W ZGROMADZENIU

W 1633 r., kiedy św. Ludwika pod
natchnieniem Ducha Świętego i
zawsze prowadzona przez św.
Wincentego a Paulo zgromadziła
pierwsze Siostry Miłosierdzia,
Bractwa Miłosierdzia były pod
kierownictwem Pań i Sióstr
pełniąc posługę chorym, aż do
dnia, w którym każda grupa
otrzymała swoją autonomię.
Pierwsze Reguły Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia, napisane w
1645 r., mówią o czterech
urzędniczkach
(wyrażenie
„urzędniczka” w XX w. zostanie
zastąpione przez słowo „radne”):
„Wspomniane
Zgromadzenie
będzie składać się z wdów i
dziewcząt, które większością
głosów
wybiorą
spomiędzy
siebie, na okres trzech lat, cztery
urzędniczki, z których pierwsza
będzie
Przełożoną…
Druga
urzędniczka będzie Asystentką
Przełożonej
i
będzie
ją
zastępowała w
razie jej

nieobecności... Trzecia będzie
Skarbniczką,
będzie
się
zajmowała dochodami, a strzec
będzie pieniędzy, przechowując
je w kasie... Czwarta będzie
dokonywała zakupów i dbać
będzie
o
potrzeby
Zgromadzenia... Będą także
służyły
radą
wymienionej
Przełożonej”.
W czerwcu 1646 r. św. Wincenty
powiedział do Sióstr: „Z łaski
Bożej, drogie Siostry, powołanie
tej małej Rady jest początkiem
ładu
i
fundamentu,
jaki
Opatrzność kładzie w Waszym
Zgromadzeniu”. W kwietniu
1651 r. św. Wincenty ponownie
mówił o wyborze urzędniczek:
„… (wybór tych Sióstr) jest
niezwykle ważny i dokonuje się
ich zmiany tak, aby można było
uformować kilka, które byłyby
autorytetem i udzielały dobrych,
rozsądnych rad”.
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Statuty Zgromadzenia będą
kilkakrotnie zmieniane, ale liczba
i funkcja urzędniczek (radnych)
nie ulegną zmianie. Trwało to
przez dwa stulecia, aż do roku
1917, kiedy nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego (1917) nakazuje
rewizję Konstytucji każdego
Instytutu. Tak było do 1954 roku.
Konstytucje z 1954 r. stwierdzają,
że Rada Przełożonej Generalnej
składa się z sześciu Sióstr
różnych narodowości i języków
oraz podkreślają, że Radne są
wybierane
po
wyborze
Przełożonej
Generalnej
na
sześcioletnią kadencję. Mogą być
ponownie wybrane podczas
kolejnego Konwentu Generalnego
na
ponowną
sześcioletnią
kadencję.
Konstytucje i Statuty z 1970 i
1975 roku są owocem Konwentu
Generalnego z roku 1968/1969.
Opierają się one na dokumentach
Soboru Watykańskiego II i
stwierdzają: „Radne Generalne
tworzą
Radę
Przełożonej
Generalnej. Pomagają jej w
zarządzaniu Zgromadzeniem, w

wierności
Konstytucjom
i
Statutom… Pochodzą z różnych
narodowości i posługują się
różnymi językami. Ich liczba
może się zmieniać w zależności
od potrzeb Zgromadzenia”.
Statut 68 (1975) stwierdza:
„Każda
z
ośmiu
Radnych
Generalnych jest przedstawicielką
jednej lub kilku grup językowych:
niemieckiej,
angielskiej,
hiszpańskiej
(dla
Hiszpanii),
hiszpańskiej
(dla
Ameryki
Łacińskiej), francuskiej, włoskiej,
portugalskiej, słowiańskiej”.
Konstytucje z 1983 r. określają:
„Radne Generalne, których
liczba nie może być niższa aniżeli
cztery, tworzą Radę Przełożonej
Generalnej. Pomagają jej w
zarządzaniu Zgromadzeniem… Są
wybierane
przez
Konwent
Generalny… Pochodzą z różnych
narodowości i posługują się
różnymi języków.”
Konwent Generalny w 1997 r.
ustalił liczbę Radnych na
dziesięć: dodając jeszcze jedną
dla Afryki i jeszcze jedną dla Azji,
Konwent Generalny 2021

ale w 2009 r. podjęto decyzję o
zmniejszeniu liczby do ośmiu,
zgodnie z grupami, do których
należą, poprzez zmniejszenie
liczby Radnych dla Europy. Ta
zmiana
została
dokonana
podczas Konwentu Generalnego
w 2015 r. (patrz zdjęcie). Radne
Generalne świadome posłania
do służby w Zgromadzeniu,
rozważają tematy ważne dla
Zgromadzenia i są więzią
między
Prowincjami
i
Przełożoną Generalną (por.
Statut 49, poprawka do

Konstytucji i Statutów z 2004 r.).
Statut 49, znowelizowany i
zatwierdzony przez Konwent
Generalny w 2009 r. następnie
określa:
„Liczbę
Radnych
Generalnych i kryteria wyboru są
określane w zależności od
potrzeb Zgromadzenia, przez
Przełożoną Generalną za zgodą jej
Rady, po konsultacji Wizytatorek
podczas ich spotkania w okresie
między konwentami”.
Z broszury „Geneza Zgromadzenia” oraz teksty Konstytucji i
Statutów.
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