PROVINCIE ST.‐CLEMENS van de REDEMPTORISTEN

Roepingenpastoraal van de redemptoristen –
Jaar van de redemptoristische roepingen
“Weest altijd bereid
tot verantwoording
aan al wie u rekenschap vraagt
van de hoop die in u leeft “ . 1 Petrus, 3.15.

Onze Generaal Overste Michael Brehl heeft op 1 augustus 2013 in Aparecida (Brazilië) voor duizenden jon‐
ge mensen, die vanuit ons jeugdwerk naar de Wereldjongerendagen gekomen waren, het ’Jaar van de mis‐
sionaire redemptoristische roeping’ uitgeroepen.
”Gaat uit over de gehele wereld en verkondigt de Blijde Boodschap aan geheel de schepping” (Mc. 16,15).
Met deze woorden zendt de verrezen Jezus zijn leerlingen uit om de zending, die Hij van de Vader heeft
ontvangen, voort te zetten. Jezus roept ook tegenwoordig nog mannen en vrouwen en zendt hen uit zoals
Hij zijn leerlingen gezonden heeft,
Wij weten, dat “de kracht van de congregatie bij de vervulling van haar apostolische taak afhangt van het
aantal en de kwaliteit van de kandidaten, die zich bij de redemptoristische gemeenschap willen aansluiten”
(Const. 79). Wij zien het Jaar van de redemptoristische Roepingen als een grote kans om datgene waar het
in de roepingenpastoraal om gaat opnieuw in het vizier te krijgen.
Momenteel bevindt onze congregatie in West‐Europa en in geheel de ‘Eerste Wereld’ in een duidelijke
terugloop, die zich in de laatste 50 jaren doorgezet heeft. Dat wij getalsmatig geringer zijn geworden en
vestigingen moeten opgeven, dat zich ons kloosterleven en de kerkelijke situatie veranderd hebben, is niet
nieuw en komt ons niet als een verrassing voor. Wij zien de situatie van de redemptoristen in Noord‐West
Europa realistisch en tegelijk met vertrouwen tegemoet. Wij zijn er van overtuigd, dat wij nu de taak heb‐
ben het evangelie aan de mensen als nieuw te verkondigen en hun de verlossende liefde van God te tonen.
Wij zijn er van overtuigd, dat wij als redemptoristen met ons realisme, onze eerlijkheid en ons nabij zijn aan
mensen, een bijzondere plaats in de Kerk hebben.
Pater Generaal Michael Brehl heeft ons daarom allen tot een nieuwe start opgeroepen. Zijn toespraak ein‐
digde met de wens: “Mogen de Hl. Alfonsus, al onze heiligen en zaligen en de redemptoristische missiona‐
rissen door de eeuwen heen, ons begeleiden en inspireren, wanneer wij onze missionaire roeping beleven
en het evangelie altijd als nieuw prediken”.
Tegelijkertijd wordt van ons gevraagd, in vernieuwd, intensief gebed, de Heer te vragen ook aan onze ge‐
meenschappen nieuwe en geschikte kandidaten te schenken.
Ons bidden zou in drie punten onderverdeeld kunnen worden:
• God roept. De hoop en het vertrouwen, dat God ook ons werken als redemptoristen, redemptoristinnen,
missiezusters verder moge brengen, moeten in ons sterk en levendig blijven. De belofte ‘Bidt en u zal gege‐
ven worden’ moet voor ons een zaak van vertrouwen blijven.
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• De tekenen van de tijd herkennen. Juist in een tijd van kleiner wordende aantallen is de vraag naar de
taak die ons nog rest in de zich veranderende tijd van bijzonder belang. Daarom moet het gebed voor hen
die verantwoordelijkheid dragen in de bestuursgremia ons bijzonder ter harte gaan.
• Hoe leef ik als redemptorist, als missiezuster van de Allerheiligste Verlosser, als redemptoristin? Wanneer
in mijn denken, werken, spreken en gedrag zichtbaar wordt, dat de geest van de Blijde Boodschap en de
mensenliefde van God levend is, dat ik mij laat vormen door de Verlosser, dan is dit de meest werkzame
roepingenpastoraal. Bezinning en gebed om eigen groei mogen niet tekort komen.
Wij redemptoristen van de Provincies Sint Clemens, Wenen/München en de missiezusters van de Allerhei‐
ligste Verlosser starten daarom een gebedsinitiatief, om dat wat ons in dit roepingenjaar ter harte gaat met
zoveel mogelijk zusters en medebroeders en alle communiteiten vorm te geven.
In het Jaar van de Roeping reist door alle provincies van de congregatie een kleine, eenvoudige triptiek om
de gebedsactie naar aanleiding van het Jaar van de Roeping te begeleiden en onze verbondenheid in de
wereldcongregatie tot uitdrukking te brengen. In onze provincies en bij de missiezusters begeleiden wij de
triptiek met een kaars, die ons herinnert aan onze gemeenschappelijke roeping en zending.

Gebedsactie in de Provincie Sint Clemens
Volgens het plan van de Conferentie Europa zullen de provincies op verschillende tijdstippen aan de ge‐
bedsactie deelnemen. Vanwege de grootte van de provincie nemen telkens twee communiteiten/plaatsen
aan de actie deel. Daarom zullen ook twee kaarsen mee reizen en de triptiek zal met één kaars reizen, met
de tweede kaars zal een ander beeld (event. Moeder van Altijddurende Bijstand) rondtrekken.
De kaarsen en de triptiek zijn in:
21.07 – 26/07. 2014 in Trier en in Matran
(De triptiek komt van Straatsburg, overdracht event. 20 juli ’s avonds)
27/7 – 02/08 bij de provincieretraite en in Baden
03/08 – 09/08 in Boxmeer en Kreuzlingen
10/08 – 18/08 in Heist op den Berg en Essen (school)
17/08 – 23/08 in klooster Wittem en Redemptoristinnen Wittem
24/08 – 30/08 in Gent communiteit en Gent Effata
31/08 – 06/09 in Izegem und Tessenderlo
07/09 – 13/09 in Kirchhellen und Püttlingen (Redemptoristinnen, Geestelijk Centrum)
14/09 – 20/09 in Heiligenstadt en Bochum (Missionssschwestern + p. Pauly)
21/09/ ‐ 27/09 in Bonn klooster en CoJoBo
28/09 ‐ 05/10 in Keulen Mülheim en Ehrenfeld
07/10 – 11/10 provinciaal kapittel en Steterburg
Triptiek gaat verder naar Würzburg en de provincies München en Wenen.
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