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Drodzy Przyjaciele!

Od wielu lat spotykam ludzi, którzy z niezwykłym poświęce-
niem służą chorym i cierpiącym. Często czynią to w miejs-
cach, które naznaczone są obecnością kamiliańskich zakon-
ników. Odnoszę wrażenie, że już od bardzo dawna łączy nas
głęboka więź wynikająca z mniej lub bardziej świadomej 
realizacji charyzmatu św. Kamila de Lellis.

Odkrywanie bogactwa naszej wspólnej misji zaowocowało
powstaniem świeckiej Rodziny Kamiliańskiej, która od ponad
dwudziestu lat jest obecna na wszystkich kontynentach
naszego globu. Władze zakonne polskiej prowincji kamil-
ianów wielokrotnie były pytane o to, dlaczego Rodzina 
Kamiliańska nie powstała w naszym kraju. W odpowiedzi
padały słowa, że przy naszych parafiach i innych zakonnych
dziełach od zawsze są obecne osoby świeckie, które z od-
daniem posługują w duchu św. Kamila, chociaż formalnie 
nie nazywa się ich rodziną kamiliańską. Myślę, że nadszedł
czas, aby to zmienić! 

Powołanie w Polsce świeckiej Rodziny Kamiliańskiej to 
otwarcie się na jeszcze większe możliwości w realizowaniu
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charyzmatu św. Kamila. Wierzę, że to piękne dzieło będzie 
dojrzewać i wzrastać, przyczyniając się do tego, by Boże
orędzie Miłości i kamiliańska troska o drugiego człowieka 
ogarnęła coraz większą rzeszę chorych i cierpiących.

Rodzina Kamiliańska to miejsce dla zwykłych ludzi, którzy nie
potrafią przejść obojętnie obok bólu i choroby bliźniego.
Drodzy Przyjaciele! Nie lękajcie się podjąć tego wyzwania
Miłości, bo to dzięki Wam – ludziom świeckim – można
uczynić lepszym i bardziej godnym życie niejednego
człowieka. Niech Bóg błogosławi Rodzinie Kamiliańskiej 
w Polsce i wszystkim, którzy zainspirowani charyzmatem 
św. Kamila służą chorym na całym świecie.

Tarnowskie Góry, 1.05.2018 r.

o. Mirosław Szwajnoch MI
Prowincjał
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Wprowadzenie

Z przyjemnością spełniam obowiązek przedstawienia
Statutu Rodziny Kamiliańskiej rozprzestrzenionej po całym
świecie. Tym samym mam możliwość uznania niezwykle
ważnego dzieła realizowanego pod kamiliańskim sztandarem
przez tak wiele zaangażowanych osób świeckich. Przez waszą
pracę dla chorych i cierpiących pomagacie urzeczywistnić
marzenie św. Kamila, aby jego maleńka roślinka roz-
przestrzeniła się na cały świat oraz jego modlitwę, by móc
mieć sto rąk do zatroszczenia się o jeszcze więcej cierpiących
członków społeczeństwa. Wasza stale wzrastająca i wciąż
rozwijająca się obecność jest jednym z najbardziej pokrzepia-
jących znaków czasu dla zakonników Zakonu św. Kamila; toteż
z radością przyjmuję ją i potwierdzam jako część naszego 
Zakonu. 

W oparciu o zalecenia kamiliańskich świeckich, 
Kapituła Generalna odbywająca się w Bucchianico w 1995
roku wyraziła pragnienie, by świecka rodzina kamiliańska
miała do dyspozycji statut, który zjednoczyłby różne grupy
obecne na całym świecie. Spodziewano się, że statut pomoże
określić i uściślić rolę jaką mogłaby spełniać ta rodzina. 
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Pragnieniem wyrażonym przez świeckich było to, by uściślić
ich tożsamość z poszanowaniem autonomii i prawa do reali-
zowania własnych inicjatyw przy jednoczesnym zapewnieniu
im ścisłego związku z męską gałęzią Zakonu Kamilianów.
Wierzę, że dokument, który mam przyjemność przedstawić
uszanował te założenia podczas definiowania celów,
duchowości oraz struktur Rodziny Kamiliańskiej i dokonał
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy niezależnością i auto-
nomią.

W odpowiedzi na prośbę Kapituły Generalnej, 
Konsulta Generalna w 1995 roku powołała do życia  komisję,
która zajęła się opracowaniem statutu przedstawionego w
1998 roku Rodzinie Kamiliańskiej ad experimentum na okres
trzech lat. W oparciu o własne doświadczenia członkowie
rodziny przekazywali opinie i komentarze na temat doku-
mentu. Zostały one uwzględnione w tekście przedstawionym
do zatwierdzenia przez Kapitułę Generalną w Mottinello 
w 2001 roku.

Po dokonaniu kilku niewielkich poprawek Statut
został jednomyślnie zatwierdzony przez 55 Kapitułę Gener-
alną w maju ubiegłego roku. Następnie tekst został przesłany
do zatwierdzenia przez Kongregację ds. Instytutów Życia
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Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Dekretu Kongregacji zamieszczono na początku publikacji.

Modlę się, aby ten Statut posłużył jako podstawa
ciągłości dla wielkiego ducha, który ożywia Rodzinę Kamil-
iańską, i aby miłosierna miłość Chrystusa do chorych mogła
nadal trwać dzięki wspaniałej inwencji tych wszystkich, którzy
zapragną żyć według ducha tego dokumentu.

o. Frank Monks MI
Przełożony Generalny
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A. DEFINICJA 

1. rodzina kamiliańska (rk) jest stowarzyszeniem łączącym
wszystkich, którzy będąc osobami świeckimi, czują się powołani do
życia zgodnie ze zobowiązaniami chrztu, dając świadectwo miłości
pana do chorych i cierpiących zgodnie z charyzmą, którą święty
kamil de lellis otrzymał od Boga, przekazując ją zakonowi przez
niego założonemu.

2. Życie rk oraz prowadzona przez nią działalność są oparte 
na przykładzie jezusa miłosiernego, na naukach kościoła, na
charyzmie, na duchowości zakonu ojców kamilianów oraz na jego 
misji.

3. chociaż jest natury świeckiej, rk jest otwarta także dla
duchownych, diakonów i zakonników/zakonnic, którzy pragną
dzielić charyzmat kamiliański, przestrzegając zobowiązań wynika-
jących z ich przynależności do kleru diecezjalnego lub do ich zgro-
madzeń religijnych. 

4. rk jest publicznym stowarzyszeniem kościelnym, które stolica
Apostolska (kongregacja do spraw instytutów Życia konsekro-
wanego oraz stowarzyszeń Życia Apostolskiego) uznała, jako dzieło
właściwe dla zakonu kamilianów, zatwierdzając jego statut.

5.rk stanowi jeden ze sposobów powiązania i współpracy pomiędzy
zakonnikami kamiliańskimi a osobami świeckimi. oprócz niej ist-
nieją inne stowarzyszenia, których celem jest nawiązanie i utrzy-
manie pomiędzy nimi znaczących relacji. 
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B. CELE

rk zamierza realizować następujące cele:

6. realizować dzieło miłosierdzia, uwzględniającego potrzeby
cielesne i duchowe chorych.

7. uwrażliwić wspólnotę kościelną oraz instytucje społeczne 
i zdrowotne na szacunek dla chorych, poprzez wspieranie służby
przesyconej autentycznymi wartościami ludzkimi, zgodnie z zasa-
dami etyki chrześcijańskiej.

8. współpracować przy promowaniu kultury życia i zdrowia zgod-
nej z chrześcijańską wizją człowieka.

9. zgłębiać i uaktualniać charyzmat zakonu, zobowiązując się do
współpracowania z zakonnikami kamiliańskimi w projektach ewan-
gelizacji i humanizacji świata zdrowia oraz w inicjatywach
misyjnych.

10. podkreślać wartość modlitwy zarówno jako skutecznego
narzędzia misji apostolskiej, jak i wsparcia pomagającego przetrwać
w wierze trudny okres cierpienia.

11. sprawić, by doceniono i wzmacniać rolę ewangelizacyjną
chorych we wspólnocie kościelnej.

12. podtrzymywać ducha braterstwa w ramach rk, doświadczając
go poprzez wzajemną pomoc materialną i duchową, tak, aby każdy
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członek rodziny mógł liczyć na wsparcie, szczególnie w trudnych
chwilach.

C. DUCHOWOŚĆ

13. Duchowość rk jest realizowana zgodnie z właściwym dla niej
stylem świeckim, w projekcie życia skoncentrowanego na osobie
chrystusa i na jego naśladowaniu oraz wzoruje się na przykładzie
świętego kamila, zgodnie z konstytucją zakonu kamiliańskiego:
Bóg pierwszy nas umiłował, a my pragniemy odpowiedzieć na Jego
miłość. Dlatego staramy się uczynić bardziej osobistą naszą relację
z Ojcem, pełnym czułości, za pośrednictwem Jego Syna Jezusa, w
którego imię, służymy chorym, umożliwiając Duchowi Świętemu
kierowanie całym naszym życiem (c. 61).
Staramy się, o jak najgłębsze zrozumienie tajemnicy Chrystusa i 
o utrzymywanie osobistej z Nim przyjaźni. W ten sposób przejawia
się w nas wiara, z którą św. Kamil spełniał uczynki miłości, a my 
dzięki niej dostrzegamy w chorych samego Pana (c. 13).

14. na drodze rozwoju ludzkiego i chrześcijańskiego członkowie
rodziny dbają o nieprzerwane wsłuchiwanie się w słowo Boże, 
o częste uczestniczenie w sakramencie eucharystii i pojednania, 
o miłość do niepokalanej Dziewicy, o zdrowie chorych, o stu-
diowanie życia i pism świętego kamila.

15. pojednanie z Bogiem przejawia się w otwartości i gotowości
podjęcia dialogu oraz we współpracy z wszystkimi.
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16. niezwykle ważny jest udział w życiu kościelnym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem diecezji i parafii, do której należymy.

17. w krajach niechrześcijańskich członkowie rk współpracują 
z osobami innych wyznań w służbie na rzecz chorych.

D. ORGANIZACJA

18. rk, jako wyraz całego zakonu kamiliańskiego, dzieli się na rk
prowincji, delegatury lub kraju (powstałe w państwach, w których
zakon kamiliański nie jest jeszcze obecny), a te z kolei dzielą się na
rk lokalne.

nA poziomie oGólnym

Na poziomie ogólnym RK składa się z następujących organów:

1. Zgromadzenie Generalne jest najwyższą władzą 
Stowarzyszenia.

19. zgromadzenie Generalne składa się z przewodniczących rk
prowincji, delegatur i krajów oraz z członków komisji centralnej.

20. zgromadzenie Generalne zbiera się co najmniej raz na sześć lat,
zawsze rok po zwyczajnej kapitule Generalnej zakonu kamilianów.

21. w przeciągu sześciu lat może zostać zwołane nadzwyczajne
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zgromadzenie Generalne, w przypadku, gdy uzna to za stosowne
komisja centralna lub gdy dwie trzecie rk prowincji, delegatur lub
krajów zwrócą się z wnioskiem o zwołanie zgromadzenia.

22. zgromadzenie Generalne musi zostać zwołane przez przewod-
niczącego Generalnego, a w przypadku jego nieobecności, przez 
zastępcę przewodniczącego, co najmniej na trzy miesiące wcześniej,
z podaniem porządku dziennego.

23. zadania zgromadzenia Generalnego są następujące:
zapoznawać się z sytuacją rk prowincji i delegatur •
(krajów) za pośrednictwem sprawozdań złożonych przez
przewodniczących;
chronić i wspierać kamiliańskie dziedzictwo duchowe •
i charyzmatyczne rk;
wspierać duchową odnowę oraz aktualizację i zapał misji•
apostolskiej rk;
uwzględniać i analizować kwestie rk na całym świecie;•
podawać wytyczne dotyczące życia oraz działalności rk;•
analizować sprawozdanie finansowe skarbnika i zatwier-•
dzać bilans z ostatnich sześciu lat; 
wybierać następujących członków komisji centralnej:•
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekre-
tarza i skarbnika, za wyjątkiem Asystenta Duchowego.

24. przełożony Generalny zakonu ojców kamilianów uczestniczy
z wszystkimi uprawnieniami w zgromadzeniu Generalnym. 
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2. Komisja Centralna 

25. składa się z następujących członków: przewodniczącego, za-
stępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz Asystenta
Duchowego. Dobrze jest, aby ten ostatni był członkiem konsulty
Generalnej zakonu.

26. za wyjątkiem Asystenta Duchowego, który jest mianowany
przez przełożonego Generalnego, za zgodą jego konsulty, pozostali
członkowie komisji centralnej są wybierani przez zgromadzenie
Generalne oraz są zatwierdzani przez przełożonego Generalnego, za
zgodą jego konsulty.

27. zadania komisji centralnej są następujące: 
sprawdzać czy statuty rk prowincji, delegatur i krajów•
odpowiadają duchowi statutu Generalnego; 
utrzymywać kontakty z rk prowincji, delegatur i krajów,•
poprzez przekazywanie informacji i sugestii programo-
wych;
wpierać inicjatywy na poziomie międzynarodowym;•
rozstrzygać spory prawne, dyscyplinarne rk;•
zbierać się jeden raz w roku.•

28. zadania przewodniczącego są następujące: 
zarządzać stowarzyszeniem w myśl statutu Generalnego;•
przewodniczyć i zarządzać posiedzeniami zgromadzenia•
Generalnego i komisji centralnej; 
oficjalnie reprezentować stowarzyszenie;•
dbać o kontakty i nawiązywać relacje z rk prowincji, •
delegatur i krajów.
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29. zadania zastępcy przewodniczącego są następujące:
przyjmować na siebie odpowiedzialność, z wszelkimi •
uprawnieniami przysługującymi przewodniczącemu, w
przypadku, gdy jest on niezdolny do pełnienia swojej
funkcji.

30. zadania sekretarza są następujące: 
jest odpowiedzialny za redagowanie wszystkich proto-•
kołów z posiedzeń i narad, za korespondencję, za archi-
wizację i za mass media.

31. zadania skarbnika są następujące:
oficjalnie zarządzać finansami stowarzyszenia i prowadzić•
rachunkowość.

32. zadania Asystenta Duchowego są następujące: 
wspierać rozwój duchowy rk, jej wierność ewangelii,•
naukom kościoła i zasadom duchowości kamiliańskiej.

nA poziomie prowincjAlnym

Na poziomie prowincji, delegatur i krajów, RK składa się z następu-
jących organów:

1. Zgromadzenie Generalne

33. zgromadzenie Generalne składa się z przedstawicieli rk
lokalnych, na zasadach ustalonych przez statuty prowincjalne.
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zgromadzenie zwołuje zebrania w terminach, które uzna za
stosowne: co najmniej raz na trzy lata, a w miarę możliwości raz na
rok. 
w ciągu roku może zostać zwołane nadzwyczajne zgromadzenie
Generalne, w przypadku, gdy dwie trzecie członków złożą o to
wniosek i w przypadku, gdy rada prezydialna uzna taką
konieczność.
zgromadzenia Generalne są zwoływane przez przewodniczącego 
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, ze wskazaniem
porządku dziennego.

34. zadania zgromadzenia Generalnego są następujące:
zatwierdzać statut prowincjalny lub Delegatury (kraju)•
oraz jego ewentualne zmiany;
wybierać radę prezydialną, za wyjątkiem Asystenta•
Duchowego; 
zatwierdzać działania prowadzone przez radę prezydialną;•
analizować sprawozdanie finansowe skarbnika oraz za-•
twierdzać bilans roczny.

35. przełożony prowincjalny lub przełożony Delegatury uczestniczy
z wszystkimi uprawnieniami w zgromadzeniu Generalnym.

36. zakres odpowiedzialności asystenta duchowego jest określany
w porozumieniu pomiędzy przełożonym prowincjalnym lub
przełożonym Delegatury, a stowarzyszeniem. 
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2. Rada Prezydialna

37. rada prezydialna składa się z następujących członków: prze-
wodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika
oraz Asystenta Duchowego. za wyjątkiem Asystenta Duchowego,
który jest mianowany przez przełożonego (lub pełnomocnika) prow-
incjalnego, pozostali członkowie rady prezydialnej są wybierani
przez zgromadzenie Generalne oraz są zatwierdzani przez
przełożonego (lub pełnomocnika) prowincjalnego.

38. zadania rady prezydialnej są następujące:
wspierać życie rk, zachęcając do rozwoju duchowego •
i działalności apostolskiej, za pośrednictwem spotkań
szkoleniowych;
przyjmować wnioski o wstąpienie oraz decydować o wys-•
tąpieniu członka ze stowarzyszenia; zakładać nowe rk
lokalne oraz kontrolować pracę rodzin już istniejących;
zwoływać zgromadzenie Generalne w szczególnych•
celach, na przykład podjęcie uchwał w sprawie wyborów; 
rozstrzygać spory prawne, dyscyplinarne oraz finansowe•
rk lokalnych;
opracowywać sprawozdanie roczne, które zostaje przesłane•
do komisji centralnej. 

39. zadania przewodniczącego są następujące:
zarządzać stowarzyszeniem w myśl statutu;•
zwoływać i zarządzać posiedzeniami zgromadzenia Gen-•
eralnego i rady prezydialnej;
oficjalnie reprezentować stowarzyszenie;•
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dbać o kontakty i nawiązywać relacje z różnymi rk.•

40. zadania zastępcy przewodniczącego są następujące:
przejmować wszelkie uprawnienia przewodniczącego, w•
przypadku, gdy jest on niezdolny do pełnienia swojej
funkcji.

41. zadania sekretarza są następujące:
jest odpowiedzialny za redagowanie wszystkich proto-•
kołów z posiedzeń i narad, za korespondencję, za archiwi-
zację i za mass media.

42. zadania skarbnika są następujące:
oficjalnie zarządzać finansami stowarzyszenia i prowadzić•
rachunkowość.

43. zadania Asystenta Duchowego są następujące:
wspierać rozwój duchowy rk, jej wierność ewangelii,•
naukom kościoła i zasadom duchowości kamiliańskiej;
nieść pomoc i wsparcie na poziomie poszczególnych grup;•
odbywać, w miarę możliwości, coroczne wizyty u•
poszczególnych grup lokalnych.

nA pozomie lokAlnym 

44. na poziomie lokalnym rk:
składa się z ograniczonej ilości członków, którą ustala się•
w statutach prowincjalnych. 
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jest zarządzana przez przewodniczącego, przy współpracy•
z zastępcą przewodniczącego, sekretarzem i skarbnikiem.
wybierani przez członków lokalnych rk, muszą zostać 
zatwierdzeni przez radę prezydialną prowincji, delegatur
lub krajów. 

45. osoby odpowiedzialne mają za zadanie:
informować ordynariusza Diecezjalnego o istnieniu rk•
oraz prosić go o stosowne upoważnienie w przypadkach,
gdy wznosi się własną siedzibę (dom, ośrodek...);
ustalać częstotliwość oraz program spotkań (modlitwa,•
przekazywanie informacji, szkolenia i spotkania wspól-
noty...);
analizować planowane działania;•
wpierać kontakty pomiędzy członkami rk;•
opracowywać sprawozdanie roczne, które zostaje przesłane•
do prowincjalnej rady prezydialnej. 

E. EKONOMIA

46. zasoby finansowe komisji centralnej pochodzą:
ze składki rocznej rk prowincji, delegatur lub krajów,•
której wysokość zostanie ustalona przez zgromadzenie
Generalne; 
ze składek prowincji lub okręgów kamiliańskich, w•
których istnieje rk;
z różnego rodzaju darowizn lub ofiar.•
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47. zasoby finansowe rk na poziomie prowincji, delegatur lub kra-
jów pochodzą:

ze składki, której wysokość zostanie ustalona przez każdą•
radę prezydialną na poziomie prowincji, delegatur lub kra-
jów.

48. zasoby finansowe rk na poziomie lokalnym pochodzą:
ze składek członków oraz ze wspólnot, z którymi są pow-•
iązane. 

F. KRYTERIA I ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW

49. Aby dołączyć i być częścią rk, wymaga się:
odbycia początkowego okresu przeznaczonego do namysłu,•
osobistego i wspólnotowego, z osobami odpowiedzialnymi
z lokalnej rodziny kamiliańskiej lub z innymi wyzna-
czonymi przez nie osobami; 
złożenia pisemnego wniosku do osoby odpowiedzialnej•
za lokalną rk; 
odbycia okresu szkolenia przeprowadzonego zgodnie z kry-•
teriami opisanymi w statutach lokalnych; 
podjęcia zobowiązania, w miarę możliwości, podjętego•
publicznie.
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G. FORMACJA

50. formacja – początkowy i permanentna – ma na celu wpieranie
dojrzewania na poziomie ludzkim, duchowym i apostolskim, i
postępuje zgodnie z rytmem nadawanym przez okoliczności, przez
wymagania osobiste oraz przez zasoby dostępne w różnych kontek-
stach. 

51. formacja ma na celu ułatwiać:
lepsze poznanie samego siebie;•
zdolność chrześcijańskiego postrzegania zdarzeń, które•
spotykają nas w życiu; 
nabycie szczególnej wrażliwości w obcowaniu z chorymi;•
poznanie świata zdrowia oraz charakteryzujących go aspek-•
tów społeczno-politycznych;
zgłębianie sensu cierpienia, choroby i śmierci w świetle•
wiary;
uaktualnianie problematyki etycznej i bioetycznej związa-•
nej ze światem zdrowia.

52. formacja jest realizowana za pośrednictwem: 
uczestnictwa w kursach, seminariach, kongresach, konfe-•
rencjach, zgrupowaniach lub ćwiczeniach duchowych;
planowania spotkań z częstotliwością dyktowaną przez•
wymagania w poszczególnych sytuacjach. 
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H. UWAGI 

53. członkowie, którzy wyrazili publicznie swoje wstąpienie do rk,
mają prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu Generalnym, 
korzystania z prawa do głosowania i zabierania głosu, do otrzymy-
wania informacji dotyczących życia stowarzyszenia. są oni zobow-
iązani do przestrzegania statutu oraz do lojalności wobec kościoła
i zakonu ojców kamilianów.

54. wybory oraz podejmowanie wszelkiego rodzaju decyzji
następuje zgodnie z kryterium bezwzględnej większości głosów. 

55. kadencja stanowisk na poziomie centralnym wynosi 6 lat, na
poziomie prowincjalnym i lokalnym wynosi trzy lata, kadencję
można przedłużyć, zazwyczaj tylko raz.

56. wniosek o wystąpienie z rk – który można złożyć w dowolnym
momencie – musi zostać złożony na piśmie.

57. stowarzyszenie zostaje rozwiązane uchwałą zgromadzenia 
Generalnego podjętą większością 2/3 głosów. w takim przypadku
ewentualne mienie przechodzi na własność zakonu kamilianów,
który przeznaczy je na cele charytatywne.

58. przy opracowywaniu statutów prowincjalnych lub okręgowych
należy uwzględnić odpowiednie dostosowanie do wymogów
lokalnych.
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59. kiedy dla dobra stowarzyszenia wymagane jest utworzenie, 
zmiana lub anulowanie jakiegokolwiek artykułu statutu, do zgro-
madzenia zostanie przedłożony stosowny wniosek. Artykuły, które
odnoszą się do relacji z naszym zakonem, nie mogą być zmieniane
lub anulowane bez zgody uprawnionych przełożonych zakonu.

Z Testamentu
św. Kamila de Lellis

Tak kończę - na ile jest mi dozwolone 
od Boga naszego Pana 

i do Niego bezpośrednio - posyłając wszystkim
tysiące błogosławieństw, nie tylko obecnym, 
ale i przyszłym, którzy będą pracownikami 
tego świętego Zakonu aż do końca świata.
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MODLITWA RODZINY KAMILIAńSKIEJ

Panie Jezu, który w Twoim zranionym sercu pokazujesz nam
nieskończoną miłość do nas, 

Tobie ufamy, aby być obrazem i narzędziem Twojej pełnej
miłosierdzia miłości dla każdego człowieka 

wskrzeszonego przez Ciebie i powołanego do nowego życia. 
Spraw, aby Rodzina Kamiliańska 

była wierna Twoim planom wobec niej; 
aby żyła w Twojej radości i w Twoim pokoju;

cieszyła się możliwością codziennej odnowy w wierze, 
szacunku i wzajemnej miłości.

Niech w czasie próby nie podda się zniechęceniu 
i niech w słabościach ludzkich nie traci nigdy pewności 

Twojego przebaczenia. 
Wszystkim jej członkom podaruj wielkie serce, które potrafi
kochać, przebaczać, zrozumieć, przeprosić, naprawić błąd. 

Osobom starszym, biednym, chorym, zbłąkanym 
nie pozwól zapomnieć o Twojej dobroci i opatrzności,
a nam, którzy się nimi opiekują, podaruj wrażliwość 

i współczucie  dla otwartych ran cierpiącej ludzkości.
O Panie, ta Rodzina Kamiliańska chce być Twoją rodziną, 

gdzie Ty chętnie przychodzisz odnaleźć wytchnienie, 
przyjaźń, miłość, pocieszenie.

Bądź zawsze wśród nas jako najdroższy miłosierny przyjaciel.

Amen.



Kuria Prowincjalna
Zakonu Posługujących Chorym

Ojcowie Kamilianie

ul. Bytomska 22
42-606 Tarnowskie Góry

e-mail: kuria@kamilianie.eu


