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Kedves Terézi Kármelita Testvéreim!
Mi, a Rend új Általános Definitóriumának tagjai köszöntjük a Testvéreket a most
kezdődött hatéves időszak kezdetén. Néhány héttel ezelőtt augusztus 30. és szeptember 14.
között Rómában végre sor kerülhetett a generális káptalanra. A káptalan a közösség, a
párbeszéd és a megkülönböztetés tapasztalatának tere volt, ami segített ráhangolódni a Rend
életének lüktetésére, annak fényeivel és árnyékaival, nehézségeivel és reménységeivel együtt.
A találkozón megtapasztalhattuk a sokféleség gazdagságát, amelyet ugyanakkor nem mindig
könnyű összekapcsolni az egység megélésével. Mindannyian abban a reményben és
elkötelezettségben jöttünk el a találkozásról, hogy erős elszántsággal válaszoljunk az Úr
hívására, hogy legyünk ma igaz Sarutlan Karmeliták. Néhány téma, amellyel a káptalan
részletesebben foglalkozott, a Karizmatikus Nyilatkozat, egyes normák felülvizsgálata,
valamint a kezdeti és folyamatos képzés volt.
A Generális Káptalan által megválasztott definitóriumot a rendi generális, Miguel
Márquez Calle (ibériai tartomány) és nyolc általános definítor alkotja: Agustí Borrell Viader
(ibériai tartomány), Pius James D'Souza (Karnataka-Goa), Philbert Namphande (Navarra,
Malawi tartományi küldöttsége), Roberto Maria Pirastu (Ausztria féltartománya) ), Christianus
Surinono (Indonézia tartománya), Martín Martínez Larios (Mexikó), Christophe Marie
Baudouin (Párizs), Jean-Baptiste Pagabeleguem (ibériai, Nyugat-Afrika tartományi
küldöttsége).
A káptalan végén történt első kapcsolatfelvétel után a Definitórium október 6-9.
között megtartotta első hivatalos ülését a Generális Házban. Philbert és Christianus interneten
keresztül vett részt a találkozón, miközben még várták az olaszországi beutazáshoz szükséges
vízumot. Reméljük, hogy személyesen is jelen lehetnek a következő találkozón, amely a tervek
szerint december 6-án kezdődik.
Ezekben a napokban megosztottuk első benyomásainkat és ötleteinket, és elkezdtük
megtervezni a hatéves periódus tevékenységeit. Mindenekelőtt meghatároztuk a Rend életének
ezen új szakaszának kiemelt céljait a generális káptalan felvetései és döntései alapján, amelyek
nagyrészt megtalálhatók a „Menjünk együtt, Uram!” káptalani dokumentumban. (Ez a
dokumentum a többi fontos káptalani anyaghoz hasonlóan megtekinthető a Rend honlapján:
www.carmelitaniscalzi.com).
A hatéves periódus egyik fő célja, hogy megerősítsük az egyazon családhoz, a
teréziánus Kármelhez tartozás érzését, amelynek Isten részévé hívott bennünket. Ezért
igyekszünk előmozdítani mindent, ami a renden belüli közösséget és testvériséget táplálja.
Ebben az értelemben nagy segítséget jelenthet a generális káptalan által hivatalosan jóváhagyott
Karizmatikus Nyilatkozat, amelynek megismerésére, asszimilálására és alkalmazására most
meghívást kaptunk. Meg fogjuk keresni a megfelelő eszközöket, hogy ez a fontos dokumentum
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a megújulás forrása legyen, és életünk valóban megfeleljen annak, amit Isten ma vár tőlünk,
Sarutlan Karmelitáktól az Egyház és az emberiség szolgálatában.
Jelenleg különösen fontos a képzés, mind a kezdeti, mind pedig a folyamatos. A
képzés egyéni és közösségi feladat, amelynek egész életen át kell folytatódnia. Természetesen
a képzés első szakaszai különösen fontosak, és különös figyelmet kell fordítani rájuk. Ennek
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a jó képzéshez szükséges különféle szempontokra:
a hivatások megkülönböztetésére, a képző közösségek létrehozására, a képzést végzők
felkészítésére stb. A Generális Káptalan kérte a Ratio Formationis felülvizsgálatát, hogy az
továbbra is lehessen inspiráló útmutató a Rend számára.
További megvalósítandó célkitűzések az ifjúsági szolgálat és szentjeink
évfordulóinak megünneplése lesz, köztük Jézusról nevezett Teréz szentté avatásának
négyszázadik évfordulója (2022), a Gyermek Jézusról nevezett Teréze születésének 150.
évfordulója (2023) és szentté avatásának első centenáriuma (2025), Keresztes János szentté
avatásának harmadik, valamint egyházdoktorrá választásának első centenáriuma (2026).
A definítorok egyik megbízatása, hogy a Generális nevében lelkipásztori
látogatásokat végezzenek a rend különböző tartományainál. Megbeszéltük, hogyan hajtjuk
végre ezeket, és elkészítettük az előzetes elosztást, valamint egy lehetséges naptár tervezetét.
Mindegyik definítort megbízzuk egy meghatározott régióval, bár vizitálhatja más területek
tartományait is. Másrészt bizonyos esetekben a látogatás két definitor együttműködésével
történik majd. Ezen túlmenően, amikor csak lehetséges, a Generális megpróbál jelen lenni a
látogatás utolsó részében, vagy a látogatás valamely pontján.
Emellett minden definítornak lesz egy kijelölt munkaterülete, amelyen a Generálissal
és a Definítoriummal összehangoltan dolgozik majd. A feladatok a következők: Agustí
(generális helynök és a Kúria moderátora; kulturális központok, kultúra és folyamatos
formáció), Pius (világban élő karmeliták), Philbert (karmelita nővérek), Roberto Maria
(pénzügyek és kommunikáció), Christianus (missziók), Martin (kezdeti képzés), ChristopheMarie (ifjúsági szolgálat; ökológia és teremtés), Jean Baptiste (kezdeti képzés és ifjúsági
szolgálat).
Az Általános Tanács azon tagjaival kapcsolatban, akiknek kinevezése a
Definitóriumtól és a Generálistól függ, a jelenleg érvényben lévő kinevezéseket
megújítottuk,fenntartva annak lehetőségét, hogy a későbbiekben változtatások szóba jöhetnek.
Megállapítottuk, hogy továbbra is szükséges munkatársakat keresni a Generális Házhoz és
annak különböző részlegeihez, hogy a kormányzat hatékony szolgáltatást tudjon nyújtani.
Ehhez kérjük, hogy ne fogyatkozzon meg a szerzetesek és tartományok rendelkezésreállása a
rend szükségleteivel való együttműködésre.
A Világi Rend és kapcsolódó intézményekkel korábban megbízott Fr. Alzinir
Debastiani betöltötte szolgálati idejét ebben a tisztségben. Szívből köszönjük neki azt az
odaadást, amellyel az elmúlt években értékes és hatékony szolgálatot végzett. Helyére Fr.
Ramiro Casale (Kalifornia-Arizona tartomány) került, aki a következő napokban veszi át új
feladatait.
Kinevezések is történtek a hároméves ciklusukat betöltött pozíciókra. A római
Teresianum állandó közössége számára Fr. Albert Wach mint elöljáró, Fr. Innocent Hakizimana
első tanácsosként, és Fr. Gianni Evangelisti gazdaságisként; a szakközösség (Seminarium
Missionum) részére Fr. Johannes Gorantla elöljáróként lett kinejelölve.
Mivel a Generális Káptalan által megválasztott definítorok közül ketten aktív
provinciálisok voltak, a Generalis Definitórium az illetékes tartományi tanácsosokkal
egyeztetve (vö. Alkotmányok 198) kinevezte Fr. George Santhumayor-t Karnataka-Goa
tartományfőnökeként és Fr. Guillaume Dehortert, Párizs tartományfőnökeként.
Köszönettel tartozunk a Főpénztáros úrnak a kezdeti tájékoztatásért, amelyet a
Általános Kormányzattól függő központok és szervezetek gazdasági helyzetéről, valamint a
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gazdasági igazgatással kapcsolatos gyakorlati kérdésekről adott. Köszönjük Főprokurátor
Úrnak a tájékoztatást mind a saját munkaterületéről, feladatairól, mind pedig néhány olyan
kérdéssel kapcsolatban, amelyekkel a vatikáni dikasztériumoknak kell majd foglalkozniuk.
A Definitórium döntést igénylő konkrét kérdésekkel is foglalkozott. Jóváhagytuk az
együttműködési megállapodásokat Ibéria és Avignon-Aquitaine tartományok között (Szenegál
számára), valamint Közép-Olaszország és Karnataka-Goa tartományok, valamint Szicília és
Madagaszkár tartományok között. Engedélyt adtunk az Ibériai tartomány egyes házaiban
végzett munkálatokhoz is. Támogatásunkat fejeztük ki a francia püspökök azon kérése iránt is,
hogy tanulmányozzák a compiègne-i mártírok equipollens (csoda nélküli) szentté avatásának
lehetőségét.
Az új Generális Definitórium első ülésének végén megújítjuk vágyunkat és
elkötelezettségünket, hogy az egész Rend szolgálatában éljünk – a testvérek, nővérek és
világiak – őszintén elismerve kicsinységünk és bízva az egymással való szoros közösségben és
mindannyiunk imádságában, kérve az Urat, hogy segítsen bennünket mindig az ő akaratát és a
Terézi Kármel egész családjának javát keresni.
Jézusról nevezett Teréz anyánk ünnepéhez közeledve kérjük, kísérjen el bennünket
közbenjárásával, hogy hűséges és alkotó követői legyünk az általa megkezdett életmódnak
ebben a mostani időszakban. Vele és hozzá hasonlóan mondjuk mindig: „Menjünk együtt,
Uram!”
Testvéri szeretettel,
P. Miguel Márquez Calle, generális
P. Agustí Borrell
P. Pius James D’Souza
P. Philbert Namphande
P. Roberto Maria Pirastu
P. Christianus Surinono
P. Martín Martínez Larios
P. Christophe Marie Baudouin
P. Jean-Baptiste Pagabeleguem

