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PR.CIR.-03/369.2020-PL  
 

 
      

 Rzym 25 maja 2020 r. 
 
 
Drodzy Odpowiedzialni Generalni, 
 
wszyscy uczestniczymy w bolesnym doświadczeniu spowodowanym COVID-19, ale Pan 
wspomaga nas dając odwagę i siłę, byśmy przeżywali ten czas  z wiarą i nadzieją.  Mam 
nadzieję, że zarówno Was jak i członków Waszych Instytutów nie dotknęło nadmierne 
cierpienie z powodu pandemii. Próba, którą przechodzimy nie zakończyła się jeszcze, a 
przyszłość pozostaje bardzo niepewna.  
 
Z powodu takiej sytuacji w świecie postanowiliśmy przesunąć Kongres i Zgromadzenie 
Generalne CMIS zaplanowane w Avila w sierpniu tego roku na rok 2021 w taki sposób, 
aby spotkać się również w miesiącu sierpniu i w miejscu, które było planowane, w Avila. 
Prefekt Kongregacji ds. Życia konsekrowanego wyraził zgodę na to przesunięcie i w 
konsekwencji na  przedłużenie kadencji członkom Rady Wykonawczej oraz Prezydium 
CMIS aż do obrad Zgromadzenia Generalnego w 2021 r.   
 
A oto nowe terminy: 
dotyczące Kongresu: 17, 18, 19 sierpnia 2021 – przyjazd 16 sierpnia na kolację, a 
wyjazd 20 sierpnia rano po śniadaniu; 
dotyczące Zgromadzenia Generalnego: 20 i 21 sierpnia 2021 – wyjazd 22 sierpnia rano 
rano po śniadaniu. 
 
Zgłoszenia już dokonane przez wielu spośród Was, pozostają ważne. 
Jeśli natomiast ktoś jeszcze nie dopełnił zgłoszenia, w załączniku znajdzie formularz do 
wypełnienia i odesłania razem z przelewem stanowiącym wysokość przedplaty 
potwierdzającej udział (€.250). 
Formularz zgłoszenia – z załączonym dowodem przelewu bankowego, powinnien być 
wysłany do sekratariatu CMIS – jak zaznaczono w załączniku – nie później niź 10 
listopada 2020 r. Liczymy na to, że spotkamy się w dużym gronie, pomimo okoliczności, 
jakie dzisiaj nam towarzyszą!  
Korzystam z okazji, aby przypomnieć o uregulowaniu rocznej składki członkowskiej CMIS 
tym, którzy jeszcze tego nie zrobili.Dziękuję ! 
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Razem z Prezydium CMIS, życzę Waszym Instytutom odwagi w przeżywaniu w 
dzisiejszym chorym świecie wspólnego nam powołania z mocą i radością, którymi Bóg 
obdarza ufających Mu bez reszty. 
 
 
Serdecznie pozdrawiam, 
 
 
 
 

Jolanta Szpilarewicz 
Przewodnicząca CMIS  
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