COMMUNICANDA 4
Rome, 8 september 1995
Prot N. 0000 0257/95

SAMENWERKING TUSSEN REDEMPTORISTEN EN LEKEN
RICHTLIJNEN EN NORMEN
INLEIDING
01. Gestimuleerd door de kerkleer van het Tweede Vaticaans Concilie, is de Kerk zich de laatste
jaren er duidelijker van bewust geworden dat de roeping van religieuzen en van leken elkaar
aanvullen. Vandaar dat samenwerking tussen religieuze instituten en leken thans wordt
aangemoedigd als één van de best mogelijke manieren om de apostolische daadkracht van
zowel religieuzen als leken te ontwikkelen en tevens een helder getuigenis van de
evangelische opdracht van de kerkelijke gemeenschap te geven (cf. VFiC 'Fraternal Life in
Community" No. 70).
02. De Synode van 1994 over het Godgewijde Leven gaf de aanbeveling dat de Instituten nieuwe
structuren moeten ontwikkelen en vormingsprogramma's moeten opzetten om de deelname
van leken ?o goed mogelijk te bevorderen, en daarbij meer dan ooit rekening te houden met de
rol van de vrouw in de Kerk en Maatschappij. Tegelijkertijd herinnerde de Synode eraan dat
de religieuzen, al werken zij nauwer samen met de leken, hun eigen identiteit en hun eigen
speciale dynamische manier van leven moeten bewaren, (cf. fLSVC no. 80; Propositions no.
33), Dit betekent een belangrijke er. complexe ontwikkeling in de huidige Kerk.
03. Onze Congregatie heeft steeds, vanaf het begin, dicht bij het volk gestaan, in het bijzonder de
armen en verwaarloosden, en heeft altijd naar samenwerking met leken in haar apostolisch
werk gezocht. Wij behoeven hierbij slechts te denken aan wat St. AJfonsus 's avonds in
Napels deed met het "Kapelienwerk" om ons te realiseren hoe sterk hij zich het lot van die
verwaarloosde mensen aantrok en met welk een doorzettingsvermogen hij er naar streefde om
het eenvoudige volk te bereiken en hen te betrekken bij zijn activiteiten als missionaris en
schrijver. De H. Clemens was er, vooral in zijn Weense periode, steeds op uit te werken met
leken en en hen te betrekken in zijn veelsoortig apostolisch werk, opdat dit een dieper en
duurzamer effect zou hebben op de Europese samenleving van zijn tijd.
04. In de afgelopen jaren heeft de Congregatie concrete stappen genomen om de samenwerking
met leken te vergroten, evalueren en begeleiden. Het XXI Generaal Kapittel was bijzonder
geïnteresseerd in dit project en wijdde een heel hoofdstuk van het Slotdocument aan
"Samenwerking met leken op basis van partnerschap", waarin:
-

het de voortgang erkent die reeds gemaakt is op het terrein van samenwerking en de
bevordering ervan aanmoedigt, daar waar de samenwerking nog niet op gang gekomen is
(cf. No. 57);
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05.

06.

-

erop aandringt dat "de verschillende delen van de Congregatie hun ervaringen omtrent
samenwerking met leken bundelen, zodat we van elkaar kunnen leren en de resultaten van
onze ervaringen tot nu toe kunnen gaan evalueren" (No. 59b);

-

het besluit "de categorie van Leken-Missionaris van de Allerheiligste Verlosser" op te
richten ais aktieve medewerker en participant in het apostolisch leven van de Congregatie
der Redemptoristen (No. 60a);

-

het onze commundieiten aanspoort zich open te stellen voor de leken, zodat zij een grotere
inbreng kunnen hebben in ons leven, ons werk en onze spiritualiteit (No. 60b).

Opdat het project van de Congregatie met betrekking tot samenwerking met leken
gemeenschappelijke referentiepunten zou hebben, en daardoor kans op betere resultaten, heeft
hetzelfde Generaal Kapittel aan het Generaal Bestuur de volgende aanbevelingen gedaan:
-

richtlijnen op te stellen voor zo'n samenwerking, die dan door de (V) Provincies aan hun
eigen omstandigheden kunnen worden aangepast (No. 59a);

-

algemene normen voor de "Leken Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" op te
stellen, die gelden in alle delen van de Congregatie (No. 60a).

Nadat het Algemeen Secretariaat voor de Leken reeds een algemene samenvatting aan de
Congregatie had gepresenteerd van de initiatieven welke reeds operatief zijn binnen de
verschillende (V) Provincies, keurde de Generale Raad op 8 september 1995 de volgende
Richtlijnen en Normen goed, als vrucht van een complexe periode van studie en overleg,
waarin ernaar werd gestreefd om de gehele Congregatie erbij te betrekken samen met
gekwalificeerde vertegenwoordigers van de leken die al met ons samenwerken. Deze
Richtlijnen en Normen zijn in de eerste plaats bestemd voor verschillende afdelingen van de
Congregatie als een hulpmiddel om ons zoeken naar de meest geschikte vormen van
samenwerking met leken te stimuleren en te bundelen. Natuurlijk gelden zij evenzeer voor de
leken zelf die met ons samenwerken.

07. Het besluit om dit in één enkel dokument te presenteren kwam voort uit de noodzaak om
duidelijker weer te geven:

08.

-

het grote aantal vormen van samenwerking dat al bestaat tussen leken en
Redemptoristische Communiteiten: om deze reden zijn de Richtlijnen opgesteld in
algemene termen welke geconcretiseerd moeten worden ai naar gelang de omstandigheden
binnen de verschillende (V) Provincies:

-

de meer bindende vorm van aktieve samenwerking en participatie in het apostolisch leven
van de C.Ss.R. welke wordt gevonden in de categorie "Leken Missionarissen van de
Allerheiligste Verlosser": derhalve zijn hiervoor enkele Algemene Normen opgesteld die
door alle (V) Provincies van de Congregatie in acht genomen moeten worden (No. 60a).

De inhoud van de volgende pagina's geeft zeker niet de volledige inzet weer, die van de
Redemptoristen gevraagd wordt bij het bevorderen van een volwaardig en geëngageerd
lekenapostolaat. Die inzet gaat veel verder en moet bij al onze apostolische initiatieven een rol
spelen. De Richtlijnen en Normen hebben uitsluitend betrekking op "samenwerking met leken
op basis van partnerschap", dit wil zeggen een zodanige samen werking waarbij de leken die
aktief aan het apostolisch leven van de Redemptoristen gemeenschap deelnemen, volledig tot
hun recht komen. Dit hebben we vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt en het is in die zin
dat "samenwerking met leken op basis van partnerschap" in dit hele dokument moet worden
verstaan.
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09.

Zowel de Richtlijnen als de Normen hebben tot doel de (V) Provincies van de Congregatie en
iedere medebroeder aan te sporen om zich op dit punt positiever en creatiever in te zetten,
daarbij aandacht schenkend aan die eisen en voorwaarden die een eensgezinde aanpak kunnen
bevorderen, rekening houdend met omstandigheden die telkens verschillend kunnen zijn.

DEEL l
RICHTLIJNEN VOOR SAMENWERKING MET LEKEN
1.1

Samenwerking

10.

Het feit dat de Heilige Geest thans de leken aanspoort tot een grotere samenwerking bij het
verkondigen van bet evangelie aan de armen is een waardevol teken des tijds voor de
kerkelijke en de Redemptoristische gemeenschap. Wij, Redemptoristen, zijn daarom verplicht,
daaraan spontaan en positief gevolg te geven:

11.

-

door dé leken aan te moedigen tot een volwaardig bewustzijn

-

van hun specifieke roeping, die geworteld is in hun doop, en om daaraan spontaner en
edelmoediger gevolg te geven;

-

door hen van harte uit te nodigen om deel te nemen aan de Redemptoristische missie en
spiritualiteit;

-

door onze communiteiten voor hen open te stellen en de vorming van Redemptoristen
zodanig te intensiveren dat wij beter toegerust en in staat zijn tot samenwerking met hen;

-

door ons er voortdurend voor open te stellen ons te laten verrijken door datgene wat de
Geest in hen bewerkstelligt.

De samenwerking moet zodanig worden opgezet, dat de Redemptoristen en de leken
daarwerkeiijk samerirwerkers zijn in het evangeliseren van de armen. Dat betekent in de
praktijk werkelijk gedeelde verantwoordelijkheid en oprecht wederzijds respect. Het doel dat
we moeten bereiken is "de Redemptoristische familie", zich uitend op verschillende
concentrische niveaus van erbij horen.

12. Aanvulling en wederkerigheid tussen de charisma's in die 'comrnunio' die de Kerk eigen is,
zou de basis moeten zijn van iedere samenwerking. Het is echter noodzakelijk om er tot iedere
prijs voor te zorgen, da! de Redemptoristen gemeenschap niet gelaïcizeerd raakt en dat de
leken niet gcciericali-seerd of gesacraliseerd worden, maar dat een werkelijke wederzijdse
verrijking wordt verworven. Dit evenwicht moet steeds worden bewaard in de actuele
concrete situaties.
13. De basis van samenwerking is het deelnemen van de leken aan de zending die eigen is aan de
Redemptoristische gemeenschap. De binnen-wcreldlijke dimensie, de specifieke charisma's en
vaardigheden van de leken zullen er toe bijdragen om de verkondiging door de
Redemptoristische gemeenschap dieper te laten doordringen en te doen winnen aan invloed.
Op zijn beurt zal de Redemptoristische gemeenschap aan de leken de rijkdom en vruchten van
zijn spiritueel en materieel erfgoed ter beschikking steüen. Op deze manier zal er een grotere
impuls en slagvaardigheid kannen worden gegeven aan het apostolische elan.
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14. De trouw aan de verwaarloosde mensen, in het bijzonder de armsten en zij die leven aan de
rand van de samenleving, zal de Redemptoristische gemeenschap en leken in staat stellen om
die concrete vormen van samenwerking te kiezen, die het best passen in de verschillende
situaties. Wanneer wij allen worden bewogen door hel Alfonsiaanse charisma, zullen we op
een dusdanige manier werken dat de evangelisatie van de armen, de armen zelf tot medeevangelisten maakt. Dit zal ons allen tezamen brengen in de school van het evangelie, zodat
wij zijn rijkdommen beter begrijpen en beleven.
15.

De vormen van samenwerking kunnen alleen op de juiste manier worden gekozen ia dialoog
met de leken zelf. Het is daarom noodzakelijk dat de Redemptoristische gemeenschap luistert
naar hun verlangens en noden (cf. Slotdocument No. 58e).

16. Er zijn veel criteria die een rol spelen als men tot die samenwerking besluit. Het onderstaande
moet men echter nooit uit het oog verliezen:
-

respect voor de weg die de leken gaan in de wereldkerk en plaatselijke kerk;

-

het bevorderen van een duidelijker bewustzijn van hun verantwoordelijkheid voor het
evangelisatie-proces in de wereld;

-

een ernstige inspanning ten aanzien van het incuituratie-proces en aanpassing aan
uiteenlopende sociale gevoeligheden;

-

aandachtig luisteren naar de wensen en noden van leken en respect voor hun rechtmatige
eisen, rekening houdend met hun maatschappelijke omstandigheden en gezinssituatie;

-

aanpassen aan de pastoraie prioriteiten van de (V) Provincie;

-

de vraag, in welke mate de bereidheid tot samenwerking binnen de
Redemptoristengerneerischap is gegroeid en welke rechtmatige eisen het
gemeenschappelijk leven mag stellen,

17. Het is noodzakelijk dat elke vorrn van samenwerking wordt vermeden, die schadelijk is voor
de roeping die de leken hebben als gezinslid en in het openbaxe leven. Daartegenover staat dat
elke vorm die hen in staat stelt orn het Evangelie thuis en in de werkomgeving uit te dragen,
gesteund moet worden.
18.

In elke vorm van samenwerking dienen de Redemptoristen er op ie letten dat rechtvaardigheid
ten aanzien van honorering en sociale zekerheid wordt gewaarborgd. De wederzijdse
betrekkingen en verplichtingen dienen in een schriftelijke overeenkomst te worden vastgelegd.

1.2

Deelname aan het apostolisch leven van de Redemptoristen.

19. Samenwerking met leken dient altijd in overeenstemming te zijn met de geestelijke eenheid
van ons apostolisch leven "hetwelk zowel het aan Godgewijd leven als het missiewerk omvat"
(Const. 1). Dit apostolisch leven heeft als essentie "het leven in gemeenschap en het vervullen
van de apostolische opdracht door de gemeenschap" (Const. 2). Deze samenwerking dient
derhalve altijd enige deelname van de leken aan de spirituele en broederlijke dynamiek van de
genieenschap in te houden.
20.

De wijze en. mate van de samenwerking en deelname (d.i, partnerschap) dient bezien te
worden met zin voor realiteit in een eerlijke bereidheid tot verdere groei en ontwikkeling,
rekening houdend met de richting die onze gemeenschap wiS inslaan en met de verlangens en
ontwikkelingsgraad van de leken.
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21.

Onze leken-medewerkers dienen een aktieve rol te spelen bij het plannen en beoordelen van
de gemeenschappelijke apostolische taken, evenals bij het bepalen van de mate van deelnemen
aan het leven vaa onze gemeenschap. De statuten van de (V) Provincie2' dienen derhalve
nauwkeuriger aanwijzingen in dit opzicht te bevatten, waarbij rekening wordt gehouden met
de mate van samenwerking en participatie van de leken zelf.

1.3

Vormen van samenwerking.

1.3. l Criteria
22. Rekening houdend met de wensen van de leken zelf en de huidige mogelijkheden van de
Redemptoristen, kan samenwerking en participatie (partnerschap) overeengekomen worden:
-

met afzonderlijke personen of groepen;

-

gedurende een beperkte tijd of in een meer duurzame verbintenis (bijv, één jaar, vijf jaar,
voor het leven);

-

afhankelijk van de tijd en mogelijkheden waarover iemand beschikt (in volledige dienst of
deeltijd);

-

vrijwillig of in loondienst.

23.

De Redemptoristen moeten er voor zorgen dat de leken die niet hen samenwerken met elkaar
kunnen overleggen, ook met het oog op het opzetten van die structuren die meer passen in hun
leven en hun apostolisch werk.

24.

De vormen van samenwerking die thans in de verschillende (V) Provincies van toepassing
zijn, dienen te worden uitgebreid en vernieuwd, zodat zij beter beantwoorden aan de
verkondiging voor de verwaarloosden. Daarnaast moeten wij steeds een open oog hebben voor
nieuwe noden en mogelijkheden die zich aandienen zodat wij met creatieve bereidwilligheid
op datgene ingaan waartoe de Heilige Geest de Kerk inspireert. Hei is vooral de taak van het
(V) Provinciaal Bestuur hierop alert te zijn en keuzes te maken.

25.

Het vrijwilligerswerk, geïnspireerd door christelijke motieven, dient aangemoedigd en kritisch
gevolgd te worden, "omdat het een teken is van dieper begrip van de solidariteit die de
mensen met elkaar verbindt". Wij moeten een zo duidelijk mogelijk inzicht proberen te
krijgen in "de roeping tot vrijwilligerswerk" voor hen die bereid zijn aan oas apostolaat en
charisma deel te nemen (Propositiones Nr. 33b).

26. Jonge mensen dienen bijzondere aandacht te krijgen; voor hen moeten wij "vormen van
gemeenschappelijk leven" of van een 'tijdelijke7 verbintenis overwegen, om hen op die
manier in gebed en apostolaat te vormen, maar wel zo dat het karakteristieke van de
verschillende culturen gerespecteerd wordt (Propositiones 33c).
1.3.2 De Verschillende vormen
27.

In veel van onze huizen stellen leken hun capaciteiten en beroepskennis ie dienst van de
communiteit. Met inachtneming van wat de rechtvaardigheid gebiedt en van wat de leken zelf
wensen, moeten wij stappen ondernemen om te onderzoeken hoe deze samenwerking zou
kunnen leiden tot bewuste deelname aan het R edemptoristisch apostolaat

28. Op verschillende gebieden van ons apostolaat werken wij met leken samen die al tot een
groepering of beweging behoren, welke reeds zijn eigen spiritueel en apostolisch kenmerk
5

heeft. Wij dienen dit eigen karakter te respecteren, en hen te bevestigen in hun loyaliteit ten
aanzien van han eigen charisma. Tegeiijkertijd moeten wij echter betrouwbaar getuigenis van
ons eiges redemptoristisch charisma niet achterwege laten. Op deze manier kunnen we elkaar
wederzijds verrijken.
Indien sommigen van hen een nauwere samenwerking met ons in onze specifieke missie
wensen, dienen wij aan hen mogelijk heden te bieden om dieper aan ons charisma deel te
nemen. Van de andere kant worden wij vaak gevraagd om mee te werken aan verschillende
lekenbewegingen. Onze gemeenschap moet steeds open staan voor een zodanige ontmoeting
in een houding "die een wederzijds herkennen, dialoog en uitwisseling van de gaven van de
geest" dient (VFiC No. 62).
29.

Het komt ook voor dat leken ons vragen om groepen te vormen die zich uitdrukkelijk bij onze
gemeenschap willen aansluiten met als doel:
-

een sterkere spirituele groei

-

een grotere betrokkenheid in de verkondiging aan de armen.

Wij moeten dit alles met vreugde verwelkomen en aanmoedigen als een uitdrukking van de
vruchtbaarheid van ons Redemptoristisch charisma. Hei vertrouwen in de Heilige Geest die
onze religieuze familie steeds nieuwe vruchten schenkt, zal ons mogelijkheden leren
ontdekken en creativiteit bijbrengen, om op een constructieve manier de juiste stappen te
kunnen zetten, zowel voor de leken als voor onze gemeenschap.
Het zal goed zijn als dergelijke groepen:
-

zichzelf voorzien van de onmisbare organisatiestructuren die hun vitaliteit en terechte
zelfstandigheid bevorderen;

-

in dialoog met de Redemptoristische gemeenschap vormen van samenwerking en
wederzijdse afspraken vaststellen;

-

na de noodzakelijke evaluatie door het Bestuur vaa de (V) Provincie worden erkend,

30. Tot slot zijn er leken die een hechtere samenwerking en participatie in het apostolisch leven
van de Redemptoristen zoeken. De titel "Leken-missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser" is aan hen voorbehouden en de Normen welke op hen betrekking hebben, vormen
het tweede deel van dit document.
1.4 Vorming
31.

Alle vormen van samenwerking en participatie moeten worden voorbereid en afgerond door
een aangepaste vorming, zowel bij de Redemptoristen als bij de leken. In deze vorming mag
het onderstaande niet ontbreken:
-

een diepere reflectie op de theologie van de roeping en zending van de leken;

-

een specifieke pastorale voorbereiding op het toekomstige gebied van samenwerking;

-

een diepere reflectie op de apostolische en communautaire spiritualiteit van de C.Ss.R,
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32.

Het bestuur van de (V) Provincie zal een globaal vortningsplan voor leken opstellen en de
verschillende initiatieven bevorderen. Het zal de initiatieven van andere provincies en van de
plaatselijke kerk zorgvuldig evalueren.

33.

De scholing van de Redemptoristische gemeenschap in het samenwerken met leken is
eveneens noodzakelijk (cf. Slotdocument No. 59c), Het is een aspect waaraan nadrukkelijk
aandacht moet worden geschonken, zowel in de opleiding ais in de voortgezette vorming.

34.

Het verdient aanbeveling dat leken-medewerkers aktief deelnemen aan de
vormingsbijeenkomsten van de Redemptoristen, in het bijzonder wanneer een dergelijke
deelname voor henzelf én de gemeenschap zelf nuttig is. Hun aktieve deelname wordt ook
aanbevolen bij de vorming van jonge Redemptoristen.

1.5

Coördinatie

35. In hel belang van de toekomst van de Congregatie dient het bestuur van de (V) Provincie
bijzondere aandacht te schenken aan samenwerking met leken en het ais zijn speciale taak te
zien om deze samenwerking te animeren, te zoeken naar de juiste wegen en te coördineren.
Hierbij zal het vooral terzijde worden gestaan door het Secretariaat voor het Apostolisch
Leven.
36.

Het Bestuur van de (V) Provincie dient er met name voor te zorgen dat:
-

een juiste vorming van de leken-medewerkers wordt verzekerd;

-

het hen nooit aan spirituele bezieling zal ontbreken;

-

de leken-medewerkers worden beoordeeld op hun specifieke leken-roeping;

-

de eisen van rechtvaardigheid met betrekking tot vergoeding en sociale zekerheid worden
gerespecteerd, ook met betrekking tot de toekomst;

-

er zich een goede verstandhouding ontwikkelt tussen de leken en de Redemptori,sten;

-

dat leken-medewerkers wordt gewezen op de verplichtingen die zij op zich hebben
genomen jegens de C.Ss.R.-gemeeüschap.

37 De officiële erkenning van leken-Redemptoristen groepen en de goedkeuring van hun statuten,
wanneer aan de voorwaarden van de canonieke norm is voldaan, is voorbehouden aan het
bestuur van de (V) Provincie, met inachtneming van de criteria welke zijn vastgesteld door het
(V) Provinciaal Kapittel. Een dergelijke erkenning moet door de gehele gemeenschap tot
uitdrukking worden gebracht in een liturgische viering.
38. Het zou goed zijn als er er in iedere (V) Provincie een groep (commissie of secretariaat) zou
zijn, benoemd door het bestuur van de (V) Provincie, die speciaal belast is met de taak de
samenwerking met leken te bevorderen. Het ligt voor de hand dat deze groep dient te bestaan
uit Redemptoristen en leken.
Deze groep zal in het bijzonder tot taak hebben:
-

de gemeenschap aan te sporen tot grotere openheid ten aanzien vas leken (Slotdocument
No. óOb);
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-

te bevorderen dat de confraters beter op samenwerking met leken worden voorbereid
(Slotdocument No. 59c);

-

in het licht van de verwachtingen van de leken, die projecten van de plaatselijke kerk én de
prioriteiten van van de (V) Provincie te selecteren, waarvan de vooruitzichten en
doelstellingen het meeste kans van slagen hebben voor samenwerking (Slotdocument No.
58f);

-

een goed functionerende dienst in het leven te roepen om de roeping tot lekenmedewerkers te bevorderen;

-

het aanbieden van realistische vormingsprogramma's welke overeenstemmen met de
verschillende vormen van samenwerking;

-

het bevorderen van het uitwisselen van informatie en interprovinciale samenwerking in het
bijzonder op regionaal gebied (Slotdocument Nr. 58c).

DEEL 2.
ALGEMENE NORMEN VOOR LEKEN-MISSIONARISSEN VAN DE
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER
39. Ingesteld door het XXI Generaal Kapittel, brengen de "Leken-Missionarissen van de
Allerheiligste Verlosser" ten volle tot uitdrukking wat samenwerking en deelname (dat wil
zeggen partnerschap) van de leken aan het apostolisch leven van de Congregatie betekent.
40. De "Léken-MLssionarissen van de .Allerheiligste Verlosser" moeten worden gezien in de
samenhang van een ruimere en uitdrukkelijker samenwerking met leken, zoals die a! in
veelsoortige vormen binnen de Congregatie bestaat. Zij willen daarvan de meest
geprononceerde uitdrukking zijn,
41.

De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zijn geen replica's van de Broeders
Redemptoristen, die een integraal deel van onze gemeenschap uitmaken; zij moeten hen ook
niet willen vervangen. Integendeel: zij betekenen een verdere ontwikkeling van de organisatie
en de opening-naar-buiten van de Redemptoristische gemeenschap.

42.

Hoewel de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" juridisch gezien geen deel
uitmaken van de RedempJoristi-sche gemeenschap in de strikte zin, nemen zij toch aktief deel
aan haar leven. Samen proberen wij de "Redemptoristische Familie" te zijn, die in
verschillende graden van binding en betrokkenheid "het voorbeeld van de Verlosser" volgt in
het brengen van de Blijde Boodschap aan de armen.

2.1

Identiteit

43.

De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zijn leden van de gelovige
gemeenschap (man of vrouw, gehuwd of alleenstaand), die consequent blijk geven van een
volwassen geloofshouding en die, geroepen door de Geest om de Verlosser van dichter bij te
volgen:
-

besluiten de spiritualiteit en de zending van de Redemptoristi-sche gemeenschap te delen;
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-

een stabiele vorm van partnerschap kiezen, die bestaat uit samenwerking en participatie in
haar apostolisch leven;

-

zich verplichten de Redemptoristische boodschap uit te dragen als leken, hetgeen betekent:
"binnen hun mogelijkheden, plichten en levensomstandigheden, geheel in
overeenstemming met hun eigen situatie" (Lumen Gentium No. 41).

44.

Het partnerschap van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" kan tijdelijk
of blijvend zijn, ai naar gelang zulks in de (V) Provinciale Statuten is vastgelegd.

45.

Het toelaten van "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" is voorbehouden aan
de (V) Provinciaal Overste met instemming van de Provinciale Raad, na het horen van de
mening van de locale communiteit waarin de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser" zullen worden opgenomen. Het is noodzakelijk dat deze toelating wordt
voorafgegaan door een gedegen vorming ea voldoende tijd van ervaring volgens de richtlijnen
van de (V) Provinciale Statuten. De Generale Raad dient vanzelfsprekend te worden
geïnformeerd.

46.

De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" verplichten zich ertoe te delen in
de zending van de C.Ss.R. ("het voorbeeld van onze Verlosser, Jezus Christus, te volgen door
het Woord van God aan de armen te verkondigen", Const. 1), en wel overeenkomstig de
pastorale prioriteiten van de verschillende provincies van de Congregatie, Echter, de "LekenMissionarissen van de Allerheiligste Verlosser" geven aars deze keuze voor dringende
pastorale behoeften en de optie voor de armen gestalte vanuit hun eigen leken situatie (gezin,
werk, sociale verantwoordelijkheden, enz.).

47. De Redemptoristen zullen, bij monde van hun Overste, ervoor zorgdragen dat de plaatselijke
kerk wordt geïnformeerd over de vormen van samenwerking die door de "LekenMissionarissen van de Allerheiligste Verlosser" binnen hun gebied zullen worden uitgevoerd
en indien nodig de noodzakelijke toestemming en autorisatie vragen.
48.

De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" verbinden zich ertoe om in
getuigenis en metterdaad zich in te leven in de situatie van het volk, in het bijzonder de meest
verwaarloosden, zoals dat karakteristiek is voor de C.Ss.R. gemeenschap bij de verkondiging
van het evangelie.

49. Gesteund door de Redemptoristen,, zullen de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser" "het Goddelijke gebod in het leven van de aardse gemeenschap" tot uitdrukking
brengen (Gaudium et spes, 43), door steeds de noden en behoeften van de armen en meest
verlatenen een bijzondere plaats te geven. Op deze manier zullen zij niet alleen als gedoopten
beantwoorden aan hun roeping tot heil, maar ook de andere gelovigen tot bemoediging en
steun zijn.
50- De participatie van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zal de
Redemptoristen helpen, het Evangelie dusdanig te verkondigen dat het verstaan en beleefd
wordt als bevrijding en verlossing van de hele persoonlijkheid. Het opkomen voor de
fundamentele rechten van de armen op rechtvaardigheid en vrijheid in de geest van het
evangelie dient daarom de "Leken-Missionarisseo van de Allerheiligste Verlosser"
voortdurend bezig te houden.
2.3 Deelname aan het apostolisch leven van de Redemptoristen
51.

De concrete invulling van de samenwerking en participatie van de "Leken-Missionarissen van
de Allerheiligste Verlosser" in het apostolisch leven van de Redemptoristen moet door de
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Statuten van de (V) Provincie worden vastgelegd, rekening houdend met de situatie en
mogelijkheden ter plaatse en door de inspraak van de "Leken-Missionarissen van de
Allerheiligste Verlosser" zelf, met inachtneming van de voorschriften van het Canoniek Recht
en ons eigen Recht.
52.

Zij dienen zo omschreven te worden, dat zij het religieuze karakter van de Congregatie
enerzijds, en het leek-zijn van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser"
anderzijds, zowel als de wederzijdse belangen, respekteren en ondersteunen.
Bovendien moet die concrete invulling een duidelijker erkenning en voortschrijdende
ontwikkeling mogehjk maken van het charisma en de rol van de Broeder Redemptorist, die
immers op volwaardige wijze deel uitmaakt van de C.Ss.R. gemeenschap.

53.

Omdat de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" dezelfde wortels hebben en
uit dezelfde bronnen putten als wij, is het nodig dat zij:
-

minstens af en toe deelnemen aan het gebedsleven en de bezinning op het evangelie van de
C.Ss.R. gemeenschap;

-

eveneens bij bijzondere gelegenheden deelnemen aan het gemeenschappelijk leven van de
comrnuniteit;

-

een duidelijk herkenbare rol hebben binnen de pastorale projecten van de communiteit;

-

positief samenwerken bij het realiseren van de pastorale prioriteiten van de (V) Provincie.

54.

De Statuten van de (V) Provincie zullen de wijze van aküeve deelname van de "LekenMissionarissen van de Allerheiligste Verlosser" bepalen ten aanzien van de vaststelling,
besluitvorming en evaluatie van apostolische projecten van de Redempto-risten, zowel op (V)
Provinciaal als locaal niveau, en minstens voor die terreinen waarop samenwerking plaats
vindt.

55.

De verbintenis (tijdelijk of definitief) van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser" zal plaats vinden in een aangepaste liturgische viering.

56. De verhouding van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" tot de C.Ss.R,
gemeenschap ten aanzien van economische en sociale waarborgen (salaris, verzekeringen en
pensioenen) moet geregeld worden overeenkomstig het ter plaatse geldend burgerlijk recht en
moet contractueel worden vastgelegd, waarbij ook hun toekomst verzekerd is. Dit geldt zowel
voor vrijwillige samenwerking als voor een werkelijke arbeidsovereenkomst.
57. De Redemptoristen dienen de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" en in
het bijzonder diegenen die zich voor een langere periode verbinden, broederlijke solidariteit
en bijstand te garanderen, in het bijzonder in geval van ziekte en ouderdom. De Statuten van
de (V) Provincie dienen hiervoor duidelijke richtlijnen te geven.
2.4. Vorming
58. Iemand wordt niet zomaar missionaris. Dit vereist een aangepaste scholing op cultureel,
spiritueel en pastoraal gebied. Ook in bun verder hun leven hebben de "Leken-Missionarissen
van de Allerheiligste Verlosser" deze verdere scholing nodig. Zowel de "LekenMissionarissen van de Allerheiligste Verlosser", als de C.Ss.R. gemeenschap moet de
noodzaak hiervan als een prioriteit beschouwen.
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59. Voor deze vorming zijn de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" in eerste
instantie zelf verantwoordelijk. Zij dienen boven alles zorg te dragen voor het voortdurend
ontwikkelen van hun menselijke en christelijke vorming, in overeenstemming met hun
specifieke roepmg en beroepsmatige verantwoordelijkheden. Hierin wortelt elk spiritueel en
pastoraal element, dat voor het apostolisch leven van de Redemptoristen kenmerkend is.
60. Van haar kant zal de Redemptoristische gemeenschap er voor zorgen dat middelen en
mogelijkheden voor deze vorming geboden worden:
-

door een systematisch plan op te stellen voor eerste en voortgezette scholing, dat met
uiteenlopende aspekten rekening houdt;

-

door hen uit te nodigen deel te nemen aan belangrijke vormingsbijeenkomsten voor de
C.Ss.R. zelf;

-

door een persoon of groep te benoemen op (V) Provinciaal niveau die, met behulp van de
"Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zelf, een aktievere rol in hun.
vormingsproces zal spelen.

61. De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zullen periodiek onder elkaar
bijeenkomsten houden - op (V) Provinciaal of Regionaal niveau - ter onderlinge
ondersteuning, het delen van ervaringen en het uitwisselen van gegevens.
62.

De Redemptoristische gemeenschap dient in de aanwezigheid en samenwerking van de
"Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" een waardevolle bijdrage te zien voor
haar eigen vorming en bijscholing zodat deze beter kan beantwoorden aan de behoeften en
verwachtingen van diegenen aan wie zij het evangelie moet verkondigen. Deze bijdrage van
de leken is vooral belangrijk voor de vorming van jonge Redemptoristen.

Namens de Generale Raad,
Juan Manuel Lasso de la Vega, C.Ss.R. Superior generalis.
Deze tekst is uit het Engels vertaald.
De Italiaanse tekst is de officiële versie van deze Communicanda.
Afkortingen:
F.D.: Slotdocument van het XXI Generaal Kapittel C.Ss.R.
ILSVC: Lnstrumentis Lahoris van de Synode over Godgewijd Leven.
Propositions: Voorstellen van de Synode over Godgewijd Leven.
VFiC: Congregatie van Instituten van Godgewijd Leven en Verenigingen van Apostolisch Leven,
Broederlijk Leven in Gemeenschap (1994).
De Statuten van de (V) Provincie mogen hieromtrent een appendix bevatten, onder voorbehoud dat
deze appendix is aangenomen door het (V) Provinciaal Kapittel en goedgekeurd door het Generaal
Bestuur.
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