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Urząd  

Za życia Założycieli św. Wincenty 
a Paulo został uznany za 
„Przełożonego i Dyrektora 
Bractwa Miłosierdzia Służebnic 
Ubogich”; to on zwrócił się z 
prośbą do władz kościelnych i 
cywilnych o uznanie Bractwa 
Miłosierdzia i za każdym razem 
podkreślał, że pierwsze 
Służebnice Ubogich żyły razem 
„pod kierunkiem Panny Ludwiki 
de Marillac, wdowie po 
nieboszczku Panu le Gras”, która 
również zapewniała ich formację. 

 

 

Reguły z 1655 r. opisują zadanie 
Przełożonej w następujący 
sposób: „Przełożona będzie 
kierowała całym Bractwem wraz 
z Przełożonym Generalnym… 
będzie jakby duszą, która ożywia 
ciało, ma dopilnować 
przestrzegania w nim Reguł; 
przyjmować zgłaszające się 
dziewczęta i wdowy, wdrażać je 
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do praktykowania cnót 
chrześcijańskich; dysponować 
nimi, wzywając je i posyłając 
wszędzie, gdzie będą potrzebne, 
a wszystko uzgadnia z 
Przełożonym Generalnym”. 

 

 

Statuty Ojca 
Bonnet  
szczegółowo określają urząd 
Przełożonej Generalnej: 
„Przełożona wraz z Przełożonym 
Generalnym Zgromadzenia Misji 
będzie kierowała całym 
Zgromadzeniem… będzie 
uważnie opiekowała się 
wszystkimi członkiniami 
wspólnoty, pouczy je o 
ćwiczeniach ich instytutu, wyśle 
je do miejsc, w których mają 
zakłady lub do tych, które 
zostaną założone, i wycofa je, 
gdy uzna to za konieczne, 
wszystko to za radą 



wspomnianego Przełożonego lub 
Dyrektora i urzędniczek 
wspólnoty”. 

 

 

Statuty te były aktualne aż do 
1954 r., kiedy to weszły w życie 
nowe Konstytucje, które określały 
obowiązki Przełożonego 
Generalnego, nr 105 i 106: 
„Zgromadzeniem zarządza 
Przełożony Generalny 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy, 
któremu wszystkie Siostry ślubują 
posłuszeństwo. Tenże Przełożony 
Generalny ma nad nimi podwójną 
władzę: zwierzchnią i 
jurysdykcyjną (…) Kierownictwo 
bezpośrednie i zarząd naczelny 
Zgromadzenia wykonuje 
Przełożona Generalna ze swoją 
Radą, której przewodniczy 
wspomniany Przełożony 
Generalny Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, lub w razie jego 
nieobecności, Dyrektor Generalny. 
Bezpośredni zarząd Przełożonej 
Generalnej rozciąga się na 
wszystkie prowincje, domy i 
członkinie Zgromadzenia…” 

 

Konstytucje wymieniają 
obowiązki Przełożonego 
Generalnego: „czuwa nad 
zarządem majątku 
Zgromadzenia, przewodniczy 
Radzie Zgromadzenia i na 
Konwencie dla dokonania 
wyborów, za zgodą Rady 
mianuje Siostry Wizytatorki… 
Siostry Służebne, Dyrektorki 
Seminarium, Sekretarki… i 
mianuje Dyrektora Generalnego 
i Dyrektorów Prowincjalnych… 
odprawia wizytację kanoniczną 
(…) Ustanawianie, podział, 
łączenie i rozwiązywanie 
Prowincji należy do należy do 
Przełożonego Generalnego, za 
zgodą Przełożonej Generalnej i 
jej Rady...”, ale nie podają więcej 
szczegółów na temat urzędu 
Przełożonej Generalnej. 

 

 

Obecne Konstytucje bardzo 
precyzyjnie określają obowiązki 
Przełożonej Generalnej i jej 
zależność od Przełożonego 
Generalnego.  
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Pierwsze Reguły stanowią, że 
Przełożona Generalna jest 
wybierana „co trzy lata, 
większością głosów, w dniu po 
Zesłaniu Ducha Świętego, w 
obecności Przełożonego 
Generalnej Misji lub kapłana 
tej Misji”. Pierwsze wybory w 
Zgromadzeniu odbyły się 8 
sierpnia 1655 r. Prawdę 
mówiąc, nie odbyły się wybory, 
ale nominacja „ponieważ 
mianowanie po raz pierwszy 
urzędniczek należy do tego, kto 
zakłada Bractwo”. Sam św. 
Wincenty mianował św. 
Ludwikę dożywotnio oraz trzy 
urzędniczki na jeden rok. Taka 
sama sytuacja miała miejsce 
po śmierci św. Ludwiki w 1660 
roku. To św. Wincenty 
mianował na trzy lata 
Przełożoną Generalną, 
Małgorzatę Chétif.  

 

Urzędniczki zostały wybrane 

po raz pierwszy 22 maja 1657 r. 
Św. Wincenty wyjaśnia proces, 
który polega na tym, że 
„przyjmujemy postawę 
apostołów”. Kiedy wybierali kogoś 
w miejsce Judasza, zaproponowali 
dwa imiona. Na każdy urząd 
(asystentki, skarbniczki i 
intendentki) proponowane są 
dwa imiona, a Siostry obecne na 
Konferencji, które mają więcej niż 
cztery lata powołania, jedna po 
drugiej, szepczą do ucha św. 
Wincentego imię wybranej. Ta 
sama metoda elekcji została 
zastosowana w 1660 roku, ale 
tym razem wybrane Siostry 
musiały mieć co najmniej sześć lat 
powołania. 

 

W całej historii Zgromadzenia, aż 
do 1954 r., był to jedyny sposób 
na wybór Przełożonej Generalnej i 
trzech urzędniczek. Przełożona 
Generalna w cyrkularzu z 2 lutego 
ogłaszała, że dzień po 

Wybór  
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Zesłaniu Ducha Świętego ta lub 
inna urzędniczka kończy swój 
mandat; wtedy zapraszała 
Siostry do modlitwy, a następnie 
Siostry z Paryża i okolic udawały 
się do Domu Macierzystego na 
wybory. 

Pierwszy Konwent Generalny w 
historii Zgromadzenia odbył się 
w 1956 r. i po raz pierwszy 
Przełożona Generalna została 
wybrana przez Konwent na 
sześcioletnią kadencję. 
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