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„Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Kongregacji Insty-
tutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, przychylił się do powyższej proś-
by. Przeto ta sama Kongregacja, mocą niniejszego Dekretu, ogłasza Zgromadzenie Córek Świętego 
Franciszka Serafickiego Instytutem zakonnym na prawie papieskim, zarządzając by jako takie było 
przez wszystkich uznawane”. 

(Fragment z Dekretu zatwierdzającego Zgromadzenie na prawie papieskim)

Obraz Matki Bożej Niepokalanej znajduje się 
w Domu generalnym Zgromadzenia. 

Fot. ks. Wojciech Kania
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Miesiąc temu, gdy wierni w kościele św. Józefa otrzymywali do rąk listopadowy 
numer „Rewerzanki”, (12 listopada br.), w Domu generalnym w Sandomierzu, pod 
hasłem „Ufając mocy Bożego Ducha”, rozpoczęła swoje obrady, XV. już w historii, 
Kapituła Generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Zadaniem 
kapituły było podsumowanie mijającej 6-letniej kadencji Zarządu Zgromadzenia 
oraz wybory Przełożonej generalnej i Jej Rady. Obrady kapituły poświęcone były 
także bieżącym sprawom Zgromadzenia.

XV. KAPITUŁA GENERALNA 
ZGROMADZENIA CÓREK ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO

I NOWY ZARZĄD ZGROMADZENIA

J. E. Ks. Bp Artur Miziński - Sekretarz generalny 
Konferencji Episkopatu Polski, Ks. kan. dr Włady-

sław Gwóźdź - kapelan Domu generalnego i Siostry 
uczestniczące w XV Kapitule Zgromadzenia.

Fot. Arch. Zgromadzenia

Nowy Zarząd Zgromadzenia Córek 
św. Franciszka Serafickiego.

Fot. Arch. Zgromadzenia

Mszy św. na rozpoczęcie XV. Kapi-
tuły generalnej, we wtorek 12 listo-
pada o godz. 16.00 w kaplicy Domu 
generalnego, przewodniczył J. E. Ks. 
Bp Artur Grzegorz Miziński, Sekre-
tarz generalny Konferencji Episko-
patu Polski. W homilii Ksiądz Biskup 
podkreślił, że powołanie zakonne 
jest pięknym darem i trzeba się nim 
cieszyć oraz za ten dar Bogu dzięko-
wać. Władza w Zgromadzeniu, tak 
jak w Kościele jest służbą, a jej wzór 
otrzymaliśmy od Jezusa, Syna Boże-
go, który dla naszego wywyższenia, 
dla wysłużenia nam nieśmiertel-
ności stał się naszym Sługą. Ksiądz 
Biskup przypomniał Siostrom, że 
Kapituła jest czasem łaski, odnowy, 
poszukiwania i nawrócenia. „Otwie-
rając się na działanie Ducha Święte-
go i ufając Jego mocy, powinny Sio-
stry od nowa odczytać charyzmat 
założycielski bł. Ojca Założyciela i 

osadzić go w nowej rzeczywistości. 
Umiejętnie połączyć stare z nowym, 
aby być znakiem nadziei dla dzi-

siejszego świata, który potrzebu-
je bardzo modlitwy sióstr, służby i 
świadectwa ewangelicznego życia”. 
Ksiądz Biskup podziękował Siostrom 
i całemu Zgromadzeniu za służbę 
Bogu w bliźnich oraz życzył owoc-
nych obrad. Mszę św. razem z Księ-
dzem Biskupem sprawował Kapelan 
Domu generalnego – Ks. kan. dr Wła-
dysław Gwóźdź. Po Mszy św. odbyła 
się pierwsza, wstępna sesja Kapituły, 
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Nowa Przełożona Generalna 
Matka Victoria Kwiatkowska.

Fot. ks. T. Lis

a kolejne w środę oraz czwartek. We 
środę Mszy św. przewodniczył i ho-
milię wygłosił Wikariusz biskupi ds. 
życia konsekrowanego w naszej die-
cezji, ks. prof. dr hab. Leon Siwecki, a 
w czwartek Wikariusz biskupi ds. ży-
cia konsekrowanego w Archidiecezji 
lubelskiej, ks. dr Andrzej Krasowski. 
Czwartek był dla Sióstr kapitulnych 
przede wszystkim dniem adoracji 
Najświętszego Sakramentu, inten-
sywniejszej modlitwy, wyciszenia 
i skupienia. Ćwiczeniom tym prze-
wodniczył właśnie ks. Andrzej.

W czwarty dzień obrad – w piątek 
15 listopada - Mszy św. przewodni-
czył J. E. Ks. Bp Edward Frankowski, 
a homilię wygłosił zaproszony spe-
cjalnie na sesję wyborczą Kapituły O. 
Gwidon Hensel – wikariusz prowincji 
Ojców Bernardynów z Kalwarii Ze-
brzydowskiej. O. Gwidon wygłosił do 
Sióstr także konferencję ascetyczną, 
przypominając, że przełożeństwo 
jest służbą, a osoby przeznaczone 
do posługi władzy we wspólnocie 
wybiera sam Pan Bóg. Trzeba otwo-
rzyć się na działanie łaski i wskazać 
tę, która jest już wybrana. Podobnie 
na temat wyborów mówili kazno-
dzieje w poprzednie dni Kapituły. 
I tak doszliśmy do kapitulnej sesji 
wyborczej. Przełożoną generalną 
została M. mgr lic. Katarzyna Victo-
ria Kwiatkowska, a w skład Zarządu 
weszły: S. mgr Urszula Maria Kuźnia, 
jako wikaria generalna, S. dr Jadwi-
ga Daniela Chwałek, S. mgr Marzena 
Maria Wągrodzka i S. mgr lic. Halina 
Klara Radczak – jako Radne general-
ne. Jeszcze tego dnia zostały miano-
wane: sekretarka generalna – s. Klara 
i ekonomka generalna – s. Marzena.

Podsumowaniem obrad kapituły 
w sobotę 16 listopada, we wspomnie-
nie Matki Bożej Ostrobramskiej, 
była Msza św. pod przewodnictwem 
Biskupa Sandomierskiego Krzyszto-
fa Nitkiewicza z udziałem ks. prał. 
Jerzego Dąbka, wikariusza general-
nego diecezji, ks. kan. Leona Siwec-
kiego, wikariusza biskupiego ds. 
instytutów życia konsekrowanego 
i stowarzyszeń życia apostolskiego 
oraz licznie przybyłych kapłanów z 
naszego miasta. 

Ks. Biskup Nitkiewicz nawiązał w 
homilii do obchodzonego w tym dniu 
wspomnienia Matki Bożej Miłosier-
dzia, czczonej w ostrobramskim wi-
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J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz podczas Mszy św. dziękczynnej za wybór Przełożonej Gene-
ralnej i Zarządu Zgromadzenia. Fot. Arch. Zgromadzenia

Msza św. dziękczynna na zakończenie XV. Kapituły Generalnej Zgromadzenia. Fot. ks. Grzegorz Słodkowski

zerunku, zachęcił do inspirowania 
się postawą Najświętszej Maryi Pan-
ny w jej oddaniu i zawierzeniu Bogu. 
„Za wielką miłość do Boga i Kościoła 
pragnę podziękować dzisiaj gorąco 
siostrze Klarze. Życzę jednocześnie 
siostrze Victorii, wybranej wczoraj 
na nową Przełożoną Generalną, aby 
po prostu dalej kochała, nie zważa-
jąc na koszty, ani na żadne ludzkie 
reakcje lub ich brak. Na takiej miło-
ści, hojnej i bezinteresownej, polega 
prawdziwe podobieństwo do Chry-
stusa i Maryi Matki Miłosierdzia, a 
przez to również skuteczność naszej 
służby” – powiedział bp Ordyna-
riusz.

W tym roku – 2019 - jak już pod-
kreślano to kilkakrotnie, także na 

łamach „Rewerzanki”, Zgromadze-
nie wspomina liczne rocznice. Jest to 
bowiem rok jubileuszowy 150. rocz-
nicy Urodzin Ojca Antoniego, ale też 
20. rocznica Jego beatyfikacji, 60. 
rocznica erygowania Zgromadzenia 
przez Biskupa Sandomierskiego Jana 
Kantego Lorka i także ważna, którą 
wspominano zaledwie 4 dni temu, w 
Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP, a mianowicie 20. rocznica 
uzyskania przez Zgromadzenie de-
kretu pochwalnego ze Stolicy Świę-
tej, tak się to w prawie nazywa, czyli 
zatwierdzenia Zgromadzenia na pra-
wie papieskim.

DEKRET Kongregacji ds. Insty-
tutów Życia Konsekrowanego i Sto-
warzyszeń Życia Apostolskiego za-

twierdzający Zgromadzenie Córek 
św. Franciszka Serafickiego, jako 
„Instytut zakonny na prawie papie-
skim” został wydany właśnie w Uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, w Waty-
kanie, dnia 8.XII.1999 r. (Fragment 
Dekretu na str. tytułowej niniejsze-
go pisma, a całość treści na ostat-
niej). Dekret ten zatwierdził także 
tekst Konstytucji Zgromadzenia, 
jako właściwy i ostateczny, wg któ-
rego Zgromadzenie ma żyć i działać 
w Kościele świętym.

Ówczesna Przełożona generalna, 
śp. M. Maksymiliana Urbańczyk, we 
wstępie do nowych przekazywanych 
Siostrom Konstytucji Zgromadzenia, 
opatrzonych w treść Dekretu po-
chwalnego Stolicy Świętej, napisa-
ła: „Niech będzie uwielbiony Bóg za 
rzeczy, które nam uczynił. Konsty-
tucje niniejsze przekazuję, jako dar 
Kościoła Świętego dla Zgromadze-
nia. Przyjmijmy je w duchu wdzięcz-
ności oraz z całą uległością i posłu-
szeństwem, aby dać wyraz naszego 
umiłowania Chrystusa w duchu św. 
Franciszka Serafickiego i Ojca Zało-
życiela”. 

I łaskę beatyfikacji O. Antoniego 
Rewery, i przywilej praw papieskich 
otrzymało Zgromadzenie z rąk Jego 
Świątobliwości Ojca Świętego św. 
Jana Pawła II w pamiętnym dla San-
domierza roku wizyty papieskiej, 
której 20. rocznicę także w czerwcu 
uroczyście obchodziliśmy.

s. Klara Radczak
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W czterdziestolecie śmierci   

POSŁUGA DUSZPASTERSKA SŁUGI BOŻEGO 
KS. WINCENTEGO GRANATA

W ZGROMADZENIU CÓREK 
ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO

Po powrocie do kraju był prefek-
tem szkół powszechnych i średnich 
(1928-1933) w Radomiu. Następnie 
wykładowcą (1933-1958) w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Sando-
mierzu, profesorem Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (1952-
1970) i jego rektorem (1965-1970) 
oraz znakomitym wychowawcą osób 
duchownych i świeckich, wybitnym 
teologiem i pisarzem. Zmarł w opinii 
świętości 11 grudnia 1979 r. w Sando-
mierzu i został pochowany na grze-
balnym cmentarzu katedralnym przy 
ul. Mickiewicza.

Na wszystkich zajmowanych sta-
nowiskach i urzędach Sługa Boży od-
znaczał się wzorową sumiennością 
w wypełnianiu powierzonych zadań 
i ogromną pracowitością. Cecho-
wały go: oddanie sprawom Kościo-
ła, umiłowanie stanu kapłańskiego, 
szczery patriotyzm oraz niezwykłe 
poświęcenie nauce, którą uważał za 
swoją drogę do Boga. Był człowie-

kiem wielkiej wiedzy, kultury osobi-
stej, prawości i ogromnej życzliwo-
ści dla innych. W swoim środowisku 
promieniował wiarą, mądrością, oj-
cowską dobrocią, prostotą, pokorą. 
Dewizą życiową Sługi Bożego było 
„czynić prawdę w miłości”.

Kościół Sandomierski dnia 12 
czerwca 1995 r. rozpoczął dochodze-
nie kanonizacyjne w sprawie wynie-
sienia do chwały ołtarzy ks. Wincen-
tego Granata. Dnia 29 listopada 2010 
r. przeprowadzono ekshumację, po 
czym złożono jego doczesne szcząt-
ki w kościele pw. Świętego Michała 
Archanioła w Sandomierzu.

Natomiast, 9 października 2018 
r., został zakończony jego proces na 
etapie diecezji sandomierskiej i 3 li-
stopada 2018 r. dokumenty przeka-
zano do Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych w Rzymie.

Dnia 24 sierpnia 1924 r., w kate-

drze sandomierskiej Wincenty Gra-
nat przyjął święcenia kapłańskie. 
Otrzymane święcenia zapoczątko-
wały nowy rozdział jego życia. Od 
tego dnia spełniał obowiązki ka-
płańskie i wiele czasu poświęcił pra-
cy duszpasterskiej.

Praca dydaktyczna i naukowa nie 
przysłaniała ks. W. Granatowi misji 
duszpasterskiej, która w ostatnim 
okresie życia zdeterminowała jego 
służbę.

Z okazji 50-lecia święceń ka-
płańskich bp Piotr Gołębiowski pi-
sał do Jubilata, że przy licznych i 
odpowiedzialnych zajęciach umiał 
zawsze „znaleźć czas na pracę dusz-
pasterską: głoszenie kazań, konfe-
rencji ascetycznych, prowadzenie 
rekolekcji, słuchanie spowiedzi św., 
kierowanie sumieniami osób zakon-
nych. Zwłaszcza dwa zgromadzenia 
zakonne wiele dobrego zawdzięcza-
ją Księdzu Prałatowi: Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanej i Córek św. Franciszka Sera-
fickiego”. Bp Franciszek Jop w liście 
skierowanym do ks. W. Granata z 
tej samej okazji pisał, że obok za-
sadniczej pracy pełnił „bezustannie 
kapłańskie zadania duszpasterskie 
z własnej już woli i z upodobania, 
przy różnych okazjach głosząc Sło-
wo Boże, spowiadając, prowadząc 
rekolekcje”.

W okresie pracy w Radomiu, 
Sandomierzu i Lublinie ks. Wincen-
ty Granat oddawał się także pracy 
duszpasterskiej, młodzieży oraz du-

Sługa Boży ks. Wincenty Granat urodził się 1 kwietnia 1900 r. w 
Ćmielowie. Szkołę średnią (1914-1918) i studia seminaryjne (1918-
1923) ukończył w Sandomierzu. W 1923 r. podjął studia specjali-
styczne w Rzymie. W czasie studiów, 24 sierpnia 1924 r., w katedrze 
sandomierskiej przyjął święcenia kapłańskie.

Od lewej pierwszy ks. Wincenty Granat, pośród kapłanów ks. prał. Antoni Rewera. 
Fot. Arch. Zgromadzenia

ks. Prof. Wincenty Granat



6

chowieństwa. Osobnym miejscem 
jego duchowego oddziaływania były 
rodziny zakonne. Do nich należą 
Zgromadzenia: Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, Sióstr Służek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanej, 
Córek św. Franciszka Serafickiego 
oraz Sióstr Zmartwychwstanek Pana 
Jezusa Chrystusa. Ksiądz Profesor 
wywarł ogromny wpływ na formację 
duchową i intelektualną tych zgro-
madzeń. Wiele bowiem razy przeko-
nywał siostry o potrzebie studium 
ich duchowości, powrotu do myśli 
Założycieli i włączenia się w nurt 
bieżących zadań Kościoła. W tym też 
względzie wyprzedzał naukę i zale-
cenia Soboru Watykańskiego II.

Miejscem posługi duszpaster-
skiej Sługi Bożego, jak już zostało 
wspomniane, było także Zgroma-
dzenie Córek św. Franciszka Sera-
fickiego. Wyłoniło się ono z ruchu 
tercjarskiego zorganizowanego w 
1928 r. przez ks. prałata Antonie-
go Rewerę na terenie Sandomierza. 
Za początek swego istnienia Zgro-
madzenie przyjmuje 4 października 
1928 r., kiedy w domu tercjarskim 
przy ul. Krakowskiej 14 w Sandomie-
rzu zamieszkały trzy siostry. Nazwa 
i cel Zgromadzenia ulegały zmianie. 
Początkowe „Towarzystwo Domu 
Ludowego pod wezwaniem św. Fran-
ciszka Serafickiego” przekształci-
ło się w 1933 r. w „Stowarzyszenie 

Sióstr św. Franciszka” i ostatecznie 
w 1959 r. przyjęło nazwę: „Zgroma-
dzenie Córek św. Franciszka Serafic-
kiego”.

Pierwszy kontakt ks. Wincentego 
Granata z siostrami tego Zgroma-
dzenia miał miejsce w 1941 r. w cza-
sie rekolekcji, które prowadził sam 
ich założyciel ks. Antoni Rewera. 
Wtedy ks. Wincenty Granat przybył 
do sióstr, by służyć im posługą ka-
płańską w konfesjonale. Od tej pory 
do końca życia Profesor ma kontakt 
z siostrami, służy im na różnych od-
cinkach pracy kapłańskiej i nauczy-
cielskiej.

Wkrótce po śmierci ks. Antoniego 
Rewery w Dachau ks. Wincenty Gra-
nat otoczył szczególną troską Zgro-
madzenie Córek św. Franciszka Sera-
fickiego. Często odwiedzał siostry, 
interesował się wszystkim, pytał o 
sprawy duchowe, a także material-
ne, a kiedy była potrzeba spieszył 
z pomocą; tak było gdy pracował w 
Sandomierzu a także później, choć 
rzadziej, kiedy mieszkał w Lublinie. 
Siostry wspominają, iż na „wieść, że 
«ojciec Granat idzie do nas», wybie-
gały wszystkie na spotkanie. W jego 
obecności czuły się dobrze, on starał 
się rozmawiać z każdą siostrą o jej 
osobistych problemach, a tym, które 
były mniej śmiałe, okazywał większe 
zainteresowanie”.

W pierwszym domu Zgromadze-

nia przy ul. Krakowskiej 14, Ksiądz 
Profesor prowadził rekolekcje, wy-
głaszał konferencje, w których uczył 
jak siostry mają przeżywać Mszę 
świętą, odprawiać rozmyślania i za-
chęcał do ufności Bogu, wierności 
powołaniu i modlitwy oraz praktyko-
wania cnót: szczególnie pokory i mi-
łości. Siostry wspominają, że „często 
pytał: «Moje dzieci (tak zawsze się 
zwracał), czy miłość siostrzana pa-
nuje we wspólnocie?». Kiedy zauwa-
żył siostrę, która chciałaby się wy-
różnić, «błyszczeć», upominał przy 
wszystkich, chciał, aby zrozumiała, 
że tak nie powinna postępować sio-
stra zakonna”. Na wszelki sposób 
starał się w siostrach ugruntowywać 
powołanie.

Sługa Boży był stałym spowied-
nikiem sióstr, dobrym i wymagają-
cym. Dbał o postęp i rozwój życia 
wewnętrznego każdej swojej peni-
tentki, w konfesjonale pytał o kon-
kretne postanowienia, wnikał w 
sumienie, sam wysuwał propozycje 
postanowień i prosił o sprawozda-
nie z tego przy następnej spowiedzi. 
Siostry darzyły go ogromnym zaufa-
niem i nazywały ojcem.

Profesor mając kontakt z siostra-
mi poznał ich ducha. Pragnął, aby 
dzieło zapoczątkowane przez świą-
tobliwego Założyciela nie zostało 
zmarnowane, podjął prace przygo-
towawcze do jego zatwierdzenia 

Ks. Prof. Wincenty Granat podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod obecny Dom generalny. Fot. Arch. Zgromadzenia
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przez władzę kościelną. Oto jak o 
tym sam mówił: „Lata pięćdziesiąte 
były trudne dla Kościoła, nie moż-
na było tworzyć nowych wspólnot 
zakonnych. Ksiądz biskup Jan Lorek 
wezwał przełożoną Zgromadzenia 
chcąc jej oświadczyć, że powinny 
przyłączyć się do innej wspólnoty, 
albo też rozejść się. Wówczas prze-
łożona Julia Ferenc uklękła przed 
księdzem biskupem mówiąc: «Czyż 
my nie jesteśmy potrzebne Kościo-
łowi?» – żal mi się zrobiło na widok 
jej pokory i gorliwości, postanowili-
śmy z księdzem biskupem Piotrem 
Gołębiowskim podjąć prace przygo-
towawcze do zatwierdzenia Zgro-
madzenia. Ja pisałem konstytucje w 
oparciu o rękopisy Założyciela ks. 
Antoniego Rewery”.

Dzięki więc ks. Wincentemu Gra-
natowi, którego uznają za kontynu-
atora dzieła ks. Antoniego Rewery 
i uważają go za współzałożyciela, 
przy poparciu bpa Piotra Gołębiow-
skiego, dnia 3 października 1959 r. 
siostry otrzymały dekret zatwier-
dzający Zgromadzenie na prawie 
diecezjalnym, a 8 grudnia tegoż roku 
przywdziały habit zakonny. Uroczy-
stość odbyła się w kościele św. Józe-
fa w Sandomierzu, brał w niej udział 
ks. Wincenty Granat. Do obłóczyn i 
ślubów przystąpiło wówczas 23 sio-
stry. Tak więc dzieło ks. Antoniego 
Rewery w 1959 roku przekształciło 
się w formalne Zgromadzenie habi-

Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Wincentego Granata. Fot. ks. T. Lis

towe na prawie diecezjalnym. Dnia 
12 marca 1960 r. zostało agregowane 
do Zakonu Braci Mniejszych Bernar-
dynów.

W późniejszym okresie ks. Win-
centy Granat jak tylko mógł odwie-
dzał siostry. Dnia 14 czerwca 1978 
r. złożył wizytę w domu sióstr przy 
ul. Leszka Czarnego 2. W kaplicy wy-
głosił konferencję ascetyczną o po-
wołaniu. Następnie spotkał się ze 
wszystkimi siostrami i opowiedział 
o życiu ich Założyciela ks. prałacie 
Antonim Rewerze.

Kiedy 4 października 1978 r. Zgro-
madzenie Córek św. Franciszka Sera-
fickiego obchodziło 50-lecie swych 
początków w kościele parafialnym 
św. Józefa w Sandomierzu, podczas 
uroczystej koncelebrowanej Mszy 
świętej pod przewodnictwem ks. 
Ignacego Ziembickiego, ks. Wincen-
ty Granat wygłosił homilię opartą na 
słowach Chrystusa: „Przyszedłem 
ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12, 
49). W przemówieniu wspomniał o 
Założycielu a także bardzo trudne 
początki Zgromadzenia. Wówczas 
Zgromadzenie liczyło 44 siostry po 
ślubach wieczystych, 10 juniorystek, 
7 nowicjuszek i jedną postulantkę i 
pracowało w 15 domach.

Kronika Zgromadzenia odnoto-
wuje jeszcze ostatnie i szczególne 
jego odwiedziny w dniu 23 maja 1979 
roku. Okazją do tego było poświę-

cenie fundamentów i wmurowanie 
aktu erekcyjnego nowego domu ge-
neralnego przy ul. Leszka Czarne-
go 3. O godz. 8.00 w kaplicy domu 
przy ul. Leszka Czarnego 2 została 
odprawiona pod przewodnictwem 
bpa Piotra Gołębiowskiego (konce-
lebransami byli: ks. W. Granat, ks. J. 
Koceniak, ks. I. Ziembicki, ks. dzie-
kan S. Bartoszewski oraz ks. R. Syta) 
uroczysta koncelebrowana Msza 
święta z prośbą o błogosławieństwo 
Boże w pracach budowlanych. Po 
Mszy świętej bp Piotr Gołębiowski 
dokonał poświęcenia fundamentów 
i zamurował akt erekcyjny podpisany 
przez niego, ks. Wincentego Grana-
ta, ks. Jana Koceniaka, ks. Ignacego 
Ziembickiego i ks. Stanisława Barto-
szewskiego, Zarząd Generalny Zgro-
madzenia, inspektora nadzoru budo-
wy p. Zdzisława Wieka i kierownika 
robót murarskich p. Jana Pytelewicza.

Siostry wspominają, że ks. Win-
centy Granat interesował się Zgro-
madzeniem do samej śmierci, trosz-
czył się o wzrost duchowy i liczebny. 
Cieszył się domem sióstr założonym 
w Lublinie i każdym nowym powo-
łaniem. Często wyrażał pragnienie: 
„Obym doczekał setki sióstr”. Chciał, 
by Zgromadzenie jak najszybciej 
rozwinęło się i siostry mogły służyć 
Bogu i Kościołowi. W pamięci sióstr 
pozostał jak  Ojciec prawdziwy...

Halina Irena Szumił   
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DEKRET

Instytut zakonny o nazwie: Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka Serafickiego, którego Dom 
Generalny znajduje się na terenie Diecezji Sandomierskiej, założony przez Błogosławionego Księdza 
Antoniego Rewerę, został erygowany na prawie diecezjalnym dnia 3 października 1959 roku.

Celem Zgromadzenia jest ,,współpraca z duszpasterstwem parafialnym, prowadzenie centrów formacji 
duchowej i posługa wobec grup aktywnego laikatu, krzewienie idei franciszkanizmu, współdziałanie 
z Zakonem Świeckim Św. Franciszka oraz niesienie pomocy chorym i podeszłym w latach siostrom tegoż 
Zakonu" (art. 8 Konstytucji).

Zważywszy na fakt, że z upływem lat Zgromadzenie bardzo się rozrosło podejmując działalność 
w różnych diecezjach, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wacław Świerzawski, Biskup Sandomierski, poparty 
listami polecającymi zainteresowanych Biskupów diecezjalnych, zwrócił się do Ojca Świętego z prośbą, 
by Zgromadzenie to mogło być uznane jako Instytut zakonny na prawie papieskim.

Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Kongregacji Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, przychylił się do powyższej prośby.

Przeto ta sama Kongregacja, mocą niniejszego Dekretu, ogłasza Zgromadzenie Córek Świętego 
Franciszka Serafickiego Instytutem zakonnym na prawie papieskim, zarządzając by jako takie było przez 
wszystkich uznawane. 

Jednocześnie aprobuje i potwierdza tekst Konstytucji zredagowanych w języku włoskim, których 
jeden egzemplarz znajduje się w Archiwum Kongregacji.

Córki Świętego Franciszka Serafickiego, naśladując przykład Świętego Franciszka z Asyżu oraz 
Błogosławionego Księdza Antoniego Rewery, Założyciela Zgromadzenia, niech starają się przeżywać 
i realizować w sposób jak najbardziej pełny i ofiarny swoją konsekrację Bogu, a wierne swemu 
szczególnemu charyzmatowi niech staną się żywym świadectwem dla współczesnego świata.

Bez względu na wszelkie przepisy przeciwne.

Watykan, dnia 8.XII.1999 r. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.


