
                  inleiding

                Santino Brembilla

                   generale overste 

Beste confraters,

                      Na de viering van ons kapittel, dat

begon op de dag van de zaligverklaring van

Johannes Paulus II, hebben we nu de plicht ieder

van u, verspreid over heel de wereld, de

goedgekeurde documenten te sturen. Dat is geen

eenvoudige opdracht, want de rijkdom van ons

delen en de diepte van onze bezinning gaan verder

dan de kunstmatige symbolen van het geschreven

woord. Het is daarom aan het generaal bestuur, aan

de oversten van de entiteiten en alle afgevaardigden

de geest die onze vergadering inspireerde door te

geven.

De details van ons kapittel vindt u

niet terug in dit document, wel een beeld van enkele

heldere lijnen, die tekenend zijn voor onze bezieling

voor de komende zes jaar: de reis naar de kern van

ons ‘samen-zijn’, volgens onze montfortaanse

zending in het teken van broederlijkheid, van

internationale samenwerking met de leken-associés

die de montfortaanse spiritualiteit beleven met

diepte en enthousiasme.

We willen ons bouwwerk bouwen op de

basisfundering van persoonlijke bekering door

aandachtig te luisteren naar het Woord en het

opnieuw toe-eigenen van onze spiritualiteit. Zoals de erfenis van

onze Zalige Johannes Paulus II: drinken uit de bron en ook de kerk

laten drinken. Dat is de betekenis van de woorden die paus

Benedictus XVI tot mij richtte tijdens de audiëntie op 18 mei:

“Vanaf nu hebben jullie montfortanen een sleutelfiguur die de hele

wereld liet kennismaken met de rijke spiritualiteit van jullie Heilige

Stichter, Heilige Louis Marie de Montfort!”

Toevallig schrijf ik deze woorden op de top van de berg

Karmel, in een kluizenaarshut met de naam Murhaga (een

offerplaats) waar de profeet Elia, brandend van passie voor zijn en

onze God, hem aanriep met deze woorden: “Heer, God van

Abraham, Isaak en Jacob! Laat hen vandaag zien dat U de God van

Israël bent en ik uw dienaar... Geef antwoord, Heer, geef antwoord

opdat dit volk erkent dat U hdat U, Heer, de ware God zijt, en keer

zo hun hart weer tot U.” (1. Kon. 18: 36b - 37) 

Deze woorden van de profeet zijn ook een dringende oproep

aan ons onze verbondenheid te vernieuwen en de Heer te dienen

zoals onze voorgangers en te leren van hun trouw in hun reis als

missionarissen: zoals Maria, Dienaar van het Woord; zoals de

apostelen, onvermoeibaar de Verrijzenis verkondigden; zoals pater

Montfort, getuige van God alleen op de afgelegen weggetjes van

zijn land en zoals zo veel montfortaanse missionarissen die het

Rijk van Jezus door Maria hebben gediend, hun roeping belevend

met vreugde en enthousiasme.

Het is nu aan ons deze missie voort te zetten. Ons

beginpunt is de evangelische en broederlijke vorm van leven dat

het Woord dat we verkondigen tot geloof brengt.

Laten we samen deze tocht uitzetten.

Pinksteren, juni 2011
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               montfortaanse missie

1. voorstel:

Vanuit dezelfde hartstocht van Montfort
voor Christus, willen wij, missionarissen
van het Gezelschap van Maria, de
wereld van vandaag intrekken om de
christenen de vreugde van hun Doopsel
opnieuw te doen smaken en om de Blijde
Boodschap te verkondigen van Christus,
“eeuwige en mens geworden Wijsheid”.

Tijdens de volgende zes jaar willen wij
God laten komen in ons, onder ons en

door ons in de wereld.

2.concrete actie:

- in ons -

Zoals Maria in het mysterie van de
Menswording willen wij die gewillige en
vruchtbare aarde zijn voor Gods Woord .
Wij laten ons voeden door studie en
gebed en delen dat met anderen om het
zelf beter te beleven en te laten beleven.

In beweging gezet door het driehonderd-
jarig bestaan van De Ware Godsvrucht in
2012 en door de dood van Montfort in
2016, gaan we een programma opzetten
om de grondteksten van het denken van
Montfort opnieuw te ontdekken in studie
en gebed, individueel en gezamenlijk.

Montfort vertelde ons:

“door te gaan met de

lichtende en brandende

fakkel van het evangelie in

de mond...’ (BB 12)

‘Door de allerheiligste

Maagd Maria is Jezus

Christus in de wereld

gekomen en ook door haar

moet Hij in de wereld

heersten.’(WG 1)

- onder ons -  

In apostolische broederlijkheid geven we in
ons handelen en spreken het medegevoel
(“compassie”) in onze relaties een duidelijke
plaats, zodat ze er zelfs door kunnen
genezen.

Om het gevoel van toebehoren en eenheid
onder broeders, priesters en geassocieerden
te versterken, willen we de volgende
initiatieven ontwikkelen:

a .- Het versterken van de onderlinge
banden door tijd te nemen om u te bezoeken
en door gebruik te maken van de
verschillende communicatiewegen; 

b.-  Het oprichten van een internationale
werkgroep voor montfortaanse spiritualiteit;

c.-  Geassocieerde leken opnemen als
deelnemers in ons leven en in onze zending
door hen te betrekken zowel bij onze
spiritualiteit als bij onze
evangelisatieprojecten.

  - door ons, in de wereld -               

- Zoals Maria in het mysterie van haar
Bezoek willen wij “in grote haast naar het
bergland reizen” (Lc 1,39) om Christus die
woont in ons naar de wereld te brengen. Bij
deze “bezoeken” staan de volgende keuzen 
voorop:

- Het mysterie van de Aankondiging van het

‘Zij houden van elkaar

met een voorkomende

liefde, vol goede wil,

zodat ze gelegenheid

zoeken om elkaar

plezier te doen; vol

eerbied, zodat ze met

elkaar wedijveren in

achting voor elkaar; vol

geduld, zodat ze elkaar

verdragen met hun

gebreken.’

‘Congrega nos de

nationibus’  (BB 18)

‘Mijn keuze is

gemaakt! Ik zal door

de wereld zwerven,

zoals een vagebond,

om mijn arme buur te

redden.’ (Kantiek

22,1)
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Woord komt voortaan op de eerste plaats..
Iedere entiteit zoekt hoe zij die keuze vorm
kan geven in de concrete noden van de
Kerken waar ze aanwezig is.

- Wij zullen het montfortaanse erfgoed
nieuw en stimulerend voorstellen. Om te
beginnen met een onderling delen van de
reeds bestaande middelen in de diverse
entiteiten.

- Wij willen een duidelijker beeld krijgen
van de muren die ons scheiden van
bepaalde groepen (maatschappelijke
outcasts, migranten, straatarmen, zieken,
onkerkelijken...) en proberen dichter bij die
groepen te komen.

- Wij gaan samenwerken met bewegingen
die zich inzetten  voor rechtvaardigheid en
vrede in de wereld, eerbied voor de
schepping en de interreligieuze dialoog.

Elke entiteit moet voor een van deze opties
een stoutmoedige keuze doen.

‘Maar toch delen zij

de voorkeur van het

hart van Jezus, hun

voorbeeld, die gezegd

heeft: De Heer heeft mij

gezonden om aan armen

de blijde boodschap te

brengen (Lc. 4,18)

Daarom kiezen zij

consequent ... de

armen boven de

rijken.’ (RPM 7)

‘Als je geen risico’s

neemt voor God, geef

je niets dat de moeite

waard is.’ (Br. 27)

Internationale samenwerking

Het generaal kapittel 2011 bevestigt nog eens het belang van de
internationale samenwerking in het Gezelschap van Maria.

De internationale samenwerking is een middel om onze zending in
de wereld vandaag waar te maken en een manier om, in ons zelf en
als boodschappers, gestalte te geven aan het evangelie dat we
verkondigen. Wij beschouwen de internationale samenwerking als
een prioriteit die bevorderd moet worden:

»  in de uitoefening van onze zending

 »  en als een element in de eerste vorming van nieuwe leden.

Deze prioriteit is ook een mentaliteit, een geesteshouding, die we
moeten ontwikkelen onder ons als een deel van onze identiteit als
montfortaans missionaris die behoort tot een internationale
broederschap. Meer nog: deze prioriteit ligt diep verankerd in onze
spiritualiteit, die het mysterie van de Menswording beschouwt als
een uitnodiging om open te staan voor heel de mensheid en ons zelf
te onthechten in dienst van de eenheid. Dat houdt een bekering in
naar nieuwe levenswijzen van beschikbaarheid  voor onze zending
vandaag.

Wij beklemtonen  de volgende waarden die  versterkt moeten
worden om met alle macht die internationale     samenwerking
vooruit te helpen:

· Planning, consultatie van betrokken entiteiten en personen,
dialoog en  voorzichtigheid op de weg naar verwerkelijking.

· Openheid betreffende projecten van internationale
samenwerking op alle niveaus en in heel de congregatie.

· Een weloverwogen keuze van de confraters die capabel zijn
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voor die projecten.

· Voorbereiding van alle betrokkenen bij die projecten; daarbij
ook een systematische vorming voor multiculturele
gevoeligheid.

· Regelmatige evaluatie van die projecten.

Wij bevestigen en bemoedigen het voortzetten of het opzetten van
de volgende inspanningen voor een internationale samenwerking:

Internationale vorming

· Wij bevestigen het belang van internationale scholastikaten,
als een vormingscontext voor nieuwe leden in internationaal
perspectief, die tevens een geest meebrengt van toebehoren
tot een wereldwijde congregatie.

· In het bewustzijn dat het ideaal zou zijn het noviciaat te
beleven in zijn eigen cultuur, bevestigen wij ook het
praktisch belang van internationale noviciaten, ofwel in een
bepaalde geografische sector, of wel in intercontinentale
noviciaten. Wij beschouwen dit als een noodzakelijk
antwoord op het gebrek aan vormingspersoneel en op het
momenteel beperkte aantal novicen in bepaalde entiteiten.
De behoefte aan die structuren moet regelmatig bekeken
worden. In het licht van deze evaluaties zou men kunnen
denken aan andere structuren, bij voorbeeld continentale
noviciaten.

· Wij  vragen het generaal bestuur om internationale
bijeenkomsten van vormingsleiders te organiseren op
verschillende vlakken, en zo  volume II van de Ratio te
helpen realiseren. 

Herbronningsteam voor montfortaanse spiritualiteit

Wij vragen het generaal bestuur om de mogelijkheid te onderzoeken
in Saint Laurent een mobiele groep van ‘Montfortkenners’ samen te
brengen, die gevarieerde mogelijkheden van voortgezette
montfortaanse spiritualiteitsvorming kunnen brengen voor leden
van het Gezelschap van Maria en andere leden van de
montfortaanse familie, daarbij inbegrepen de geassocieerde leken.

Samenwerking tussen het Noorden en Zuiden

· Wij zien de behoefte om samenwerkingsvormen te vinden
tussen de entiteiten van het Noorden, en wij vragen het
generaal bestuur bijeenkomsten te organiseren van de
betreffende oversten om deze mogelijkheden na te gaan.

· Ook zou moeten onderzocht worden op welke domeinen
Noord en Zuid kunnen samenwerken.

Ontwikkeling van internationale missieprocuren

Wij vragen het generaal bestuur te onderzoeken hoe één
missieprocuur voor verschillende entiteiten kan werken. Wij staan
daar gunstig tegenover, wanneer zoiets doenbaar is. Het is een
dringende  vraag om missieprojecten te ondersteunen.
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kapittelbesluiten

1. MONTFORTAANSE FAMILIE

De drie congregaties van de montfortaanse
familie, de Dochters der Wijsheid, de Broeders
van Sint-Gabriël en de missionarissen van het
Gezelschap  van Maria, beleven het charisma
van hun heilige stichter Louis-Marie de
Montfort. In de montfortaanse familie wordt dat
door hen  gedeeld en werken zij samen aan de
verdieping en de  verspreiding van de
spiritualiteit volgens de eigenheid van elk
instituut dat de invloed erkent van de zalige
Marie-Louise Trichet en van pater Gabriel
Deshayes in hun geschiedenis.

De leden van de drie congregaties zijn
uitgenodigd tot samenwerking in gezamenlijke
projecten die het stempel dragen van het
charisma, en om de speciale gebeurtenissen en
feesten te vieren met allen die van dezelfde
geest leven. Zo kan de gave van God aan de
Kerk doorgegeven en uitgebreid worden. 

In het algemeen ontmoeten de  bestuursequipes
van  de verschillende niveaus elkaar in  een
familiegeest om van gedachten te wisselen over
het leven in hun respectievelijke instituten,

samen vormings- zendings- en toekomst-projecten uit te werken 

(de drie generale besturen van de montfortaanse familie zijn ‘t eens met deze tekst)

2. BIJZONDERE OPDRACHTEN

(bestuur en statuten)

1.  Herziening van de Constituties

Het generaal kapittel geeft opdracht aan het
generaal bestuur om te komen tot een
adequate herziening van het gedeelte van de
Constituties betreffende het bestuur, vooral
de institutionele organisatie (de entiteiten) en
de respectieve competenties van de
verschillende bestuursniveaus: persoonlijk
(gewoon of gedelegeerd) en collegiaal of
gelijkende organismen.

Dit herzieningsproces moet ook voorzien in
de wijzen van consultatie van de entiteiten.

2. Herziening van de Generale Statuten

Het generaal kapittel geeft opdracht aan het
generaal bestuur om te komen tot een
adequate herziening van de Generale
Statuten, rekening houdend met de socio-
ecclesiale evolutie van het Gezelschap en van
de nieuwe situaties in het apostolisch
religieus leven, vooral betreffende de
organisatie van vormingsstructuren.
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3. BESCHERMING VAN KINDEREN 

   EN KWETSBARE VOLWASSENEN

Het generaal kapittel 2011 stelt voor:

# Iedere entiteit herziet of ontwikkelt haar beleid
voor de bescherming van kinderen en kwetsbare
volwassenen, in overeenstemming met de richtlijnen
van de plaatselijke bisschoppenconferenties en
religieuzenconferenties.

# Dit beleid moet normen en procedures vastleggen
waardoor “een veilige omgeving” ontstaat  voor
minderjarigen; ze moet de confraters de nodige
vorming en ondersteuning verschaffen; ze moet
samenwerken met de burgerlijke autoriteiten en
hulp bieden aan slachtoffers om opvang en
verzoening te vinden. (cf. CDF, 3 mei 2011,
Rondzendbrief voor de ontwikkeling van richtlijnen
om mee rekening te houden in gevallen van
seksueel misbruik van minderjarigen door
geestelijken).

#  De entiteiten maken hun beleid op dit niveau
bekend aan het generaal bestuur.

# Bij de volgende CGE komt dit onderwerp terug om
een algemene beleid voor de congregatie vast te
stellen, toegespitst op de plaatselijke aanpak.

#  Het generaal bestuur ziet erop toe dat dit beleid
toegepast en regelmatig geëvalueerd wordt.

4.  FINANCIËN

1.  Per Capita

Als teken dat elke montfortaan meedraagt aan de gezamenlijke last,
wordt het principe van een bedrag per persoon gehandhaafd, dat
wil zeggen dat zonder uitzondering elke montfortaan  met eeuwige
professie bijdraagt aan de ‘per capita’.

Voorgesteld is het bedrag van $ 50,- te veranderen naar € 50,-.

Het aantal religieuzen dat ervoor in aanmerking komt wordt
bepaald door de personeelssituatie van 1 januari elk jaar.

2. Bijdragen generale bestuur en Montfort General Fund

Het generaal kapittel delegeert de Buitengewone Generale Raad,
tot aan de herziening van de generale statuten, de andere bijdragen
aan de gemeenschappelijke kas vast te stellen, evenals het
functioneren van het Montfort General Fund. 
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