna powinna re-
prezentować całe Zgromadzenie. W 
jej skład wchodzą członkinie z urzędu 
oraz z wyboru. Wszystkim siostrom 
Zgromadzenia przysługuje prawo 
czynne i bierne, gdy idzie o wybór de-
legatek na Kapitułę. Odbywa się on 
oczywiście wg przepisów Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, Konstytucji i 
Dyrektorium Zgromadzenia, gdzie te 
zasady są dokładnie określone. Kapi-
tuła obraduje wg specjalnego Regula-
minu i działa kolegialnie poprzez gło-
sowanie. 

Pierwsza Kapituła generalna, i była 
to kapituła tylko wyborcza, miała 

miejsce dnia 8 grudnia 1959 roku, po 
otrzymaniu przez Zgromadzenie za-
twierdzenia na prawie diecezjalnym. 
Właśnie w tym roku wspominamy 60. 
rocznice tych wydarzeń – 3 X praw die-
cezjalnych, a 8 XII – obłóczyn wszyst-
kich sióstr i wyboru, zgodnie z przepi-
sami prawa kanonicznego, pierwszej 
przełożonej generalnej, a była nią 
m. Julia Ferenc. Pierwsza, wskazana 
przez O. Rewerę, m. Aniela Osmala 
przewodziła wspólnocie 9 lat, od 16 V 
1933 r. do śmierci, dn. 20 VI 1942 roku. 
Siostry i tercjarki bardzo ją ceniły i Jej 
śmierć była dla wspólnoty dotkliwą 
stratą. Była Ona dla sióstr i przełożo-
ną i matką – tak jak tego pragnął Oj-
ciec Założyciel. A pisał On w Regule: 
„Siostry mają się odznaczać wielkim 
uszanowaniem i zupełnem posłu-
szeństwem dla swoich przełożonych. 
Każda siostra będzie uważała swą 
przełożoną domową za matkę daną 
sobie od Boga, do której mieć będzie 
zaufanie dziecięce i nadprzyrodzone; 
a wszystkie siostry zgromadzenia - 
względem przełożonej generalnej. W 
duchu wiary otaczać będą główną swą 
przełożoną głęboką czcią, starając się 
przez swe gorliwe i pilne posłuszeń-
stwo osłodzić jej przykrości, niepo-
koje i trudy przełożeństwa, zamiast 
je zwiększać przez samolubne zabiegi 
o jej miłość lub przez zazdrość” (art. 
205).

Druga Kapituła generalna Zgroma-
dzenia odbyła się już w marcu 1960 
roku, gdyż po ciężkiej chorobie, dn. 8 
marca 1960 r. odeszła do Domu Ojca 
m. Julia Frenc. Zwołano więc kapitułę i 
wybrano wówczas m. Teresę Gromną. 

Siostry Delegatki XIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Fot. Archiwum Zgromadzenia

Następne Kapituły generalne wybor-
cze odbywały się mniej więcej regu-
larnie co 6 lat i tak: III – w marcu 1966, 
V – w marcu 1972, VI – w lutym 1978, 
VII – w lutym oraz marcu (były 2 sesje) 
1984, VIII – w lutym 1990, X – w lutym 
1996, XII – w lutym 2002, XIII – w listo-
padzie 2007, XIV – w listopadzie 2013 
i obecna XV. Trwać będzie od 12 do 
16 listopada br. Od 1959 roku, miały 
miejsce także trzy Kapituły generalne 
nadzwyczajne, związane z prawodaw-
stwem Zgromadzenia, ze zmianą stro-
ju i z wprowadzeniem stroju letniego 
oraz z procedurą uzyskania praw pa-
pieskich, co nastąpiło 8 XII 1999 roku. 
Były to kolejno: IV - 1970, IX – 1994 
i XI – 1999 Kapituły nadzwyczajne 
Zgromadzenia. Oprócz pierwszej, w 
1959 roku, Kapituły generalne wy-
borcze były jednocześnie Kapitułami 
mieszanymi, gdyż zbierały się, by do-
konać wyboru nowego Zarządu oraz 
załatwić ważne sprawy Zgromadze-
nia. Każda taka Kapituła, po sesji wy-
borczej ma w swoim programie sesję 
spraw i wniosków. Tak będzie również 
podczas obrad rozpoczętej dzisiaj XV. 
Kapituły generalnej. Sprawy do rozpa-
trzenia przez Kapitułę, w postaci spe-
cjalnych wniosków składają Siostry 
z całego Zgromadzenia już od chwili 
ogłoszenia Kapituły. W tym roku było 
to dn. 15 sierpnia. Kapitułę zwołuje 
Przełożona generalna specjalnym Li-
stem okólnym. W Liście takim zaleca 
się też całemu Zgromadzeniu modli-
twę w intencji zbliżającej się Kapituły 
generalnej. 

W Konstytucjach Zgromadzenia 
czytamy: „Kapituła jest uprzywilejo-
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Przełożone   Generalne 
Zgromadzenia Córek św.  Franciszka Serafickiego

m. Joanna Wróbel 
(1978 – 1984; 1990 – 1996; 

2002 – 2007, 3 kadencje z sze-
ścioletnią przerwą po każdej)

+ m. Aniela Osmala 
(1933 – 1942)

m. Serafina Bielecka 
(1984 – 1990)

+ m. Julia Ferenc 
(1959 – 1960)
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Przełożone   Generalne 
Zgromadzenia Córek św.  Franciszka Serafickiego

+ m. Maksymiliana Urbańczyk 
(1996 – 2002)

+ m. Teresa Gromna
 (1960 – 1966)

m. Klara Radczak 
(2007 – 2019, 2 kadencje)

m. Czesława Wróbel
 (1966 – 1978, 2 kadencje)
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wanym czasem wspólnotowej reflek-
sji i nawrócenia. Zbiera się regularnie 
(zwyczajna, co 6 lat) dla spotęgowa-
nia gorliwości, zacieśnienia więzów 
jedności, wyrażenia udziału i współ-
odpowiedzialności wszystkich sióstr 
za życie wg ducha i posłannictwa 
Zgromadzenia. Cała rodzina zakonna 
zebrana przy Chrystusie, w głębokiej 
wierze i zjednoczeniu z Kościołem, 
rozważa swoją odpowiedź na wyma-
gania Ewangelii wg ducha francisz-
kańskiego, dzieli się przeżywanymi 
doświadczeniami swych wspólnot 
oraz odczytuje wezwania Pana w po-
trzebach naszych czasów i nadzieje 
własnego posłannictwa Zgromadze-
nia” (art. 180). Powinna być ona omo-
dlona przez Siostry i starannie przy-
gotowana. Ojciec Założyciel pisał: 
„Przed rozpoczęciem obrad Kapituły 
siostry głosujące odprawią razem kil-
kudniowe rekolekcje. Podczas Kapitu-
ły siostry odmawiać będą codziennie 
po Mszy św. Veni Creator Spiritus i 
przystąpią codziennie do Komunii św., 
aby Pan Jezus, Mądrość przedwiecz-
na, przewodniczył zebraniom i raczył 
oświecić umysły i kierować sercami” 
(art. 437).

Modlitwy w intencji Kapituły 
trwają w całym Zgromadzeniu już 
od 12 lutego, aby przez 9. miesięcz-
ną nowennę ubłagać Pana o światło i 
rozeznanie dla Sióstr Kapitulnych. W 
modlitwie tej towarzyszą Siostrom 
Przełożeni Kościelni oraz spory za-
stęp przyjaciół i dobroczyńców Zgro-
madzenia. Specjalne adresy nadeszły 
ze Stolicy Świętej: od Ojca Świętego 
Franciszka i Prefekta Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
Obrady Kapituły modlitwą i paster-
skim błogosławieństwem wspierają 
Księża Arcybiskupi i Biskupi diecezji, 
w których Zgromadzenie prowadzi 
działalność apostolską. 

Kończąc te rozważania pragnę 
jeszcze wrócić do Zarządu Zgroma-
dzenia. Zarząd Zgromadzenia stanowi 
Przełożona generalna ze swoją Radą, 
którą tworzą cztery Siostry Radne ge-
neralne, a pierwsza spośród nich jest 
Wikarią generalną. Licząc od począt-
ku, od m. Anieli Osmali, Zgromadzenie 
miało jak dotąd, 8 Przełożonych gene-
ralnych, a były to kolejno: + m. Aniela 
Osmala (1933 – 1942), + m. Julia Ferenc 
(1959 – 1960), + m. Teresa Gromna (1960 

– 1966), m. Czesława Wróbel (1966 – 
1978, 2 kadencje), m. Joanna Wróbel 
(1978 – 1984; 1990 – 1996; 2002 – 2007, 
3 kadencje z sześcioletnią przerwą po 
każdej), m. Serafina Bielecka (1984 – 
1990), + m. Maksymiliana Urbańczyk 
(1996 – 2002) i kończąca obecnie 2. ka-
dencję m. Klara Radczak (2007 – 2019). 
Każdy Zarząd mianuje na czas swojej 
kadencji Ekonomkę generalną i Sekre-
tarkę generalną oraz inne urzędniczki 
Zgromadzenia.

Po dokonaniu wyborów nowego 
Zarządu oraz rozpatrzeniu spraw i 
wniosków, dla których zwołano Kapi-
tułę, zostaje ona rozwiązana i ustają 
wszelkie jej kompetencje. Uchwały 
Kapituły ogłosi w całym Zgromadze-
niu i wprowadzać będzie w życie no-
wowybrana Przełożona generalna ze 
swoją Radą.

Ojciec Antoni pisał: „Na zakończe-
nie obrad Kapituły wybrana Przełożo-

na generalna zaleci siostrom zacho-
wanie powziętych uchwał i przypomni 
o jedności wszystkich sióstr. Ta bo-
wiem jedność i ta wzajemna zależność 
są dla dzieł Zgromadzenia warunkiem 
powodzenia, a dla sióstr samych źró-
dłem zadowolenia, które im ułatwi 
postęp w doskonałości” (art. 466). 
Doskonałość życia zakonnego, czyli 
uświęcenie się przez oddanie się na 
własność Bogu i służbę „Bogu w bliź-
nim” jest celem naszego powołania. 
Św. Franciszek Seraficki kończąc Re-
gułę zachęcał: „Niech wszyscy Bracia i 
Siostry zważą na to, że nade wszystko 
powinni pragnąć posiąść Ducha Pań-
skiego i Jego święte działanie. I zawsze 
poddani Kościołowi świętemu, mocni 
w wierze katolickiej, niech zachowują 
ubóstwo i pokorę, i świętą Ewangelię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to 
stanowczo przyrzekli” (art. 32).

s. Klara Radczak

J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, Kapłani z miejsc posług Sióstr, podczas Mszy św. dziękczyn-
nej za dar nowej Przełożonej Generalnej i całego Zarządu w 2013r. Fot. Arch. Zgromadzenia

Siostry w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia. Fot. Arch. Zgromadzenia
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Matka Klara Radczak i s. Wikaria Victoria Kwiatkowska.
 Fot. Arch. Zgromadzenia



Modlitwa franciszkańska
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;

abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda,

jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,

co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;

wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Widok Sandomierza. Fot. Piotr Butryn


