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Kedves Testvérek: Kegyelem és Béke! 

 

Az idei november elejétől 2023 júliusáig alapvető kötelezettségünk, hogy tartományi 

káptalanjaink során elgondolkodjunk, értékeljük és párbeszédet folytassunk arról, hogy mit 

értünk el az elmúlt három évben, miközben terveket határozunk meg arra vonatkozóan, hogy 

hogyan kell és szeretnénk haladni az elkövetkező három évben. Ebben az évben, amikor  

a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézre való különleges megemlékezéseket tartunk, 

mindenekelőtt arra kell törekednünk, hogy vele együtt és hozzá hasonlóan „mindig  

a legnagyobb önátadással tegyük Isten akaratát” (Ms A 84v). 

A káptalan egy kegyelmi alkalom és zsinati lehetőség arra, hogy bátran és őszintén 

szembenézzünk tartományaink és körzeteink valóságával. Tudomásul vehetjük a sok 

nehézséget, amelyek akadályozhatnak bennünket, de értékelhetjük a lehetséges célokat is, 

amelyeket elérhetünk, célokat, amelyekről nem szabad lemondanunk, amíg nem válnak 

valósággá. 

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a tartományi káptalanok iránti érdeklődés 

nagy része a tartományfőnök és tanácsának megválasztása körül összpontosul, és néhány 

esetben a közösségi elöljárók és néhány más fontos hivatal megválasztása körül. A komoly és 

felelősségteljes választás fontosságához nem férhet kétség, de nem szabad elfelejteni, hogy  

a káptalanon a tartományi vagy regionális tervezésnek és előkészítésnek van prioritása. 

Következésképpen nem szabad hagynunk, hogy egy káptalan anélkül fejeződjön be, hogy 

elegendő és minőségi időt szánnánk egy komoly, higgadt megbeszélésre a gyengeségeinkről és 

erősségeinkről, valamint azokról a célokról és projektekről, amelyeket prioritásként kívánunk 

kezelni és beindítani. Rá kell szánnunk a szükséges időt, és nem szabad elmulasztanunk, hogy 

a legsürgetőbb kérdéseket kellő megfontoltsággal és komolysággal, egymást meghallgatva,  

és eközben a Szentlélek sugallatára figyelve kezeljük. 

Az Általános Definitóriummal egyetértésben, az egyes tartományok által saját maguk 

számára fontosnak tartott ügyek mellett, a következő témákat javaslom minden tartományi 

káptalannak megvitatásra és elmélkedésre. A 2021-es Generális Káptalan döntései nyomán 

ezek bizonyos prioritást élveznek a jelenlegi hatéves ciklus célkitűzései között: 

1. A KARIZMATIKUS NYILATKOZAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

Az elmúlt hónapokban figyelmesen elgondolkodtunk a Karizmatikus Nyilatkozat által 

javasolt életstílus alapvető szempontjain, és figyelmünket az általa felkínált 

kegyelmekre összpontosítottuk. Ennek az elmélkedésnek a fényében most meg kell 

vizsgálnunk saját Körzetünket, hogy értékeljük saját helyzetünket. A Tartományi 

Káptalan fel fogja dolgozni azokat a lényeges pontokat, amelyeket a különböző 

közösségek megosztanak egymással a párbeszéd ezen időszaka alatt, és amelyeket  



a Káptalan elé tárnak a következő háromévre vonatkozó tartományi tervezet elkészítése 

során. Arra bátorítjuk Önöket, hogy a Nyilatkozatról való elmélkedést a közösség és a 

misszió zsinati projektjévé alakítsák át. A káptalannak feladata, hogy gyakorlati 

döntéseivel megfelelő és alkalmas feltételeket vázoljon fel, amelyek lehetővé teszik 

valamennyi közösségünk számára, hogy gyakorlati életüket karizmánk alapvető 

értékeinek megfelelően éljék. 

2. KEZDETI KÉPZÉS ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 

Az új Ratio Institutionis előkészítésével foglalkozó bizottság odaadó elkötelezettséggel 

dolgozik ezen a szövegen. A képzés az egész Rend figyelmének középpontjába került. 

Következésképpen a hivatások megkülönböztetése a képzés különböző szakaszaiban,  

a képző közösségek létrehozása, amelyek prioritásként kezelik a képzést,  

a képzésvezetők képzése és a fiatal rendtagok kísérése az ünnepélyes hivatás vagy  

a felszentelés után, azok a témák, amelyekről kérjük, hogy gondolkodjanak el, és vegyék 

bele a tartományi tervezésbe, valamint a különböző közösségek összetételének 

kialakításakor a tartományban. 

3. LISIEUX-I SZENT TERÉZ MŰVEINEK OLVASÁSA 

A következő három év során a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz születésének, 

boldoggá avatásának és szentté avatásának évfordulóit ünnepeljük. Az Általános 

Definitórium összeállított egy válogatást alapvető szövegekből a Szent írásaiból, 

amelyek segíthetik műveinek olvasását és az azokról való elmélkedést a közösségi 

találkozókon. Meghívjuk Önöket, hogy vegyenek részt e szövegek olvasásában, hogy 

üzenete ma is életre keljen számunkra, és beépüljön közösségeink életébe és 

küldetésébe. 

4. A KÖRZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Minden Tartományi Káptalannak felül kell vizsgálnia a Tartomány vagy a Körzet 

erősségét és gyengeségét a Rend más Tartományaival vagy régióival való lehetséges 

együttműködés vagy szövetségek szempontjából. A következő rendkívüli 

definitóriumon Lisieux-ben (2023. augusztus 27 – szeptember 3.) központi témaként  

a világban való jelenlétünkről fogunk gondolkodni. Különböző kérdések kerülnek 

áttanulmányozásra: új tartományok létrehozása, egyesülés, átszervezés, státuszváltás, 

egyes elnevezések egyszerűsítése (Provincia, Félprovincia, Komisszariátus, Regionális 

vikariátus, Általános küldöttség, Tartományi küldöttség stb.). Együtt reflektálunk  

a Sarutlan Kármelita jelenlétre a világban, a lehetséges alapításokra és a tartományok 

közötti együttműködésre. Minden tartományi káptalant arra kérünk, hogy fontolja meg 

a saját körzetének más régiókkal vagy tartományokkal való esetleges újjászerveződését. 

5. SZILÁRD EGYHÁZI VAGYON A KÖRZETEKBEN ÉS KÖZÖSSÉGEKBEN 

Az Egyház közelmúltbeli iránymutatásai és a legutóbbi Generális Káptalan Norms 

dokumentuma szerint a tartományi káptalanoknak „szilárd egyházi vagyon alapot” kell 

megteremteniük a körzet és a kánonjogilag létesített alapítások számára. Ez az anyagi 

biztonságot hivatott garantálni. Ehhez segítséget nyújthatnak az Általános Definitórium 

által adott iránymutatások. 

 

  



Ami a káptalanok megülésével kapcsolatos egyéb gyakorlati kérdéseket illeti,  

a „Gyakorlati utasítást” ajánlom figyelmükbe, amelyet a Definitórium átdolgozott, hogy 

hozzáigazítsa a Generális Káptalan által jóváhagyott új Normákhoz. Az egyik jelentős újdonság 

a Ferenc pápa által nemrégiben bevezetett lehetőség, miszerint nem klérushoz tartozó 

szerzetesek is lehetnek helyi közösségek, körzetek vagy egy Rend elöljárói, az erre 

meghatározott különleges eljárásokat követve. 

Azok az emberek, akikkel osztozunk a hasonló hivatás ajándékában, különösen a Sarutlan 

Kármelita Nővérek és világi rendünk tagjai, figyelnek ránk és ismernek minket. Ott, ahol ez 

helyénvaló, ezeket az embereket meg lehet hívni, hogy valamilyen módon vegyenek részt 

káptalanjainkban, és tegyenek javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan lehetne együttesen 

erősíteni hivatásainkat. 

Most arra kérem Önöket, – magunk között –, hogy kötelezzék el magukat az őszinte 

párbeszéd, a szívélyes meghallgatás, a figyelmes tanulmányozás és a kritikus reflexió, valamint 

a következő három év lényegesnek és sürgetőnek érzett témáinak alapos megfontolását magába 

foglaló káptalani összejövetel mellett. Mindenekelőtt arra kérem Önöket, hogy a jelen 

pillanatban – gyengeségeink és különböző típusú szegénységeink ellenére – tartsák fenn  

a pozitív szemléletmódot. Szentjeink tapasztalata és tanítása arra kötelez bennünket, hogy 

következetesen és kreatív hűségben, ne nézzük le a múltat, és ne gabalyodjunk bele, hanem 

legyünk bátrak és merészek, és ne féljünk átélni jelen korunk nehézségeit és igazságait. 

Örömteli hittel emelkedjünk önmagunk fölé, oda, ahol az Egyháznak és a világnak szüksége 

van karizmánkra és lelkiségünkre. Tudjuk, hogy küldetésünk igazi gyümölcse  

– a reménységben közösen járt utunkon – a kegyelem munkája, valamint a Jézussal való 

barátság, az élő és csendes imádság, a közösség és a terézi közösség megújult 

megtapasztalásának műve. 

„Nem tudjuk, hogy milyen formát fog ölteni a megszentelt élet, milyen 

változásokon fognak majd keresztülmenni az egyházi intézmények, melyeket 

változhatatlannak szoktunk tartani. Ám emiatt nem kell aggódnunk, hanem amiatt, 

hogy konkrét lépéseket tegyünk a szívünkben őrzött tapasztalat fényében, amelyből 

kibontakozott és továbbra is kibontakozik az életünk és spirituális identitásunk. 

Mindent el lehet venni tőlünk, csak ezt a „rejtett forrást” nem, amely táplálja a 

reményünket.” (Karizmatikus Nyilatkozat 3.) 

Isten áldjon meg, világosítson meg és kísérjen minket a káptalanok felé vezető utunkon. 

 

Közösségben: 

P. Miguel Marquez Calle, OCD 

Generális 
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