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Kierunek 
24. Kapituły Generalnej 

 
Miłość daje wszystko* 

 
My, Siostry Szkolne de Notre Dame, kierujemy całe nasze życie ku tej 
jedności, dla której Jezus Chrystus został posłany. W obecnym, 
przełomowym i krytycznym momencie zbawczej historii ludzkości i 
stworzenia, doświadczamy głębokiego pragnienia, by zaufać i odważyć 
się (JP, K 4). 
 

 Podejmujemy ewangeliczne ubóstwo, zgłębiając jego 
znaczenie i otwieramy się na ryzyko przemiany (JP, K 15-17; DG 
19). 

 Pogłębiamy świadomość tego, kim jesteśmy w relacjach z 
Trójjedynym Bogiem,z innymi ludźmi i ze zdumiewającym 
Bożym wszechświatem, szczególnie poprzez refleksję 
teologiczną na temat Trójcy Świętej (JP, K 12).  

 Uznajemy, że nasze autentyczne życie wspólnotowe jest 
prorockim świadectwem jedności w różnorodności oraz służbą 
ludowi Bożemu (JP, K 7-9). 

 Poszerzamy nasze rozumienie międzykulturowości i 
zobowiązujemy się rozwijać umiejętność życia 
międzykulturowego we wspólnocie i w społeczeństwie (JP, DG 
36). 
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 Jako wychowawczynie, podejmujemy ryzyko innowacyjnych 
działań w szybko zmieniającym się świecie, naznaczonym 
globalizacją i technologią (JP, Prolog, K 22-24, 26). 

 Wychowujemy, wspieramy i działamy we współpracy z innymi 
na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce o wszelkie 
stworzenie (JP, K 9, 17; DG 19). 

 Jako Zgromadzenie rozeznajemy, na jakie z pilnych i 
nieodzownych, globalnych potrzeb świata mamy reagować i na 
nie odpowiadać w sposób odważny i dotąd nieprzewidywany 
(JP, K 17, DG 36-38).  

 

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata, abyśmy 
były niewiastami pokoju, nadziei i miłości. W duchu Błogosławionej 
Matki Teresy i Matki Karoliny, my, jako żyjąca wspólnota sióstr, nadal 
rozwijamy nasz charyzmat według Konstytucji Jesteście Posłane (JP, 
Prolog). 
 

* Błogosławiona Matka Teresa Gerhardinger, Pisma #1 
 

 
Zatwierdzono 24 października 2017 
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Akta 24. Kapituły Generalnej 
 
 

Mieć wszystko wspólnie 
 

My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, wzywamy całe Zgromadzenie 
do pogłębienia rozumienia naszego zobowiązania, by mieć wszystko 
wspólnie jak i zaangażowania się w nie, oraz do umacniania wśród nas 
wspólnej odpowiedzialności za przyszłość życia i posłannictwa 
Zgromadzenia.  
 

Przyjmując to wezwanie, postanawiamy: 
 

 odpowiedzialnie planować i podejmować decyzje dla 
wspólnego dobra jako poszczególne osoby, wspólnoty lokalne, 
prowincje i jako Zgromadzenie (JP, K 16; DG 58, 67, 69, 70); 

 nadal wspierać finansowo Fundusz Gerhardinger 
Zgromadzenia, założony w 2010 r. celem wspierania nie-
apostolskich potrzeb prowincji oraz programów Zgromadzenia 
mających na celu doświadczanie międzynarodowości (JP DG 
58, 67, 69, 70); 

  wnosić wkład do Funduszu Apostolskiego Zgromadzenia, 
założonego w 1998 r. celem wspierania obecnych i przyszłych 
prac apostolskich Zgromadzenia (JP, K 23-26, DG 33, 36, 37, 
38); 

 przeznaczać personel pomocniczy do służby w Generalacie 
oraz wspierać finansowo potrzeby związane z funkcjonowaniem 
Generalatu (JP K 16, 19, DG 36). 
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My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, zalecamy Radzie Generalnej: 

 zainicjowanie przeglądu modeli kapituł generalnych, które 
wspierają i umożliwiają  
pełniejszy udział wszystkich sióstr we wspólnej 
odpowiedzialności za życie 
i posłannictwo Zgromadzenia oraz zachęcają je do tego (JP, K 
41, 62, 92a, 92b, 95; DG 53,54, 56, 81, 84). 

 inicjowanie i kontynuowanie międzynarodowych spotkań z 
Radą Generalną – zarządów prowincjalnych, ekonomek, 
formatorek, Zespołów ds. Komunikacji 
i Technologii Zgromadzenia (CCTT), Sieci Współpracy Shalom 
oraz innych grup – gdy to będzie pomocne i potrzebne, aby 
wzmacniać wśród nas wysiłki wzajemnej współpracy, 
podejmowanej w ramach jednego międzynarodowego 
Zgromadzenia (JP, K 113-115; DG 110-112). 

 opracowanie, wspólnie z zarządami prowincji, planu 
finansowania Nowicjatu Zgromadzenia (JP, K 75, 115; DG 108-
112). 

 

Zatwierdzono 24 października 2017 
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Rozwój osobowy we wspólnocie 
(JP, 43-47; DG, 113-124) 

      

Uznajemy, że nasze życie ślubami w rodzinie zakonnej jest nam 
jednocześnie dane i zadane (JP, K 6), a budowanie wspólnoty 
pozostaje zadaniem całego naszego życia (JP, K 7). Uwzględniając 
czasy, w jakich żyjemy, my, członkinie 24. Kapituły Generalnej, 
wzywamy każdą siostrę naszego Zgromadzenia do podjęcia 
odpowiedzialności i zaangażowania się 
w proces rozwoju osobowego we wspólnocie: 
 

 odkrywamy na nowo korzenie duchowości augustiańskiej, aby 
tworzyć wspólnotę jednego serca i jednej duszy w Bogu; 

 pogłębiamy świadomość i potrzebę rozwijania umiejętności 
związanych z życiem wielo- i międzykulturowym oraz 
stwarzamy możliwości ich rozwoju; 

 znajdujemy i wprowadzamy w życie nowe sposoby 
organizowania krótkoterminowych, wielo- i międzykulturowych 
spotkań sióstr naszego międzynarodowego Zgromadzenia; 

 uznajemy, że wszystkie jesteśmy promotorkami powołań, 
osobiście i wspólnotowo (JP, K 43, 44). 

 

Zatwierdzono 24 października  2017 
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Komunikacja i technologia 
 w Zgromadzeniu 

 
My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, podtrzymujemy Plan 
Komunikacji Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2014 r. i popieramy jego 
dalszą realizację oraz rozwój w Zgromadzeniu. Staramy się w sposób 
odpowiedzialny i rozważny korzystać z narzędzi służących komunikacji 
oraz technologii, tak aby wspierać nasze życie zakonne i wizję 
wychowawczą – wśród nas i wśród naszych współpracowników.   
 

Zatwierdzono 24 października 2017 

 
 

Wytyczne dotyczące reprezentacji  
do 25. Kapituły Generalnej 

 
My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, kierując się Konstytucją 
Jesteście Posłane, ustalamy następujące, ogólne wytyczne dotyczące 
reprezentacji do 25. Kapituły Generalnej (JP, K 95, DG 85) 

 Z każdej prowincji pochodzi jedna członkini z urzędu. 

 Reprezentacja opiera się na zasadach równości i 
proporcjonalności. 

 
Zatwierdzono 24 października 2017  
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Skład osobowy  
Rady Generalnej 2018-2024 

(JP, K 101; DG 101) 
 

My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, postanawiamy, że rada 
generalna będzie składała się z przełożonej generalnej i pięciu 
radnych.   

Zatwierdzono 24 października 2017 

 

 

 

Funkcjonowanie  
Rady Generalnej 2018-2024 

 
My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, postanawiamy, że rada 
generalna samodzielnie podejmie decyzje odnośnie sposobu swojego 
funkcjonowania.     

 
Zatwierdzono 24 października 2017 
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Liczba Radnych Generalnych 
 
My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, postanawiamy, że liczba 
radnych generalnych, które mają być wybrane na przyszłych kapitułach 
generalnych, będzie wynosiła co najmniej trzy. To wymaga 
następującej zmiany w Jesteście Posłane, Konstytucja 101: 

 
Członkinie kapituły generalnej mają obowiązek wybrać przełożoną 
generalną i co najmniej pięć radnych trzy radne generalne. 
Wybrane siostry winny być po profesji wieczystej złożonej w 
naszym Zgromadzeniu; przełożona generalna winna być po 
profesji wieczystej przez przynajmniej pięć lat i winna mieć 
ukończony 35 rok życia. (JP, K 101) 

Zatwierdzono przez 24. KG, 24 października 2017 
(Akt prawny oczekujący na zatwierdzenie przez Kongregację ds. Instytutów 

Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (CICLSAL)) 
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Anulowanie Akt  
23. Kapituły Generalnej 

 
My, członkinie 24. Kapituły Generalnej, postanawiamy, że następujące 
akta 23. Kapituły Generalnej, które zostały wykonane lub włączone w 
życie i ducha Zgromadzenia, zostają uchylone jako konkretne akty 
prawne: 

A. Wykonane: 

1. Zgromadzeniowa struktura Głównych Okręgów (Anulowano 24 
października 2017) 

2. Skład osobowy Rady Generalnej, 2013-2018 (Anulowano 24 
października 2017) 

3. Funkcjonowanie Rady Generalnej, 2013-2018 (Anulowano 24 
października 2017) 

4. Długość kadencji Rady Generalnej (Anulowano 24 października 
2017) 

5. Zgromadzeniowa komunikacja (Anulowano 24 października 
2017)  

6. Wytyczne dotyczące reprezentacji do 24. Kapituły Generalnej   
 (Anulowano 24 października 2017) 

 

B. Włączone w codzienne życie i ducha Zgromadzenia: 

1. Kierunek: Miłość nie może czekać (Anulowano 24 października 
2017) 

2. Mamy wszystko wspólne (Anulowano 24 października 2017) 
3. Rozwój osobowy we wspólnocie. Formacja początkowa i stała 

 (Anulowano 24 października 2017)  
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Wyjątek z Okólnika 34/17* 
 

Publikacja Kierunku i Akt  
24. Kapituły Generalnej,  

15 listopada 2017 r. 
 

 

Członkinie Kapituły poprosiły Radę Generalną, aby w tym oficjalnym 
ogłoszeniu rezultatów Kapituły Generalnej, wspomniała o szerokim 
kontekście, w jakim należy przyjąć Kierunek Miłość daje wszystko. W 
szczególności pragnęły, abyśmy zwróciły Sióstr uwagę na encyklikę 
Papieża Franciszka, Laudato Si’: W trosce o wspólny dom (maj 2015). 
Ta encyklika jest znaczącym dodatkiem do Społecznego Nauczania 
Kościoła Katolickiego i często była 

w myślach i sercach członkiń Kapituły, gdy rozważałyśmy 
zintegrowane ukierunkowanie różnych elementów naszego Kierunku. 
Członkinie Kapituły proszą nas, abyśmy korzystały 

z tej encykliki jako istotnej pomocy w zrozumieniu Kierunku Miłość daje 
wszystko.   

 

 
 

* Okólnik Rady Generalnej 34/17: Oficjalne ogłoszenie 

 

 

Projekt graficzny: Patricia Stortz, Koordynatorka Komunikacji Zgromadzenia 
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