
 W ZGROMADZENIU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA 



KONWENTY GENERALNE NA 

PRZESTRZENI CZASÓW 

 

Termin „Konwent Generalny” pojawił 

się oficjalnie w Konstytucjach z 1954 

r., chociaż w tamtej epoce jego celem 

było jedynie dokonanie wyboru 

Przełożonej Generalnej i jej Rady. Tak 

było w przypadku Matki Lepicard 

ponownie wybranej na Konwencie z 

1956 r. przez 46 ówczesnych 

Wizytatorek.  

Wraz z następnym Konwentem, który 
odbył się w Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego w 1962 r. 
(uczestniczyły w nim 54 Wizytatorki) 
pewne sprawy zaczęły się zmieniać. 
Właśnie wtedy została wybrana Matka 
Guillemin. 
 
 

„Po raz pierwszy w historii Waszego 
Zgromadzenia, Konwent 
Generalny ,który zebrał Zarząd 
Zgromadzenia i Siostry Wizytatorki, 
odbył się w Rzymie. Zależało Wam na 
tym, aby wraz z drogą Matką 
Guillemin, Waszą zacną Przełożoną 
Generalną, przybyć do nas, aby nam 
złożyć hołd Waszych prac i Waszej 
modlitwy”.  
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„… Córki Boga i Córki Kościoła! 
pragniecie pozostać wiernymi 
powołaniu służenia Chrystusowi w 
osobie Ubogich, w rzeczach 
odnoszących się co do ciała i co do 
duszy, i aby tego dopełnić, 
odczuwacie bardziej niż kiedykolwiek 
konieczność „przyobleczenia się w 
ducha Chrystusowego” i „życia 
Chrystusem w Jego tajemnicach”. Ta 
właśnie wierność i troska, aby dawać 
Ubogim przekonywujące świadectwo 
miłosierdzia Kościoła, skłania Was 
dzisiaj do rewizji Waszego 
Zwyczajnika oraz do zmiany  metod 
formacji Sióstr (Orędzie Papieża 
Pawła VI do Sióstr Miłosierdzia, 19 
maja 1965). 

 

Odnowa wszystkich Zgromadzeń 

miała się dokonać w oparciu o 

Dekret Soboru Watykańskiego II 

Perfectae caritatis, Motu Proprio 

Ecclesiae sanctae i Instrukcję 

Renovationis causam. Ojciec Slattery 

i Matka Guillemin zwołali Konwent 

Generalny 1968-1969 w celu 

opracowania nowych Konstytucji. 

Święta Kongregacja ds. Zakonów i 

Instytutów Świeckich przyznała 

Konwentowi Generalnemu władzę 

ustawodawczą i udzieliła zgody na 

zorganizowanie Konwentów 

Domowych i Prowincjalnych. Tam 



miały być wybierane delegatki na 

Konwent Generalny oraz 

opracowywane postulaty do 

przedstawienia. Następnie miał 

miejsce Konwent w 1974 r. i w 1979-

1980, w celu kontynuowania 

rozpoczętej rewizji i zredagowania 

nowych Konstytucji i Statutów. Cały 

ten etap Konwentów Generalnych 

zakończył się zatwierdzeniem przez 

Stolicę Świętą nowych Konstytucji w 

dniu 2 lutego 1983 r. 

Celem  Konwentów  Generalnych 

1985 i 1991 było przeprowadzenie 

refleksji na temat tożsamości 

Zgromadzenia w oparciu o życie. 

Konwent z 1985 r., zwołany przez 

Ojca Mc Cullen i Matkę Rogé zajął się 

również niektórymi kwestiami 

prawnymi, ze względu na ukazanie się 

nowego Kodeksu Prawa 

Kanonicznego. Refleksja Konwentu z 

1985 r. skupiała się na trzech 

zasadniczych tematach: Duch 

Zgromadzenia, ewangelizacja i styl 

życia. Dokument końcowy: Na 

skrzyżowaniu, był próbą streszczenia 

całej refleksji przeprowadzonej 

podczas Konwentu. Tematem 

Konwentu z 1991 r. zwołanego przez 

Ojca Mc Cullen i Matkę Duzan było: 
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Siostra Miłosierdzia w świecie i dla 

dzisiejszego świata. Po 

przeprowadzonej wspólnie refleksji 

Konwent ten opracował trzy nowe 

artykuły Konstytucji oraz trzy nowe 

Statuty. Wszystkie te artykuły zostały 

zatwierdzone przez Rzym 31 sierpnia 

1991 r. Dokument końcowy był 

zatytułowany: Przy Studni Jakuba. 

W roku 1997, zgodnie z 

Konstytucjami, Zgromadzenie 

przeżyło po raz szósty Konwent 

Generalny, zwołany przez Ojca 

Maloney i Matkę Elizondo. Zajęto się 

wówczas rewizją życia (Inkulturacja 

charyzmatu w świecie podlegającym 

przemianom). Dokument Nowy Ogień 

miał za zadanie przekazać ducha 

Konwentu całemu Zgromadzeniu. W 

oparciu o temat Rewizja dla 

ożywienia, Ojciec Maloney i Matka 

Elizondo zwołali Konwent Generalny 

2003 i wezwali całe Zgromadzenie do 

przeprowadzenia rewizji Konstytucji z 

1983 r. Konkretnym rezultatem tego 

Konwentu były odnowione 

Konstytucje, według wskazań 

Kościoła, Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1983 r., charyzmatu 

Założycieli i znaków czasu. Kilka 

miesięcy później Rada Generalna 
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opracowała, wychodząc od orientacji 

wskazanych przez Konwent, Linie 

Działania 2003-2009, które były także 

owocem tegoż Konwentu. 

Ponieważ Konstytucje i Statuty 

zostały już w doskonały sposób 

odnowione, logicznym jest, by 

następne Konwenty Generalne miały 

formę stanowczo duszpasterską, z 

metodą dostosowaną do ich tematu i 

celu. Tematem Konwentu 2009 było: 

„Proroctwo i nadzieja teraz i zawsze”. 

Tematem roku 2015: „Odwaga i 

miłosierdzie dla nowego zapału 

misyjnego”. 

Po tym krótkim zarysie historycznym 

możemy stwierdzić, że Konwenty 

Generalne, tak jak odbywają się 

dzisiaj w Zgromadzeniu, rozpoczęły 

się od Konwentu Nadzwyczajnego 

1968-1969. Od tego czasu odbyło się 

dziewięć Konwentów Generalnych. 

Zgromadzenie będzie wzywać Siostry i 

Wspólnoty do zaangażowania się w 

coraz większą wierność charyzmatowi. 

Ten dziesiąty Konwent Generalny, 

który rozpoczyna się jutro, 29 

października 2021 r., jest okazją, aby 

zabrali głos Założyciele. Temat 

„Ephata! Przejść przez bramę… Iść 

ku… Spotkać” pozwoli Siostrom 

Miłosierdzia, aby lepiej zrozumieć, w 

jaki sposób ich głosy są nadal 

aktualne. Konwent Generalny 

zastanowi się także nad swoimi 

strukturami, aby były wierne 

charyzmatowi. Im bardziej charyzmat 

promienieje, tym bardziej nasz świat 

uzna go za proroczy.  

 

 

 

Fragmenty z O. Javier Alvarez , Konwent Generalny 2009, 

Echa Zgromadzenia  2009 nr 1-2, str. 18-24. 
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