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84 De fundamenten van ons leven 

De Passionistenroeping 

1. De heilige Paulus van het Kruis bracht geestver 
wanten bijeen om in gemeenschap te leven en aan de 
mensen het evangelie van Christus te verkondigen. 

«De armen van Jezus» was de eerste naam, die hij aan 
zijn gemeenschap gaf; dit om aan te duiden, dat hun 
leven gebaseerd moest zijn op evangelische armoede, 
een noodzakelijke voorwaarde om de andere evange 
lische raden te beleven, om te volharden in gebed en 
zonder ophouden het «Woord van het Kruis» te ver 
kondigen 1. 

Hij wenste dat zijn volgelingen zouden «leven zoals 
de apostelen», dat zij zich een geest van gebed, een 
zaamheid en boetvaardigheid zouden eigen maken, 
om zo te komen tot innige verbondenheid met God 
en getuigen te zijn van zijn liefde'. 

Hij was zich scherp bewust van de vele vormen van 
kwaad, waaronder de mensen van zijn tijd gebukt gin 
gen en verkondigde met nadruk dat het geneesmid 
del bij uitstek te vinden is in de Passie van Jezus 
Christus, «het grote en indrukwekkende werk van 
Gods liefde»>. 

2. In St. Paulus van het Kruis erkende de kerk de 
werking van de heilige Geest. Met haar hoogste ge 
zag keurde zij onze congregatie en haar regel goed en 

1 Cfr. L. IV, 217-220: Prefazione alle prime Regale 1720. 
2 Notizia 1747, n. 3; L. III, 417-420. 
3 L. II, 499. 



De fundamenten van ons leven 85 

vertrouwde ons als zending toe: het evangelie van de 
Passie te verkondigen in leven en werken 4• Deze zen 
ding behoudt haar geldigheid en actualiteit s. 

Om onze zending te vervullen en mee te werken aan 
de verwezenlijking van Gods Koninkrijk vormen wij 
apostolische gemeenschappen. 

Met Gods hulp willen wij trouw blijven aan de geest 
van het evangelie en het erfgoed van onze Stichter, on 
danks onze menselijke tekorten. 

3. Omdat wij weten dat de Passie van Christus in de 
ze wereld voortduurt totdat Hij komt in glorie, delen 
wij in de vreugde en het lijden van onze medemensen 
onderweg naar de Vader. De nood van allen, vooral 
van hen die arm zijn en vergeten worden, gaat ons ter 
harte; wij staan hen ter zijde en trachten hun lijden 
te verlichten. 

De kracht van het Kruis, de openbaring van Gods 
wijsheid, sterkt ons om de oorzaken van het mense 
lijk lijden op te sporen en te bestrijden. 

4 Cfr. Rescriptum Benedicti XIV, die 15 maii 1741, in Acta C.P. 
XI (1930-1932), 256-257; Breve Benedicti XIV Ad pastoralis dig 
nitatis fastigium, die 18 aprilis 1746, in Acta C.P. XII (1933-1935), 
161-162; Bulla Supremi Apostulatus Clementis XIV, die 16 novern 
bris 1769 in Col/ectio Facu/tatum C.P., Romae 1958, pp. 274-282; 
Bulla Praec/ara virtutum exempla, Pii VI, die 15 septembris 1775, 
in Col/ectio Facultatum C.P. pp. 293-303. 

5 Cfr. Breve Sa/utiferos Curciatus, loannis XXIII, die I iulii 
1959, in Regulae et Constitutiones C.P., Romae 1959, p. V-IX; 
Epistula Pauli Vl ad Superiorem Generalern, die 12 octobris 1976, 
in Acta C.P. XXVII (1975-77), 193-196. 
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Het is daarom onze zending de blijde boodschap te 
brengen door het Woord van het Kruis. Zo leren alle 
mensen Christus kennen en de kracht van Zijn ver 
rijzenis, worden zij deelgenoot in Zijn lijden en ge 
lijkvormig in Zijn dood om deel te krijgen aan Zijn 
verheerlijklng-. Ieder van ons neemt deel aan dit 
apostolaat overeenkomstig eigen aanleg, mogelijk 
heid en opdracht. 

4. Op ieder van ons doet de Vader een persoonlijk 
appèl om Jezus de Gekruisigde te volgen. Daarop in 
gaan vraagt van ons: dat wij ons blijvend inspannen 
het evangelie te maken tot de voornaamste norm en 
richtlijn van ons leven; dat wij bereid zijn van harte 
samen te leven en te werken in broederlijke gemeen 
schap, overeenkomstig deze constituties in de geest 
van St. Paulus van het Kruis ; dat wij mensen van ge 
bed willen zijn en anderen leren bidden; dat wij aan 
dacht hebben voor de nood van anderen, wanneer wij 
proberen hen tot de volheid van de christelijke roeping 
te brengen door het Woord van het Kruis. 

Ons leven in het licht van Jezus' Passie 

5. De eenheid van ons leven en werken vinden wij 
in de Passie van Jezus. Deze openbaart ons Gods 
kracht die de wereld doordringt om de macht van het 
kwaad te vernietigen en Gods Koninkrijk op te bou 
wen. 

Wij zijn geroepen tot verbondenheid met het leven en 

6 Cfr. Fil. 3. 10-11 
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de zending van Hem, «die zichzelf ontledigde door 
het bestaan van een dienstknecht aan te nemen» 7• De 
kern van ons gebedsleven is daarom de contemplatie 
van Christus, die voor ons Zijn leven gaf en daarmee 
Gods liefde voor de mensen openbaarde en hen de weg 
wees naar de Vader. Deze contemplatie stelt ons in 
staat van Zijn liefde te getuigen en anderen te helpen 
hun leven geheel in dienst te stellen van de Vader naar 
het voorbeeld van Christus. 

6. Onze participatie in de Passie is zowel persoon 
lijk als communautair en apostolisch en wordt tot uit 
drukking gebracht in een bijzondere gelofte. Krach 
tens deze gelofte verplichten wij ons ertoe de herin 
nering aan het Lijden van Christus te bevorderen in 
woorden en daden8 en zo de betekenis en waarde er 
van te verdiepen voor iedere mens en voor het leven 
van de wereld. 

Door deze verbintenis krijgt onze congregatie haar 
plaats in de kerk en vervult zo haar eigen zending. 

In het licht van deze verbintenis beleven wij de evan 
gelische raden en proberen zo aan deze gelofte in ons 
dagelijks leven gestalte te geven. 

Op die wijze worden onze communiteiten een zuur 
deeg tot heil van de kerk en de wereld en beleven wij 
in onze tijd de herinnering aan het Lijden van 
Christus. 

7 Fil. 2, 7; Notizia 1747, n. 1-2, 21; 1768, n. 1-2 
8 Cfr. L. IV, 220-221; Regula 1720; RetC pp. 56-57 ss; 86-87 
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De evangelische raden 

7. Door het doopsel worden wij ondergedompeld in 
het Paasmysterie van Jezus' dood en verrijzenis en ge 
heiligd tot leden van het volk Gods". 

Door onze religieuze professie volgens deze constitu 
ties wordt ons doopsel niet enkel bevestigd, maar ook 
dieper beleefd. 

Wij allen willen gehoor geven aan Gods uitnodiging 
om een teken te zijn dat blijvend herinnert aan de 
waarden die gelden in Gods Koninkrijk. 

8. Door de Geest gedreven en door de Kerk gezon 
den, vormen wij samen een gemeenschap van liefde. 
Samen gaan wij de moeilijke weg van het geloof, op 
zoek naar de diepte van Gods mysterie. 

Samen volharden wij in dezelfde hoop: de levende 
God te ontmoeten, die ons tot zich trekt. Wij willen 
dat onze pelgrimstocht door het leven een teken van 
hoop is voor alle mensen. 

Naar het voorbeeld van de Maagd Maria, de dienst 
maagd van de Heerw, stellen wij ons vertrouwen op 
het woord van God, en verwachten wij, dat Gods heil 
zaam handelen zichtbaar wordt in de wereld, zelfs 
door onze zwakheid heen. 

9 Cfr. Rom. 6, 3 
1° Cfr. Lk 1, 38 
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9. We verlaten alles!' om Christus te volgen in de 
geest van de evangelische zaligsprekingen. 

Temidden van het volk Gods beleven wij getrouw onze 
religieuze verplichting tot gemeenschapsleven, armoe 
de, zuiverheid en gehoorzaamheid. In de beleving van 
de evangelische raden, zowel persoonlijk als gemeen 
schappelijk, wordt op een bijzondere wijze het 
Paasmysterie zichtbaar. 

Pas wanneer het Woord van het Kruis ons eigen leven 
doordrongen heeft, kunnen wij het aan anderen ver 
kondigen. 

Armoede 

10. Christus openbaarde ons Zijn liefde door arm 
te worden omwille van ons 12. 

Deze liefde willen wij beantwoorden door te leven in 
authentieke evangelische armoede. Daarom zal onze 
leefwijze, individueel en collectief, gekenmerkt zijn 
door een houding van waarachtige onthechting en een 
passend gebruik van de tijdelijke goederen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit kan leiden tot een 
gemis aan zekerheid en soms zelfs tot het ontbreken 
van de noodzakelijke levensbehoeften. Niettemin ver 
trouwen wij geheel op God, en gesteund door Zijn ge 
nade, aanvaarden wij iedere dag als een geschenk van 

11 Cfr. Mt 19, 27; Lk 5, II 
12 Cfr. 2 Kor. 8, 9 
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de Vader13, bevrijd als we zijn van de zorg om schat 
ten te vergaren voor de dag van morgen 14• 

Deze geest van armoede, door Christus' genade in ons 
bewerkt, maakt ons bekwaam tot grotere dienstbaar 
heid aan allen. 

11. Naar het voorbeeld van de eerste christenge 
meenschap, die, één van hart en één van geest, alles 
gemeenschappelijk bezat", beschouwen wij onze be 
zittingen niet als ons eigendom; wij kiezen voor een 
leven in gemeenschap, waarbij wij in een eenvoudi 
ge, sobere leefstijl alles met elkaar delen. 

Wij doen afstand van de vrije beschikking over onze 
bezittingen. Alles stellen wij ten dienste van de ge 
meenschap en haar opdracht: onszelf, onze talenten, 
ons werk en onze prestaties. 

Individueel en collectief moeten wij afzien van dat 
gene wat niet echt nodig is voor ons leven en ons 
apostolaat. Wij willen onze bezittingen delen met an 
dere gemeenschappen in de congregatie en de kerk en 
met de armen. 

Ieder van ons is bereid de algemene verplichting tot 
arbeid op zich te nemen en zo naar vermogen bij te 
dragen in het dagelijks onderhoud van allen16• 

13 Cfr. Mt 6, 19 
14 Cfr. Mt 6, 34 
1s Cfr. Hand. 4, 32 
16 Cfr. 2 Tess. 3, 10-12 
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12. Al wat onze religieuzen ontvangen op grond van 
hun eigen werkzaamheden of als leden van de congre 
gatie, alles wat hun gegeven wordt door weldoeners, 
op welke titel ook, en alle toelagen, persoonlijke pen 
sioenen, toegekend of ontvangen na de professie, zijn 
eigendom van de congregatie. Daarentegen is al wat 
aan de religieuzen vermaakt wordt bij erfenissen van 
ouders of verwanten het eigendom van de betreffen 
de religieus. 

13. In een wereld, waarin de onrechtvaardige verde 
ling van goederen een belangrijke oorzaak is van ver 
deeldheid, haat en lijden, willen wij onze armoede be 
leven als een getuigenis van de echte waarde en bedoe 
ling van de aardse goederen. 

Voorzover mogelijk trachten wij ons leven te delen met 
anderen en onze bezittingen aan te wenden voor het 
lenigen van nood en het bevorderen van rechtvaardig 
heid en vrede in de wereld!'. 

Alle religieuzen moeten zich persoonlijk afvragen hoe 
zij op deze uitdaging kunnen ingaan; dit geldt even 
zeer voor de congregatie als geheel, de provincies en 
de plaatselijke communiteiten. Op deze wijze willen 
wij blijk geven van onze solidariteit met de armen. 

14. In deze geest van armoede doen wij krachtens 
gelofte afstand van de vrije beschikking over onze per 
soonlijke bezittingen. 

Om te voldoen aan de eisen van een echte, daad- 

17 Cfr. 2 Kor. 9, 7-9 
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werkelijke armoede, beloven wij ook krachtens gelof 
te, de tijdelijke goederen te gebruiken en erover te be 
schikken in afhankelijkheid van de bevoegde over- 
heid. 

Door te delen in de armoede van Christus, die alles, 
ook Zijn eigen leven, voor ons heeft gegeven", trach 
ten wij trouw te blijven aan het devies van onze Stich 
ter: «Armoede is de standaard waaronder heel de con 
gregatie strijdt»!". 

15. Religieuzen met eeuwige geloften kunnen vol 
ledig afstand doen van hun eigendomsrecht volgens 
de normen, door het provinciaal gezag uitgevaardigd, 
en met toestemming van de generale overste. 

Zuiverheid 

16. Geschapen om te beminnen en bemind te wor 
den, realiseren de mensen hun roeping op velerlei wij 
ze. Wij volgen vrijwillig het voorbeeld van Christus 
en kiezen voor het celibaat «omwille van het Rijk der 
hemelenc-", Al onze liefde willen wij richten op God, 
ons hoogste goed, en op onze medemensen. 

17. Deze keuze is tevens een geloofsbelijdenis. Door 
dat wij een gemeenschap vormen met medebroeders, 
die wij niet zelf hebben gekozen, maar die ons door 
Christus zijn gegeven, willen wij de diepe betekenis 

1s Cfr. Mk 10, 45 
19 RetC pp. 42-43 
20 Cfr. Mt 19, 12 
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van de menselijke liefde tot uitdrukking brengen, die 
als laatste doel heeft «dat God alles in allen zal 
zijn»?'. 

Tegen alle schijn in, getuigen wij zó dat het mogelijk 
is in deze wereld het gebed van de Heer te verwezen 
lij ken «dat zij allen één zijn»22. 

18. Het celibaat is een gave van God aan Zijn 
kerk23; het doet ons samen met de kerk delen in de 
universele liefde van Christus, die kwam «om te die 
nen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen»>, 

Hoe meer wij anderen beminnen in Christus, des te 
gevoeliger worden wij voor hun vreugde, hun angst 
en lijden. 

Ons leven staat daardoor in dienst van het evangelie 
en van onze medemensen. 

19. Door het evangelische celibaat wordt de waar 
de van de menselijke affectiviteit niet ontkend, maar 
omgevormd; het leidt tot rijpheid en tot fijngevoelig 
heid van hart>. 

Overtuigd van de radicale verloochening, die van ons 
wordt gevraagd omwille van het Rijk Gods», ver 
plichten wij ons krachtens gelofte tot volmaakte ont- 

21 1 Kor 15, 28 
22 Joh 17, 21 
23 Cfr. 1 Kor 7, 7 
24 Mt 20, 28 
25 SCa 56 
26 Cfr. Lk 18, 29 

) 



1111 ~-~ .•• 

94 De fundamenten van ons leven 

houding in het celibaat. Getrouwheid aan deze gelofte 
veronderstelt rijpheid, zelfbeheersing en evenwichtig 
heid en steunt op de kracht van Gods genade en een 
innige verbondenheid met Christus. 

De Maagd Maria, de moeder van Jezus en onze moe 
der, is ons tot voorbeeld en hulp. 

Tegelijkertijd is een klimaat van oprechte vriendschap 
in onze communiteiten een krachtige steun voor ons 
affectief leven en voor de uitgroei van onze persoon 
lijkheid. 

Gehoorzaamheid 

20. Liefde is wat God met de wereld27 en met ieder 
mens-s voorheeft. Voor dit plan van de Vader heeft 
Christus zich vrijwillig ingezet; Hij nam de gestalte 
van een dienstknecht aan en werd onze broeder «ge 
hoorzaam tot de dood»>. 

Als leerlingen van Christus zetten wij ons in voor dit 
heilsplan. Attent om de stem van de Vader te horen 
en Zijn wil te volbrengen, proberen wij elke dag op 
nieuw via aandachtig en nederig zoeken, Gods lief 
deplan te ontdekken. Daarom confronteren wij ons 
leven met Zijn Woord, onderkennen wij de «tekenen 
des tijds» in de gebeurtenissen van ons leven, beleven 

21 Cfr. Joh 3, 16 
28 Cfr. Rom 5, 8 
29 Fil. 2, 8 
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wij deze constituties onder het wettig gezag en vervul 
len wij onze zending. 

21. De evangelische gehoorzaamheid is het funda 
ment van het christelijk leven en van de apostolische 
dienstbaarheid. 

Op zoek naar Gods Wil aanvaarden wij in geest van 
geloof de bemiddeling van anderen, vooral van de 
oversten en van de communiteit. Zo worden wij ge 
tuigen van de dynamische aanwezigheid van Christus 
en Zijn blijvende liefde tot de Vader. 

Naarmate wij met Hem samenwerken om Gods ver 
lossingsplan te verwezenlijken, wordt onze gehoor 
zaamheid missionair. Wij geven blijk van solidariteit 
bij het aanvaarden en vervullen van een gemeenschap 
pelijke zending, wanneer wij met zin voor initiatief 
en verantwoordelijkheid samen leven en werken. 

Deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ne 
men wij op ons door ons vrijwillig in te zetten voor 
de «opbouw van het Lichaam van Christus»>. 

22. Wij erkennen dat medeverantwoordelijkheid en 
beschikbaarheid voor elkaar leiden naar vrijheid en 
zelfontplooiing voor iedereen. 

Het evangelie nodigt ons uit om het menselijk bestaan 
te zien in een nieuw licht, namelijk van gehoorzaam- 

30 Cfr. Ef 4, 12 
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heid aan de wil van de Vader31 en van liefde voor 
elkaar». 

Door te leven in een geest van samenwerking en vreed 
zame harmonie» trachten wij in onszelf en in de we 
reld iedere vorm van egoïsme en machtsmisbruik te 
overwinnen. Op deze wijze wordt de bevrijdende 
kracht van het Kruis zichtbaar. 

23. De overste is de broeder van allen. Tegenover 
hem zijn de religieuzen ongedwongen en oprecht. Zij 
aanvaarden in geest van geloof dat hem een speciale 
verantwoordelijkheid is toevertrouwd. De overste, die 
als gids de gemeenschap leidt, zal in het gezamenlijk 
streven om de wil van de Vader te kennen en te vol 
brengen met allen omgaan in een open dialoog, ge 
kenmerkt door liefde en respect. 

Het komt de overste toe om de uiteindelijke beslissing 
te nemen, in overeenstemming met onze constituties, 
waarbij het welzijn van de gehele communiteit en de 
individuele religieus steeds voorop moet staan. 

Bij de uitoefening van het gezag, behorend bij zijn 
functie, bezielt en leidt hij de communiteit in een kli 
maat van vertrouwen en samenwerking. 

24. Omdat wij beloofd hebben te leven volgens het 
evangelie en onze constituties, verplichten wij ons, 
krachtens gelofte van gehoorzaamheid, uit te voeren 

31 Cfr. Mt 7, 21; 6, 10 
32 Cfr. Joh 13, 34; 15, 12, 17 
33 Cfr. Fil. 2, 2-4 
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hetgeen ons opgedragen wordt door onze wettige 
oversten, wanneer zij bevelen volgens de constituties. 
Krachtens deze gelofte zijn wij ook gehoorzaamheid 
verplicht aan de Paus, de hoogste overste van onze 
congregatie. 

) 
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Ons gemeenschapsleven 

25. Als Passionisten zijn wij geroepen de volheid van 
de christelijke liefde te beleven binnen een evangeli 
sche gemeenschap. 

Door onderlinge liefde, die ons allen één van hart en 
geest doet zijn, leggen wij getuigenis af van onze 
trouw aan Christus : «Hieruit zullen allen kunnen op 
maken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde on 
der elkaar bewaart»>'. 

Op zijn sterfbed spoorde Paulus van het Kruis zijn 
volgelingen aan om bovenal dit woord van de Heer 
in gedachtenis te houden». 

26. De christelijke gemeenschap is gebaseerd op de 
liefde van Christus, die op het Kruis de scheidsmuur 
neerhaalde en alle mensen tot één volk maakte>. 

Omdat wij in Christus één zijn, respecteren wij de 
waardigheid en gelijkheid van allen en aanvaarden wij 
ieder in de eigenheid van zijn persoon. 

Anderen hoger achtend dan onszelf'» helpen wij on 
ze medebroeders hun persoonlijkheid en talenten te 
ontplooien. Wij geloven, dat de heilige Geest zich 
openbaart in ieder van de medebroeders. Wij ver- 

34 Joh 13, 35 
35 Processi, 111, p. 491 
36 Cfr. Ef 2, 14-16 
37 Cfr. Fil. 2, 3 
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heugen ons erover, dat Hij zijn gaven uitdeelt zoals 
Hij het wil en alles in allen tot stand brengt». 

27. Het gemeenschapsleven wordt versterkt door 
een voortdurende broederlijke communicatie. 

Daarom is het nodig dat wij op gezette tijden bij el 
kaar komen om te spreken over zaken die ons gemeen 
schapsleven aangaan. Door zo'n dialoog zullen wij 
duidelijker de wil van God verstaan, zoals die zich in 
ons midden openbaart. 

In een dergelijke sfeer van dialoog zullen wij ons ei 
gen dagelijks leven en dat van de communiteit toet 
sen aan het evangelie, aan onze constituties en aan de 
tekenen des tijds, om zo elkaar te helpen, aan te moe 
digen en te vergeven. 

In deze onderlinge gesprekken zullen wij naar die leef 
vormen en praktijken zoeken, die ons het beste hel 
pen het doel van het religieuze leven te bereiken. Ie 
dereen zal het als zijn plicht beschouwen aan deze dia 
loog deel te nemen en de besluiten te aanvaarden die 
hieruit voortvloeien en door de oversten worden be 
krachtigd. 

28. In de dagelijkse omgang treden wij elkaar als 
broeders in Christus tegemoet met attentievolle 
zorg 39, 

38 Cfr. 1 Kor 12, 6 
39 Mt 23, 8 

) 
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Wederzijdse hoogachting doet ons het samenzijn met 
onze medebroeders zoeken en bevordert een oprech 
te en duurzame vriendschap. 

Respect voor de medebroeders brengt ons ertoe de 
constituties na te leven, goede manieren in acht te ne 
men in spreken en handelen, de plaatsen en tijden van 
stilte te eerbiedigen en die vormen van ontspanning te 
zoeken, die bevorderlijk zijn voor het religieuze leven. 

Het leven in gemeenschap wordt dan gekenmerkt 
door blijdschap en vrede. 

29. Onze communiteiten zullen een bijzondere zorg 
aan de dag leggen voor de zieke medebroeders-v. Zij 
met name delen op bijzondere wijze in de Passie van 
Christus. Door ons begrip, onze attentie en door een 
zo goed mogelijke verzorging zal onze liefde voor hen 
blijken. 

30. Dezelfde zorg betonen wij tegenover onze 
bejaarden41• De communiteit zal ervoor zorgen dat 
deze levensfase voor hen gelukkig en zinvol wordt. 
Men zal daarom voorzieningen treffen voor hun bij 
zondere behoeften en hun, overeenkomstig hun mo 
gelijkheden, lichtere pastorale werkzaamheden aan 
bieden. Hun ervaring en levenswijsheid, opgedaan tij 
dens hun vele jaren in de gemeenschap, zijn een aan 
moediging voor hun medebroeders, vooral voor de 
jongeren42• 

40 Cfr. Mt 25, 36 
41 Cfr. Lev I 9, 32 
42 Cfr. Sir 25, 6 
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31. Onze overleden medebroeders zullen wij dank 
baar blijven gedenken. De suffragia, door het gene 
raal of provinciaal gezag voorgeschreven, zullen wij 
trouw en liefdevol verrichten. 

32. Iedere plaatselijke communiteit moet ernaar 
streven de verbondenheid met de congregatie te ver 
sterken. 

De rechtmatige verschillen in leefstijl, die voortvloeien 
uit de verscheidenheid in cultuur en werk, zijn een ver 
rijking voor de congregatie, op voorwaarde dat het 
fundamentele karakter van onze Passionistenroeping 
bewaard blijft. De plaatselijke communiteit zal deze 
verder reikende eenheid versterken door geregelde 
communicatie met de gehele provincie en met de con 
fraters elders. De ervaring van deze eenheid zal ertoe 
leiden, dat allen zich meer bewust worden van de 
lasten en problemen zowel van hun eigen provincie als 
van geheel de congregatie. 

Wij zullen dan eerder bereid zijn, die delen van de con 
gregatie die op hulp zijn aangewezen, te voorzien van 
personele en materiële hulp en andere vormen van 
bijstand. Hierbij zal men evenwel de generale en pro 
vinciale richtlijnen in acht nemen. 

33. De liefde van Christus ging uit naar alle mensen; 
Hij bad voor allen43 en gaf zijn Leven prijs voor 
allen«. Van deze universele liefde moeten onze com 
muniteiten doordrongen zijn. Zij zijn immers wezen- 

43 Cfr. Joh 17, 9-19 
44 Cfr. Mk 10, 45 



·~----------------------...--....· · . 

104 Ons gemeenschapsleven 

lijk verbonden met de grotere gemeenschappen van 
de Kerk, «die in deze wereld bestaat, daarmee samen 
leeft en te maken heeft»4s. Aan het leven, de aspira 
ties en de problemen van deze andere groepen nemen 
onze gemeenschappen deel, echter op aangepaste wij 
ze. 

34. Iedere gemeenschap maakt deel uit van de lokale 
kerk, waarin zij gevestigd is. Daarom moeten wij aan 
dacht hebben voor de problemen van de lokale kerk 
en op praktisch vlak meewerken met de plaatselijke 
ordinarius en met allen, die zich voor het volk Gods 
inzetten. 

Vanuit een apostolische geest zal de communiteit van 
harte gastvrijheid bieden aan degenen, die haar leven 
een bepaalde tijd wensen te delen. 

Daarom zullen onze huizen hiervoor aangepast wor 
den. Steeds zal echter de goede orde in huis bewaard 
worden volgens de richtlijnen van het provinciaal ge 
zag. 

De hogere oversten bepalen welke delen van het reli 
gieuze huis onderworpen zijn aan de clausuur. Daar 
toe behoren steeds de kamers van de religieuzen en de 
aangrenzende gangen. 

35. Wij maken deel uit van de maatschappij en mo 
gen daarom niet vervreemden van de mensen uit de 
omgeving. Daarom zal iedere communiteit nagaan of 
zij zich christelijk opstelt binnen de maatschappij. 

45 GS 40.1 

1 1 'dl! 
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De dagorde moet aangepast zijn aan de plaatselijke 
omstandigheden, zodat de religieuzen voor de men 
sen beschikbaar zijn. 

Om zuurdesem en zout voor de wereld te kunnen zijn, 
zoals de Heer van ons vraagt46, moet de Passio 
nistencommuniteit haar identiteit trouw blijven. 

36. De ouders van de religieuzen zijn de grootste 
weldoeners van onze gemeenschap. Wij moeten hen 
in ere houden en met hartelijkheid omgeven. Bij voor 
komende gelegenheden zullen wij hen bezoeken in 
overeenstemming met de richtlijnen van de congrega 
tie. Hetzelfde geldt naar verhouding ook ten opzich 
te van andere familieleden, vrienden en weldoeners. 

46 Cfr. Mt 5, 13; Lk 13, 21 
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Het gebed in onze gemeenschap 

37. St. Paulus van het Kruis, bij uitstek een man van 
gebed, beklemtoonde door woord en voorbeeld sterk 
de waarde van het gebed. 

Hij wenste, dat zijn volgelingen zonder ophouden 
zouden bidden, dat onze communiteiten plaatsen 
zouden zijn van diepe godservaring en echte leerhui 
zen van gebed47• 

Hij leerde ons de innerlijke en uiterlijke stilte te bele 
ven, die de inwendige rust en vrede bevordert, zo 
noodzakelijk voor de geest van gebed, en die ons vrij 
maakt van drukkende lasten en de storende klanken 
van de dagelijkse zorgen tot zwijgen brengt48• 

38. Door haar leven van gebed voor God temidden 
van de mensen deelt onze communiteit in de bidden 
de houding van de kerk. Bewogen door de Geest, roe 
pen wij als Gods aangenomen kinderen: «Abba, 
Vader»49• 

In vereniging met Christus prijzen wij Gods wonder 
werken. Wij overwegen het verlossingsmysterie, in 
Christus geopenbaard'"; wij dragen ertoe bij dat het 
doorwerkt in de wereld, terwijl wij vol verwachting 
uitzien naar de algehele openbaring ervan bij het eind 
der tijden si. 

47 RetC p. 2-3; 8-9 
48 RetC pp. 101-102 
49 Rom 8, 15 
50 Cfr. Ef 1, 9-12 
5t Cfr. Kol 3, 4 
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Door een geheimnisvolle, apostolische vruchtbaar 
heid bewerkt ons gebed de uitbreiding van het Rijk 
Godss-: zo wordt het de echo van onze solidariteit 
met onze medemensen, vooral met de armen en de 
noodlijdenden». 

39. Ons persoonlijk en gemeenschappelijk gebed 
doet ons leven in verbondenheid met de heilige 
Drieëenheid=. Ons bidden is een antwoord op de 
liefde die uitgaat van de Vader. Door de Geest geleid, 
verenigen wij ons met de persoon van Christus, in het 
bijzonder met diens Paasmysterie. Wij overdenken dit 
mysterie in persoonlijke meditatie, die ons tot steeds 
grotere liefde brengt. 

Doordat ons leven en werk betrokken is op wat er in 
de wereld gebeurt, delen wij in dit mysterie. Wij bele 
ven het opnieuw in de viering van de liturgie. 

Door het gebed wordt zo heel ons leven verbonden 
met Christus op diens weg naar de Vader. 

40. Een leven van gebed leiden vereist dat wij onze 
leefwijze toetsen aan het evangelie. 

Wij worden ook voortdurend opgeroepen om ons af 
te vragen of ons gebed daadwerkelijk invloed uitoe 
fent op ons persoonlijk leven en dat van de gemeen 
schap en op ons apostolaat. 

52 PC 7 
53 SCRIS, Dimensione Contemplativa de/la Vita Religiosa, 
Roma, 12-8-1980, A: 5 
54 Rom 8, 26-27 
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41. Ons gebedsleven vindt zijn voornaamste en 
meest fundamentele uitdrukking in de liturgie, het ge 
bed van de kerk», 

De viering van het liturgisch jaar leidt ons binnen in 
de volheid van het Christusmysterie. Wij worden aan 
de tafel van Gods Woord en van Christus' Lichaam 
gevoed met het brood van het leven». 

De Eucharistie 

42. Wanneer wij de Eucharistie vieren brengt de Va 
der ons samen rond zijn Zoon. Door de uitstorting 
van Zijn Geest in ons hart verenigt Christus ons per 
soonlijk offer en dat van alle mensen met Zijn eigen 
heilbrengend offer. 

We komen samen rond de tafel van de Heer om Gods 
Woord te aanhoren en hierop een antwoord te geven. 

Door de sacramentele vernieuwing van Christus' of 
fer en door het delen in Zijn Lichaam en Bloed, ver 
kondigen wij Zijn dood en verrijzenis, ontvangen wij 
vergeving van onze zonden, worden onze krachten 
vernieuwd en krijgen wij de zekerheid dat wij zullen 
delen in Zijn verheerlijkt leven. 

Samen met allen die op God vertrouwen prijzen en 
danken wij Hem voor Zijn grote daden. Ons leven in 

55 se s-11 
56 DV 21 
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gemeenschap en ons werk bieden wij Hem aan en wij 
bidden voor onze noden en die van alle mensen. 

De Eucharistie is zo de hoogste vorm van onze ere 
dienst». 

43. De Eucharistie staat centraal in het leven van elke 
gemeenschap en vormt haar fundament. Daarom vie 
ren wij, indien mogelijk, dagelijks samen de Eucha 
ristie. Door onze gezamenlijke deelname aan het ene 
Lichaam van Christus wordt onze eenheid en ons le 
ven in gemeenschap vanuit dezelfde geest gevoed, tot 
uitdrukking gebracht en onder kritiek gesteld. 

De vreugdevolle viering van de Eucharistie kan het le 
ven van elke religieus en elke communiteit omvormen 
en roept ons op om met hart en ziel een antwoord te 
geven op de verkondiging van de dood des Heren tot 
dat Hij komt. 

44. Op de viering van dit mysterie bereiden wij ons 
voor door ingekeerdheid en zuiverheid van hart. Wij 
waarderen de kostbare gave van Christus' eucharisti 
sche tegenwoordigheid en laten heel onze dag een ant 
woord zijn van oprechte dank en aanbidding. 

Het Getijdengebed 

45. In de verschillende vormen van gemeenschap 
pelijk gebed, vooral van het getijdengebed, zetten wij 
de dankzegging en de lofprijzing van de Eucharistie- 

s1 se 2 



112 Het gebed in onze gemeenschap 

viering in de loop van de dag voort58• Op deze wijze 
brengt onze gemeenschap, samen met de biddende 
kerk, eer aan de Vader in vereniging met Christus, de 
eeuwige Hogepriester. 

Door de geïnspireerde teksten van de liturgie van de 
getijden richten wij ons tot God en luisteren wij naar 
de stem van de Vader, die tot ons spreekt en ons geeste 
lijk leven voedt». 

46. Wij vieren de liturgie van de getijden gemeen 
schappelijk. Alle religieuzen zullen ervoor zorgen, dat 
deze viering waardig verloopt en zo tot een vruchtbare 
ervaring van gemeenschappelijk gebed wordt. Dit ge 
bed brengt ons dichter tot elkaar en schept een band 
van broederlijke eenheid in Christus. 

Het provinciaal kapittel zal er voor zorgen dat iedere 
communiteit, voor zover mogelijk, het gehele getij 
dengebed gezamelijk viert. Het moet echter voor 
schrijven dat tenminste lauden en vespers gemeen 
schappelijk gebeden worden. 

Lectio divina en geestelijke lezing 

47. Ons kontakt met het woord van God blijft niet 
beperkt tot de liturgische vieringen, maar wordt ver 
diept in de «Iectio divina»; deze immers richt de 
vroomheid van de gemeenschap en van ieder afzon 
derlijk op de heilige Schrift. 

5s se 84 
59 DV 21 
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Deze lezing doet onze kennis van Jezus Christus toe 
nemen, verheldert de zin van het leven en voedt de 
bronnen van het persoonlijk gebedse, 

48. Gods Woord wordt ons ook kenbaar gemaakt 
in de geschriften van de Vaders, in de leer van de kerk, 
in de levens van de heiligen, vooral van onze Stichter, 
en in andere geestelijke literatuur. 

De meditatie 

49. De navolging van de gekruisigde Christus is onze 
weg om de waarachtige God in persoonlijk gebed te 
ontdekken. 

In de meditatie beantwoorden wij persoonlijk de 
oproep om de gezindheid van Jezus Christus tot de 
onze te makens'. Zo blijven wij geworteld en ge 
grondvest in de kennis van Gods onmetelijke liefde, 
die Hij ons in Christus betoont62• 

De persoonlijke meditatie is de noodzakelijke aanvul 
ling op het gemeenschappelijk gebed; zij draagt er 
sterk toe bij, de geest van gebed levend te houden in 
ons dagelijks leven en werken. 

50. Onze Stichter wist uit eigen ervaring dat het 
voortdurend overwegen van Christus' lijden voor al- 

60 DV 25 
61 Cfr. Fil. 2, 5 
62 Cfr. Ef 3, 17-19 
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!en de zekerste weg is tot bekering en heiliging63• 
Trouw in onze toewijding aan Christus in zijn Passie 
en geïnspireerd door de leer en de ervaring van onze 
Stichter, mediteren wij vaak over de gekruisigde 
Christus. Zo worden we meer gelijkvormig aan Zijn 
dood en verrijzenis en zijn wij bereid om aan ande 
ren te verkondigen wat we zelf hebben ervaren=. 

51. Wij zijn ons bewust van de waarde van het per 
soonlijk gebed. Daarom bevorderen wij in onze com 
muniteiten een sfeer van gebed door iedere dag gerui 
me tijd te wijden aan meditatie. 

Aan deze meditatie zullen alle religieuzen minstens 
een uur per dag besteden. 

Omdat wij rekening houden met de speciale culture 
le omstandigheden en psychologische behoeften van 
de verschillende gebieden en leeftijdsgroepen, moe 
digen wij aan tot gevarieerde vormen van meditatie. 
Zo stimuleren wij in onze communiteiten de authen 
tieke vereniging met God. 

52. Er zijn tijden dat het werk ons zeer in beslag 
neemt of dat het verlangen om te bidden ontbreekt. 
Op deze momenten getuigt onze trouw aan het per 
soonlijk en gemeenschappelijk gebed van ons verlan 
gen om in Gods liefde te blijvens'. 

63 RetC pp. 4; L. IV, 140; II, 272-274; V. 57-59 
Notizia 1747, n. 1-2; 1768, n. 1-2 
64 L. II, 224; II, 469; III, 827 
65 Regolamento Comune, 1755, n. 22 
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Op ieder berust de verantwoordelijkheid om te vol 
harden in het gebed, zonder de moed te verliezen66. 
Hierbij moeten wij elkaar helpen, door de noodzaak 
om te bidden met elkaar te bespreken en elkaar tot per 
soonlijk gebed aan te moedigen. 

53. De heilige Maagd Maria, de Moeder van de 
Heer, heeft een speciale plaats in ons gebedsleven. 
Evenals zij bewaren wij Gods woord in ons hart67. 

Wij vereren Maria als onze moeder. Wij volgen haar 
na in haar vertrouwvol, volhardend gebed. Wij be 
minnen haar door samen met haar te delen in het 
mysterie van het Kruis, vooral bij de overweging van 
de geheimen van de rozenkrans. Wij bidden tot haar 
om op haar voorspraak de genaden te verkrijgen, die 
wij als kinderen op weg naar de Vader nodig heb 
ben6s. 

Eenzaamheid 

54. Eenzaamheid is ook vandaag nog steeds een 
waarde voor het Passionistenleven. Christus zocht zelf 
vaak de eenzaamheid op69 en gaf zijn leerlingen de 
raad hetzelfde te doenv. 

66 Cfr. Lk 18, 1; Ef 6, 18; 1 Tess 5, 17 67 Cfr. Lk 2, 19, 51 
68 LG 63; MC 16-18; LI 349-350 
69 Cfr. Mt 14, 23; Mk 6, 46 
7° Cfr. Mk 6, 31-32; Lk 9, 10 
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Als mensen van gebed, die ook anderen Ieren bidden, 
proberen wij voor onszelf een rustige omgeving te 
scheppen». Zo stellen wij ons kritisch op tegenover 
de maatstaven en doelstellingen van de wereld en tre 
den wij in relatie met de Vader, om zijn heilsbedoe 
Iing met de wereld te verstaan; daarom ook houden 
we vast aan een jaarlijkse retraite. 

55. De moderne communicatiemiddelen zullen in 
onze gemeenschappen zó worden gebruikt, dat ze 
geen afbreuk doen aan de geest van ingekeerdheid bij 
onze religieuzen, aan de waardigheid van onze toewij 
ding en aan de eerbiediging van het religieuze karak 
ter van onze huizen. Tezelfdertijd bieden zij ons de 
noodzakelijke, passende ontspanning en geven zij ons 
de informatie over de problemen in de wereld, die 
waardevol is voor ons apostolaat. 

Boetvaardigheid 

56. De contemplatie van het mysterie van Christus' 
Passie beweegt ons tot die voortdurende bekering en 
boetvaardigheid waartoe de Heer ons oproept met de 
woorden: «Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij vol 
gen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw 
zijn kruis op te nemenv». 

57. Onze gelijkvormigheid met de Gekruisigde 
Christus brengen we tot uitdrukking door ons bereid 
willig in te zetten en beschikbaar te stellen voor 

71 RetC pp. 6-9; Notizia 1747, n. 6; 1768, n. 4 
72 Lk 9, 23 
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apostolisch werk, door de lasten van het gemeen 
schapsleven te aanvaarden, door onze eigen mense 
lijke zwakheden en die van anderen geduldig te dra 
gen en door het lot van de armen daadwerkelijk te 
delen 73• 

58. Een eerlijk antwoord op de christelijke oproep 
tot bekering vereist een uitwendige vormgeving. Daar 
om zullen.onze communiteiten oefeningen van boet 
vaardigheid in hun levenspatroon opnemen, in over 
eenstemming met de geest van boetvaardigheid van 
onze Stichter>, 

Om authentiek te zijn moeten deze boetepraktijken 
aangepast zijn aan de lokale cultuur en mentaliteit en 
hun oorsprong vinden in de concrete omstandigheden 
van het dagelijks leven. 

59. Onze religieuzen zullen elke vrijdag en tenminste 
nog twee andere dagen in de week vasten en geen vlees 
gebruiken. Het provinciaal kapittel kan de abstinen 
tie vervangen door andere vormen van boete. Het zal 
ook het hoe en wanneer van de boetepraktijken 
vaststellen en daarbij rekening houden met de litur 
gische tijden van boete. In bepaalde gevallen kan de 
plaatselijke overste van deze voorschriften dispense 
ren. 

73 ET 17-18 
74 Notizia 1747, n. 15 
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Het sacrament van de verzoening 

60. Als christenen herzien wij ons leven telkens op 
nieuw in het licht van het evangelie. Daarom vieren 
wij dikwijls het sacrament van de verzoening. In dit 
sacrament ontvangen wij vergeving van onze schuld 
tegenover God. Tegelijk worden wij verzoend met de 
kerk en met onze communiteit, die wij door onze zon 
den tekort hebben gedaan en die ons door hun liefde, 
voorbeeld en gebed steunen bij onze bekering>. 

Deze sociale dimensie van zonde en verzoening bren 
gen we door passende gemeenschappelijke boetevie 
ringen tot uitdrukking. 

Geestelijke leiding 

61. De regelmatige geestelijke leiding helpt ons de 
wil van God te kennen en schept een gunstig klimaat 
voor bezinning op heel ons leven. In gesprekken met 
onze geestelijke leidsman, gebaseerd op openheid en 
wederzijds vertrouwen, zijn wij in staat onszelf beter 
te kennen, rustig en blijmoedig door het leven te gaan 
en onze verbondenheid met de Heer te verdiepen», 

Naar het voorbeeld van onze heilige Stichter hechten 
wij veel waarde aan de geestelijke leiding. Deze kan 
ook met het sacrament van de verzoening samen 
gaan>. 

75 LG 11 
76 Notizia 1768, n. 9 
77 RetC p. 112-123 
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Onze apostolische gemeenschap 

62. De kerk is gesticht om het rijk Gods overal te ver 
breiden, om alle mensen te laten delen in verlossing 
en heil en door hen heel de wereld te richten op Chris 
tus». 

Religieuzen zijn op een bijzondere wijze verbonden 
met het mysterie van de kerk. Zij delen op een speci 
fieke manier in haar apostolaat door hun leven geheel 
in dienst te stellen van Christus en hun medemensen. 

De kerk heeft aan onze congregatie een speciaal 
apostolaat toevertrouwd, namelijk om de liefde van 
Christus vruchtbaar te maken, die in zijn lijden zo 
treffend tot uiting kwam. Zo wordt de herinnering aan 
zijn lijden voortdurend levend gehouden en ge 
vierd=. 

Het voorbeeld en de leer van onze Stichter vormen een 
erfgoed, dat de congregatie inspireert en ons allen 
aanspoort om met grote toewijding mee te werken aan 
die apostolische taken, die onze tijd van ons vraagt. 

63. · Aangezien het religieuze leven wezenlijk aposto 
lisch is, nemen wij allen deel aan het apostolaat op de 
wijze die het best beantwoordt aan onze talenten en 
de omstandigheden, waarin wij leven. De bediening 
van het woord staat bij ons in hoog aanzien. 

780AA2 
79 Bulla Supremi apostolatus, l, 3, 5 
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Wat wij getrouw moeten beleven en verkondigen is 
«de blijde boodschap van het heil»8o. Christus zelf is 
dit woord van waarheid, dit «Woord van leven»81• Dit 
woord, toevertrouwd aan de kerk, schept gemeen 
schap onder alle gelovigen en brengt hen samen in de 
viering van de sacramenten. 

Jezus deelde als mens het leven en de geschiedenis van 
zijn tijdgenoten en «ging weldoende rond en genas 
allen»s2• In navolging van Hem zullen wij «volbren 
gers van het woord» zijn» door ons evangelisch ge 
tuigenis, door de profetische kracht van onze verkon 
diging en door te delen in de noden van de mensen. 

Het lijden van Christus in ons apostolaat 

64. Krachtens onze specifieke zending in de kerk 
maken wij St. Paulus' woorden tot de onze: «Wij ver 
kondigen Christus de Gekruisigde»84 van wie wij ge 
tuigen: «Hij is verrezenne. 

De vreugde van Christus' verrijzenis veronderstelt, dat 
wij de centrale plaats van het Kruismysterie in zijn le 
ven erkennen. 

80 Ef I, 13 
s1 Cfr. I Joh I, 1 
82 Hand 10, 38 
83 Jak 1, 22 
84 1 Kor 1, 23 
85 Mt 28, 6 
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Daarom moet ieder, die wil delen in het verrezen le 
ven van Christus, ook delen in zijn dood, door te ster 
ven aan de zonde en de zelfzucht: «Christus heeft ge 
leden om uwentwil en u een voorbeeld nagelaten, op 
dat gij in zijn voetstappen zoudt tredenve. 

65. Het Paasmysterie stellen wij, Passionisten, in ons 
leven centraal. 

Wij verplichten ons van harte de gekruisigde Jezus te 
volgen en zijn bereid in een geest van geloof en liefde 
zijn lijden en dood te verkondigen, niet enkel als een 
historisch gebeuren uit het verleden, maar ook als een 
actuele werkelijkheid in het leven van de mensen, die 
vandaag gekruisigd worden door onrecht, door afwe 
zigheid van enig zicht op de diepe zin van het mense 
lijk bestaan en door de honger naar vrede, waarheid 
en leven. 

Het lijden van Christus en van de mensen vormen sa 
men het ene heilsmysterie, namelijk van de Passie van 
de mystieke Christus. Onze roeping dwingt ons hier 
mee zo vertrouwd te raken, dat wij de gelovigen kun 
nen brengen tot de meditatie en een diepe ervaring van 
dit mysterie, tot een inniger vereniging met God, tot 
een diepere zelfkennis en tot een grotere gevoeligheid 
voor de noden van hun tijdgenoten. 

66. Onze Stichter spoorde ons aan, onvermoeid de 
mensen te leren «hoe zij op de beste en eenvoudigste 
manier kunnen mediteren over de Passie van Chris- 

86 1 Petr 2, 21 
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tus»87• Gevoelig voor de huidige mentaliteit en de 
waarde van de volksvroornheid«, zal de liefde ons 
vindingrijk maken om creatief nieuwe wegen te be 
wandelen en bij onszelf en bij anderen de contempla 
tie van de Gekruisigde te verdiepen. Daarom besteed 
de onze Stichter zoveel zorg aan de geestelijke leiding 
van individuele personen, een vruchtbare vorm van 
apostolaat, die de mensen ook vandaag nog van ons 
verwachten. 

Het gemeenschapsaspect van ons apostolaat 

67. Onze apostolische inzet is een uitdrukking van 
gemeenschapsleven. Daar we in en door een gemeen 
schap tot de dienst van de kerk geroepen zijn, behar 
tigen wij in het bijzonder die apostolaatsvormen, die 
door het gemeenschapsleven worden verrijkt en die 
op hun beurt het gemeenschapsleven bevorderen. 

Daarom moet ons apostolisch werk verenigbaar zijn 
met het leven in gemeenschap en passen binnen de 
apostolische initiatieven en programma's van de com 
muniteit. Dit verzekert ons de steun van onze mede 
broeders en maakt ons pastoraal werk vruchtbaarder. 

68. Hoewel ieders gaven verschillend zijn89, weten 
wij ons allen verplicht de apostolische doeleinden en 
initiatieven van de congregatie naar best vermogen te 
bevorderen. We erkennen de eigen gaven van ieder lid 

87 Re1C 58-59 
88 EN 48 
89 Cfr. 1 Kor 12, 4-11 
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van de gemeenschap op zo'n wijze, dat elke apostoli 
sche dienst aan de kerk en de medemens door ons al 
len wordt gewaardeerd en gesteund. 

Alle religieuzen behoren aangepaste mogelijkheden 
te krijgen om hun talenten in dienst te stellen van de 
verschillende apostolische taken van de congregatie 
ten bate van de kerk. 

69. Wij weten dat wij deel uitmaken van de grote 
mensengemeenschap. Daarom erkennen wij de nood 
zaak en onze verantwoordelijkheid om samen te wer 
ken met alle mensen van goede wil in het nastreven van 
«al wat waar is, edel en rechtvaardigxw, Hierbij hou 
den wij rekening met de actuele noden van de kerk en 
de wereld, met onze eigen zending en met de talenten 
van onze religieuzen. 

Vormen van onze apostolische activiteit 

70. Volgens de traditie van onze Stichter is het onze 
taak het evangelie te verkondigen en mensen terug te 
brengen tot dit evangelie, met een speciale voorkeur 
voor de armen in verwaarloosde streken». 

De congregatie zal al die vormen van verkondiging op 
zich nemen, die zij geschikt acht om haar evangeli 
sche taak te vervullen. 

90 Fil. 4, 8 
91 Paulus VI, Epistola ad P. Generalem, die 12 octobris 1976, 
Acta C.P. XVII (1975-1977), p. 195. Cfr. RetC p. 94-95 
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Onder de vele vormen van apostolaat die onze consti 
tuties kennen, blijft de prediking van volksmissies en 
retraites onze eerste en centrale activiteit. 

71. Een steeds belangrijker apostolaatsterrein is het 
werk onder ontkerstende groepen, met het doel hen 
weer terug te brengen tot de christelijke gemeenschap. 

Dit apostolaat vraagt het vaste geloof dat God een 
deur kan openen voor onze prediking om het geheim 
van Christus te verkondigen». 

72. In een geest van geloof en broederlijke liefde 
proberen wij de tekenen van de tijd te verstaan naar 
het voorbeeld van St. Paulus van het Kruis, die «de 
naam van Jezus geschreven zag op het voorhoofd van 
de armeno». 

Geleid door de leer van de kerk en bewogen door on 
ze toewijding aan Christus in zijn lijden, proberen wij 
ons leven en ons apostolaat een authentiek en geloof 
waardig teken te doen zijn van onze inzet voor recht 
vaardigheid en erkenning van de menselijke waardig 
heid. 

Onze manier van leven moet een profetische aan 
klacht zijn tegen de onrechtvaardigheid rondom ons 
en een voortdurend protest tegen de consumptiemaat 
schappij. 

92 Kol. 4, 3 
93 Proc 1, 572 
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Deze moeilijke taak vereist dat we het Kruis omhel 
zen in een geest van trouw aan onze zending94. 

73. Omdat wij behoren tot de lokale kerk, delen wij 
in haar pastorale noden en werken we mee aan de 
pastoraal in het kader van de algemene en plaatselij 
ke planning. Wij staan open en zijn beschikbaar voor 
de vragen en wensen van de diocesane gemeenschap 
en houden tevens vast aan het religieuze karakter van 
ons instituut en onze eigen zending binnen de kerk. 

Hierbij mogen wij niet uit het oog verliezen dat de 
verkondiging van het Woord van het Kruis onze 
specifieke apostolische opdracht is, dat het leven in 
gemeenschap een wezenlijk element is van ons reli 
gieus-zijn en een belangrijk getuigenis voor heel de 
kerk. 

Parochies mogen enkel aanvaard worden na grondig 
onderzoek op plaatselijk en provinciaal niveau en met 
toestemming van de generale overste en zijn raad. 

74. De eenheid van alle christenen is één van de 
voornaamste zorgen van de kerk: «De verdeeldheid 
onder de christenen is zeker duidelijk in strijd met de 
bedoeling van Christus; zij is ook een ergernis voor 
de wereld en de hoog verheven taak van de evangelie 
verkondiging aan alle schepselen wordt erdoor ge 
schaad»9s. 

94 RH nrs. 7-12 
95 UR 1 
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Daarom nemen wij na de vereiste voorbereiding per 
soonlijk en gemeenschappelijk deel aan cecumenische 
activiteiten, waar dit mogelijk is. 

75. Omdat wij het missionaire karakter van de kerk 
voor ogen houden en als congregatie trouw willen 
blijven aan onze oorspronkelijke inspiratie, aan 
vaarden wij de missionaire taak van de verkondiging 
en de vestiging van Gods Koninkrijk onder alle vol 
keren. 

«Het eigenlijke doel van de missie-aktiviteit is de 
evangelisering en de inplanting van de kerk onder de 
volken of groeperingen, waarin ze nog niet geworteld 
is»96• De hiermee verbonden plicht tot sociaal werk 
mogen we echter nooit verwaarlozen. 

Alle leden van de congregatie zijn medeverantwoor 
delijk voor het missie-apostolaat. Zij zullen dit 
apostolaat zien als een van haar primaire en wezen 
lijke werkzaamheden. Alle provincies nemen dit 
apostolaat op zich, onder de aanmoediging, begelei 
ding en coördinatie van het generaal gezag. 

76. Elke sector van ons apostolaat - de pastoraal, 
de cecumene en de missie - vraagt niet alleen het 
getuigenis van ons leven, maar veronderstelt ook 
professionele kennis van zaken, ervaring en aan 
passing aan de veranderende behoeften van tijd en 
plaats. 

96 AG 6 
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Elke provincie als geheel en iedere plaatselijke com 
muniteit heeft de verantwoordelijkheid de apostoli 
sche activiteiten en de bestaande samenwerkingsver 
banden met wijsheid te evalueren, om ze te kunnen 
aanpassen aan de omstandigheden van tijd en plaats. 
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Vorming in het algemeen 

77. In de overtuiging dat het op de eerste plaats God 
is, die de mens vormt, werkt de congregatie mee met 
de werking van de heilige Geest in elke religieus. Wie 
tot het religieuze leven geroepen is, moet een trouwe 
volgeling van Jezus Christus zijn: een man van het 
evangelie. 

Daarom beschouwt onze congregatie het als haar 
plicht te bevorderen, dat de religieuzen zich binnen de 
Passionistengemeenschap vrij en bewust in dienst stel 
len van God en de kerk en dat de vorming, ontvan 
gen in de tijd van de opleiding, steeds meer vervol 
maakt wordt. 

78. Het doel van de vorming vraagt een voortduren 
de verwijzing naar de fundamentele principes van een 
volwaardig menselijk en religieus leven, dat onze con 
gregatie wil verwerkelijken. 

Wij moeten het wezen, het eigen karakter en het doel 
van het instituut steeds beter leren kennen en in ons 
leven integreren97• Hierbij gaan wij, zowel voor de 
theorie als voor de praktijk, steeds terug naar de au 
thentieke bronnen van de Schrift, de theologie, de li 
turgie en de kerkelijke leer, en tevens naar actuele vor 
men van gebed en apostolaat in onze congregatie. 

79. Wij allen zijn verantwoordelijk voor de vitali 
teit en de groei van de congregatie. 

97 PC 2b 
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De trouw aan het charisma van St. Paulus van het 
Kruis, die tot uitdrukking komt in een werkzaam le 
ven, vol innerlijke vreugde en gesteund door een broe 
derlijke samenwerking van de gemeenschap, vormt 
voor jongeren de meest effectieve uitnodiging, het le 
ven van de Passionisten te delen9s. 

80. De communiteiten - vooral in de vormingshui 
zen - moeten echte leerscholen zijn van gebed en 
broederlijkheid. Zij moeten geheel openstaan voor de 
geest van de kerk en zich levendig bewust zijn van hun 
zending: het evangelie te verkondigen in de wereld, 
waarvan ze de authentiek menselijke waarden erken 
nen. 

De religieuzen laten de jongeren blijken, dat zij hen 
beschouwen als door God geroepen om het leven en 
het apostolaat van de congregatie te verrijken. 

Alleen in een dergelijk leefklimaat kunnen jongeren 
met de hulp van competente religieuzenw ervaren 
hoe belangrijk de steun van medebroeders is voor de 
groei en de volharding in hun roeping. 

81. De hogere overste met instemming van zijn raad 
benoemt de novicenmeester, de directeuren en de an 
dere religieuzen die met de vorming worden belast. Zij 
behoren geestelijk en psychologisch goed gevormd te 
zijn, toegerust met een gedegen scholing, een geëigen 
de pastorale ervaring en voldoende kennis van de spi 
ritualiteit en de geschiedenis van de congregatie. In 

98 PC 24 99 PC 18; OT 5 
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goede samenwerking vormen zij de jongeren in de au 
thentieke geest van de Passionistenfamilie en wekken 
bij hen enthousiasme voor hun roeping. 

Zij zullen hen helpen, zich steeds meer bewust te wor 
den, dat zij leden zijn van de communiteit en dat zij 
daarmee ook verantwoordelijk worden voor de vita 
liteit en het werk van de congregatie. 

82. Degenen, die verantwoordelijk zijn voor de vor 
ming, en de communiteit hebben tot taak: te onder 
zoeken of de roeping van de kandidaten authentiek 
is en hen te begeleiden in het bewustwordingsproces 
van hun roeping. Zij zullen hierbij rekening houden 
met hun menselijke, morele en geestelijke gaven en 
met hun lichamelijke en psychische gezondheid'w. 

Zij helpen hen volwassen, evenwichtig en zelfstandig 
te worden. Zij Ieren hen verantwoordelijkheid te dra 
gen en geleidelijk in het verlossingsmysterie van 
Christus te ontdekken wat de Passionistenroeping van 
hen vraagt. Ze brengen een dieper inzicht bij van wat 
er in de maatschappij, waarin zij leven, gedacht wordt 
en gaande is, en Ieren hen dit te beoordelen in het licht 
van het evangelie. 

83. De kandidaat moet die menselijke en religieuze 
eigenschappen ontwikkelen, die hem geschikt maken 
voor het religieuze leven. 

100 OT 6; PC 18 
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Hij moet bereid zijn de noodzakelijke richtlijnen voor 
zijn handelen te aanvaarden, die het wettige gezag met 
de nodige omzichtigheid geeft, en zijn voordeel te 
doen met de begeleiding van degenen, die met de vor 
ming zijn belast. Dit dient te gebeuren in een sfeer van 
dialoog en wederzijds respect. Zo werkt hij vrijwillig 
en edelmoedig mee met de genade van de roeping, die 
hij van God heeft gekregen. 

De verantwoordelijkheid voor zijn vorming berust op 
de eerste plaats bij de kandidaat zelf. Hij is eveneens 
verantwoordelijk voor de groei van zijn aanpassings 
vermogen en teamgeest. 

84. Ieder apostolaat vereist een hoge mate van be 
kwaamheid, die niet enkel een gespecialiseerde ken 
nis veronderstelt, maar evenzeer een voortdurende 
aanpassing aan de eisen van het werkterrein. 

Wij allen moeten blijven studeren en deze studie met 
onze ervaring verrijken, om ons geloof te verdiepen, 
ons gebed te voeden en onszelf toe te rusten voor een 
vruchtbaar apostolaatior. 

85. De congregatie zal een plan ontwerpen voor het 
onderricht en de vorming. Dit plan omvat zowel de 
basisopleiding als de voortgezette studie en beoogt de 
menselijke, religieuze, intellectuele en apostolische 
vorming te vervolmaken. Hierbij houdt zij rekening 
met de documenten van de heilige Stoel en onze par 
ticuliere wetgeving'«. 

IOJ OT 22 
102 OT 13-18 
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Iedere provincie, vice-provincie en elk regionaal vica 
riaat zal dit plan aanpassen aan de richtlijnen van de 
nationale bisschoppenconferentie en haar eigen bij 
zondere omstandigheden en zal ook zorgen voor be 
kwame personen om dit plan uit te voeren. 

Dit aangepaste program wordt aan de generale over 
ste ter goedkeuring voorgelegd. 

86. Gezien onze eigen aard en onze bijzondere ge 
lofte zal het mysterie van de Passie in al haar aspec 
ten en de spiritualiteit van de congregatie en haar 
Stichter geïntegreerd worden in het vormingsplan. Dit 
zal geschieden door middel van speciale cursussen of 
seminaria. 

De vorming vóór en tijdens het noviciaat 

87. Wij spannen ons in om de roeping tot het Pas 
sionistenleven te bevorderen. 

De kandidaten worden geholpen hun roeping te vol 
gen via seminaries of op een andere wijze, die meer 
geschikt en opportuun wordt geacht'w. 

Bij het bevorderen en het begeleiden van roepingen 
moet men zich laten leiden door de nood die het 
apostolaat kent in eigen land en in de missiew-. 

l03 PO 11 ; PC 24 
104 AG 23 
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88. De kandidaten zullen een postulaatsperiode 
doorlopen, waarin ze het leven in gemeenschap leren 
kennen. Gedurende deze periode denken ze na over 
hun roeping en bereiden zich goed voor op het novi 
ciaat. Zij leren elkaar beter kennen, hebben de mo 
gelijkheid om zich te ontplooien op menselijk en emo 
tioneel vlak en krijgen een duidelijker inzicht in de 
doeleinden van het religieuze leven 105• 

89. Het noviciaat heeft tot doel de kandidaten te hel 
pen de betekenis van de Passionistenroeping beter te 
begrijpen, het leven van de congregatie te leren ken 
nen en zich haar geest en apostolische inzet eigen te 
maken. Tegelijkertijd biedt het noviciaat de congre 
gatie de gelegenheid om de kandidaten te leren ken 
nen en zich een oordeel te vormen over hun goede wil 
en hun geschiktheidiee. 

90. Het provinciaal kapittel moet overeenkomstig de 
normen van het algemeen en particulier recht vastleg 
gen: 
a) de voorwaarden voor de intrede in het noviciaat; 
b) de wijze waarop het program van het noviciaat 

wordt goedgekeurd; 
c) de duur van het noviciaat, die niet korter mag zijn 

dan één jaar en niet langer dan twee jaar. 

91. Het noviciaat is gemeenschappelijk voor 
priesterkandidaten en broeders. Na het advies van zijn 
raad gehoord te hebben en van anderen, wier oordeel 
hij wenselijk vindt, keurt de provinciaal goed of 

105 RC 4 
106 RC 4 
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iemand als priester- of als broederkandidaat wordt 
aanvaard bij het begin, tijdens of na het noviciaat. De 
generale secretaris wordt hiervan op de hoogte ge 
bracht. 

92. Voor de geldigheid is vereist dat het noviciaat ge 
daan wordt in een religieus huis dat daartoe door de 
generale overste met instemming van zijn raad wordt 
aangewezen. De hogere oversten kunnen echter 
toestaan dat al de novicen tijdelijk in een ander, door 
hen aangewezen huis verblijven. 

Met het oog op een betere vorming, mag de novicen 
meester, met de goedkeuring van de hogere overste, 
aan de novicen toestaan tijdelijk buiten de commu 
niteit van het noviciaat apostolisch werk te verrich 
ten, echter niet langer dan een maand. Hierbij moe 
ten altijd de normen van het algemeen en particulier 
recht in acht genomen worden. 

De opname in de congregatie 
en de toelating tot de wijdingen 

93. Het toelaten tot het noviciaat en het om gegron 
de redenen wegzenden van novicen, het toelaten tot 
de hernieuwing van de geloften en tot kerkelijke be 
diening komt toe aan de provinciaal, na consultatie 
van zijn raad. 

Het toelaten tot de tijdelijke en eeuwige geloften, tot 
het diaconaat en het priesterschap komt toe aan de 
provinciaal, na instemming van zijn raad. 
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Elke provincie zal vaststellen welk ander adviesorgaan 
de provinciaal en zijn raad in deze aangelegenheden 
moeten consulteren. 

94. · Religieuzen met eeuwige geloften mogen het 
permanente diaconaat ontvangen volgens de richtlij 
nen van de nationale bisschoppenconferentie. In de 
ze legt de congregatie de volgende normen vast: 
a) de kandidaat moet de toelating hebben van de pro 

vinciaal met instemming van zijn raad; 
b) hij moet dezelfde leeftijd hebben als vereist is voor 

de priesterwijding; 
c) hij moet de nodige intellectuele en apostolische 

vorming hebben genoten. 
Verder kan het kapittel nog andere normen vaststellen. 

95. De provinciale reglementen zullen exact de duur 
van de tijdelijke geloften vaststellen; deze mag niet 
korter zijn dan drie jaar en niet langer dan zes jaar. 

De hogere overste kan met goedkeuring van zijn raad 
in afzonderlijke gevallen de periode van de tijdelijke 
geloften verlengen. Deze verlenging mag de periode, 
door het provinciaal kapittel vastgesteld, met ten 
hoogste drie jaar overschrijden. 

96. De eigen hogere overste of zijn afgevaardigde 
neemt de professie van de kandidaat af, volgens het 
rituaal van onze congregatie. 

De professieformule luidt: 

Tot eer van God en met de vaste wil mij inniger aan 
Hem toe te wijden en mijn leven lang de gekruisigde 

!Il. 
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Christus van meer nabij te volgen, leg ik, N.N., in te 
genwoordigheid van mijn broeders, in uw handen, 
N.N., (voor drie jaar/voor eeuwig) de gelofte af mij 
ijverig toe te leggen op de blijvende gedachtenis van 
het Lijden van de Heer en door woord en daad de her 
innering aan zijn Passie te bevorderen. Tevens beloof 
ik zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid volgens 
de regels en constituties van de congregatie van het 
Lijden van Jezus Christus. Ik geef mij van ganser har 
te aan deze religieuze familie om met de genade van 
de heilige Geest, met de hulp van de heilige Maagd 
Maria, de Moeder van Smarten, en op voorspraak van 
onze heilige vader, Paulus van het Kruis, de volmaakte 
liefde te verwerven in de dienst van God en van de 
kerk. 

De uittreding en wegzending 

97. Dankbaar zullen de religieuzen de gave van hun 
roeping waarderen. De moeilijkheden, die zij onder 
vinden, zullen ze proberen te overwinnen vooral door 
gebed en waakzaamheid, en ook door de adviezen en 
de hulp van de oversten en de geestelijke leidsman. 

98. De oversten zullen met bijzondere wijsheid en 
pastorale zorg de religieuzen bijstaan die gebukt gaan 
onder moeilijkheden of twijfels. Als iemand echter 
om gegronde of ernstige redenen voor God overtuigd 
is de congregatie te moeten verlaten (bij een religieus 
met eeuwige geloften om zeer ernstige redenen), of 
wanneer de oversten een religieus moeten wegzenden, 
moet alles geschieden volgens de normen van alge 
meen en particulier recht. 
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De structuur van de congregatie 

99. Onze congregatie is door de kerk gesticht als een 
authentieke, eigen vorm van religieus leven. Haar ti 
tel luidt: «De congregatie van het Lijden van Jezus 
Christus», afgekort met de initialen «C.P.». Haarle 
den worden «Passionisten» genoemd. Zij is een cle 
ricaal religieus instituut van pauselijk recht. 

100. Wij allen, zowel clerici als broeders, hebben de 
zelfde Passionistenroeping. Daarom leven wij in ge 
meenschap als zonen van dezelfde Vader. We beschou 
wen elkaar als werkelijke gelijken. Gezamenlijk doen 
wij - ieder volgens zijn eigen taak in kerk en congre 
gatie - ons best de herinnering aan de Passie levend 
te houden door de navolging van de gekruisigde Heer, 

. gesteund en geleid door onze constituties. 

101. De opname in het instituut gebeurt door het af 
leggen van de religieuze geloften. 

Elke religieus behoort tot die provincie of dat gene 
raal regionaal vicariaat, waardoor hij in de congre 
gatie werd opgenomen. 

Alle leden van de congregatie hebben dezelfde rech 
ten en plichten, overeenkomstig de constituties. 

Alle leden van de congregatie hebben actief stemrecht 
volgens de normen van ons particulier recht; de le 
den met eeuwige geloften hebben passief stemrecht, 
tenzij uit de aard der zaak of uit het algemeen of par 
ticulier recht anders blijkt. 
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102. De eigen religieuze kleding in de congregatie 
bestaat uit een zwart habijt met een riem en het pas 
sieteken. Dit habijt wordt gedragen als teken van re 
ligieuze toewijding en als getuigenis van armoede. 

Het provinciaal kapittel zal voorschriften geven om 
trent het dragen van het habijt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de richtlijnen van de nationale bis 
schoppenconferentie en met de plaatselijke omstan 
digheden en gewoonten. 

103. Volgens het algemeen en particulier recht 
bestaat de congregatie uit provincies, vice-provincies, 
regionale vicariaten en plaatselijke communiteiten. 

a) Een provincie is een eenheid van verschillende 
plaatselijke communiteiten onder eenzelfde over 
ste, die bestuurt met gewone eigen jurisdictie. 

b) Een vice-provincie is een eenheid van verschillen 
de plaatselijke communiteiten onder eenzelfde 
overste, die bestuurt met gewone plaatsvervangen 
de jurisdictie in naam van de generale overste. 

c) Een regionaal vicariaat is een groep van meerdere 
religieuzen onder eenzelfde overste, die bestuurt 
met gewone plaatsvervangende jurisdictie. Het is 
een generaal of een provinciaal vicariaat naarge 
lang het afhangt van het gezag van de Generale 
of van de Provinciale Overste. 

d) Een plaatselijke communiteit bestaat uit tenminste 
drie religieuzen, die onder het gezag van een over 
ste leven in een religieus huis, dat is opgericht 
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volgens de normen van het algemeen en particu 
lier recht. Wij leven daarom in ons eigen religieus 
huis. Wij gaan niet elders wonen zonder toestem 
ming van de overste. Voor langdurige afwezigheid 
is ook de toestemming van de hoge overste vereist. 
Hierbij volgt men de normen van het algemeen 
recht. 

104. Het oprichten, opheffen of samenvoegen van 
provincies is voorbehouden aan het generaal kapittel 
of aan de generale overste met goedkeuring van de ge 
nerale synode. 

Het wijzigen van een provincie behoort tot de be 
voegdheid van de generale overste met goedkeuring 
van zijn raad en na raadpleging van de betrokken pro 
vinciale overheid. 

Het oprichten, wijzigen of opheffen van een vice 
provincie behoort tot de bevoegdheid van de genera 
le overste met de goedkeuring van zijn raad en na raad 
pleging van degenen, die hierbij betrokken zijn. 

Het oprichten of opheffen van een generaal vicariaat 
is voorbehouden aan de generaal met de goedkeuring 
van zijn raad. 

Het oprichten of opheffen van een provinciaal vica 
riaat is voorbehouden aan het provinciaal kapittel of 
aan een ander lichaam, door het provinciaal kapittel 
daartoe gemachtigd, na de voorafgaande goedkeuring 
van de generale overste met de instemming van zijn 
raad. 
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Het oprichten of opheffen van een religieus huis ge 
beurt door de generale overste met de goedkeuring van 
zijn raad, met inachtneming van de voorschriften van 
het recht en na de betrokken provinciale overheid te 
hebben geraadpleegd. 

De aanvraag tot het oprichten of opheffen van een re 
ligieus huis moet, met inachtneming van de wettelij 
ke voorschriften, gericht worden aan de generale over 
ste. Dit moet gebeuren door de provinciaal met goed 
keuring van zijn raad en met goedkeuring of advies 
van hen, die volgens de provinciale statuten hierin me 
dezeggenschap hebben. 

105. Elke plaatselijke communiteit moet behoren tot 
een provincie, vice-provincie of regionaal vicariaat. 
Indien echter het welzijn van de congregatie dit vraagt, 
kan de generale overste met goedkeuring van zijn raad 
en na raadpleging van de provinciaal of vice-provin 
ciaal met hun respectievelijke raad, bepaalde afzon 
derlijke religieuze huizen onder zijn onmiddelijke ju 
risdictie plaatsen. 

106. Alle religieuze huizen hebben dezelfde rechten 
en plichten, tenzij de generale overste, het provinciaal 
kapittel of het congres van de vice-provincie anders 
bepalen. 

107. De generale overste heeft het recht, na de goed 
keuring van zijn raad, missiegebieden aan te nemen 
of met de heilige Stoel te onderhandelen in geval mis 
siegebieden verdeeld of opgeheven moeten worden. 

Eveneens kan hij, na advies van zijn raad te hebben 
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ingewonnen, deze missiegebieden toevertrouwen aan 
een of meerdere provincies, rekening houdend met 
hun mogelijkheden om te zorgen voor de nodige man 
kracht en financiële middelen. 

Missies, die het provinciaal gezag van de generale 
overste heeft aanvaard, staan onder de onmiddellij 
ke verantwoordelijkheid van de provincie, waaraan ze 
zijn toevertrouwd. 
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De taak van het gezag 

108. Het gezag in de kerk is bedoeld als een broe 
derlijke dienst, die namens God wordt uitgeoefend 
door gezagsdragers. Daarom moeten degenen, die in 
de congregatie bestuursverantwoordelijkheid dragen, 
attent zijn op de manifestaties van de Geest om de ge 
meenschap te kunnen leiden op een manier, die zo 
wel aan de gezonde ontplooiing van ieder religieus, 
als aan het gemeenschappelijk welzijn ten goede 
komt. 

109. Collegiaal gezag en collegiale jurisdictie komen 
toe aan het generaal en provinciaal kapittel in over 
eenstemming met het algemeen recht, onze constitu 
ties en algemene reglementen. 

De generale raad, de provinciale raad, het plaatselijk 
kapittel en andere bestuursorganen oefenen geen col 
legiaal gezag uit, zelfs niet wanneer hun stem beslis 
send is, tenzij het tegendeel blijkt uit het algemeen of 
particulier recht of indien het een verkiezing betreft. 

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften 
handelen de generale overste, de provinciaal of de 
plaatselijke overste op eigen gezag, nadat zij de voor 
afgaande goedkeuring of het advies van de raad of het 
plaatselijk kapittel hebben verkregen. Bij afhandeling 
van zaken volgens het recht komen de oversten met 
hun raad in vergadering samen en brengen samen met 
de anderen hun stem uit. 

110. De hogere oversten zijn: de generale overste, de 
provinciale oversten, de vice-provinciaals, de regionale 
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vicarissen, hun plaatsvervangers in functie en dege 
nen, die gezag hebben dat gelijk staat met dat van de 
provinciaal. 

Niemand kan tot hogere overste gekozen worden, ten 
zij na zeven jaar eeuwige professie; de generale over 
ste moet daarenboven minstens veertig jaar oud zijn. 

111. De hogere oversten zijn verplicht een geloofs 
belijdenis af te leggen, waarbij zij gebruik maken van 
een formule, goedgekeurd door de heilige Stoel. 

a) De generale overste doet dit tegenover het generaal 
kapittel, dat hem gekozen heeft. 

b) De andere hogere oversten doen dit tegenover de 
gene, die hen benoemd heeft of hen moet bevesti 
gen, of tegenover diens afgevaardigde. 

112. Bij verkiezingen wordt diegene als gekozen be 
schouwd en door de voorzitter van de vergadering als 
gekozen verklaard, die - na aftrek van de ongeldige 
stemmen - de vereiste meerderheid heeft behaald 
volgens de voorschriften van het algemeen en ons par 
ticulier recht. 

Ook in andere zaken wordt de vereiste meerderheid 
bepaald door het aantal geldige stemmen. 

113. Met schriftelijke vastgestelde wetten heeft men 
nog geen dynamisch bestuur of een vitale communi 
teit. Alle religieuzen moeten eraan meewerken om op 
elk niveau een goed bestuur te krijgen. Wanneer al 
len hiervoor medeverantwoordelijkheid willen dra- 
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gen, kan het gezag zijn dienende taak vervullen tegen 
over de gemeenschap, waarin het wordt uitgeoefend. 
Zo zal het doel van onze zending in de kerk worden 
bereikt, tot eer en glorie van God en het heil van de 
mensen. 

114. De aanvraag bij de heilige Stoel tot wijziging 
of toevoeging van een voorschrift van de constituties 
vereist tweederde van de stemmen op twee opeenvol 
gende generale kapittels. 

Na een eerste beslissing zal de generale overste een tij 
delijk rescript vragen om de gewenste wijziging of toe 
voeging aan de praktijk te toetsen. De aanvraag voor 
de definitieve wijziging of toevoeging kan ingediend 
worden, wanneer het volgende generaal kapittel de 
eerder genomen beslissing bevestigt. 

115. De bevoegdheid om de constituties te interpre 
teren komt toe aan het generaal kapittel en buiten de 
tijd van het kapittel, aan de generale overste met goed 
keuring van zijn raad, op voorwaarde dat de uitleg 
noch verruimend noch beperkend is, want deze geval 
len zijn voorbehouden aan de heilige Stoel. Voor wat 
de algemene reglementen van de congregatie en het 
particulier recht van de provincies en vice-provincies 
aangaat komt de interpretatie toe aan bovengenoemd 
gezag van de congregatie. 

De provinciaals met de goedkeuring van hun raad zijn 
bevoegd om het particulier recht van hun provincie 
te interpreteren, met uitzondering van die normen die 
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rechtstreeks betrekking hebben op de provinciaal en 
zijn raad. Alle religieuzen hebben het recht een beroep 
te doen op de generale overste en zijn raad. 

116. De dispensaties. 
De generale overste kan de afzonderlijke religieuzen 
en, met de goedkeuring van zijn raad, ook de afzon 
derlijke huizen, vicariaten en provincies dispenseren 
van bepaalde disciplinaire voorschriften van de 
constituties en van alle voorschriften van de algeme 
ne reglementen. Daarenboven kan hij, met goedkeu 
ring van zijn raad, dispenseren van de bepalingen en 
decreten van provinciale congressen en kapittels. 

De andere hogere oversten kunnen hun eigen onder 
danen en degenen, die in hun territorium verblijven, 
afzonderlijk dispenseren van bepaalde disciplinaire 
voorschriften van onze wetgeving. Met de goedkeu 
ring van hun raad hebben zij per geval dezelfde be 
voegdheid voor elk huis afzonderlijk. 

De plaatselijke overste kan in zaken van disciplinaire 
aard ieder religieus afzonderlijk en in een bepaald ge 
val zelfs de hele communiteit dispenseren. 

117. De toestemming van de hogere overste of van 
de plaatselijke overste is vereist om voor de religieu 
zen in onze kerken of oratoria te preken. 

118. De leden van onze congregatie, die geschriften 
over religieuze of morele onderwerpen willen publi 
ceren, hebben naast de toelating van het kerkelijk ge 
zag, als dit vereist is, ook de toestemming nodig van 
de generale overste of de provinciaal. 
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In de plaatselijke gemeenschap 

119. De vitaliteit van de congregatie hangt af van 
haar fundamentele kern: de plaatselijke communiteit. 
Hier leven de Passionisten, zich bewust van hun waar 
digheid als kinderen Gods, in een samenlevingsvorm, 
die de rechtmatige eisen van medeverantwoordelijk 
heid erkent. 

Zij hebben het recht én de plicht om deel te nemen aan 
het proces van de besluitvorming in de communiteit. 
Een louter passieve houding past hier niet. 

De oversten moeten hun broeders zó leiden, dat deze 
in een actieve en verantwoordelijke gehoorzaamheid 
samenwerken in de taken, die vervuld moeten worden, 
en de initiatieven, die genomen moeten worden. De 
oversten moeten dan ook graag naar de religieuzen 
luisteren en hun eensgezinde inzet bevorderen voor het 
welzijn van het instituut en van de kerk. Daarbij blijft 
de bevoegdheid van de oversten bestaan om te beslui 
ten en te bevelen wat gedaan moet worden 107• 

120. De religieus, die als overste is aangesteld, staat 
niet boven of buiten zijn communiteit. Hij is één met 
zijn medebroeders. In het besef dat het welzijn van de 
communiteit in grote mate afhangt van de overste, be 
schouwt hij zelf zijn taak als een dienst. Hij oefent 
zijn gezag uit in geest van dienstbaarheid tegenover 
zijn medebroeders, zodat hij de liefde, waarmee God 
hen liefheeft, tot uitdrukking brengt10s. 

101 PC 14 
10s PC 14 
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De overste bestuurt de religieuzen met respect voor 
hun menselijke persoon, zodat iedereen zich echt ge 
waardeerd voelt. Met vastberadenheid en standvastig 
heid zal hij goedheid verbinden. 

In dienstbaarheid tegenover de medebroeders is hij 
zowel pastor als animator. Als pastor brengt hij het 
gezin van God samen in broederlijke eensgezindheid 
en leidt het door Christus en in de heilige Geest tot 
de Vader. Als animator bevordert hij die activiteiten 
en initiatieven, die de medebroeders verenigen in een 
hechte gemeenschap van leven, gebed en aposto 
laat 109. 

121. Volgens het subsidiariteitsbeginsel heeft de lo 
kale communiteit de nodige vrijheid om haar eigen 
leven en zending ter plaatse gestalte te geven. In broe 
derlijke eenheid en dialoog is zij verbonden met de an 
dere communiteiten en draagt zij bij aan de ontwik 
keling van de provincie. Uit de bloei van de provincie 
put zij immers zelf steun, kracht en inspiratie. 

Alles waarover de provincie beschikt, staat ten dienste 
van allen; haar doelstellingen gelden voor allen. 

In de provincie 

122. De voornaamste gezags- en beleidsinstantie 
binnen de provincie is het provinciaal kapittel. 

109 MR 13 
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Krachtens het subsidiariteitsbeginsel worden vele be 
langrijke beslissingen aan het provinciaal gezag toe 
vertrouwd om het in staat te stellen zich bezig te hou 
den met de problemen van de eigen regio. Zo wordt 
een gezonde mate van autonomie gewaarborgd bin 
nen de eigen zending van de congregatie. 

123. Het provinciaal kapittel wordt bijeengeroepen, 
om het leven van de provincie aan een onderzoek te 
onderwerpen, om de problemen, die zich voordoen, 
onder ogen te zien, om een verantwoord beleid voor 
de toekomst te ontwerpen, om normen en decreten uit 
te vaardigen en om de verkiezingen te houden. 

Ofschoon het kapittel geen uitvoerende bestuurs 
macht bezit, heeft het niettemin de verantwoordelijk 
heid de stand van zaken te evalueren in het licht van 
duidelijk omschreven beleidslijnen. 

124. De provinciaal moet leiding en inspiratie geven 
aan de communiteiten en deze samenbinden tot een 
hechte broederlijke eenheid. 

Hij moet openstaan voor de werking van de Geest en 
aandacht hebben voor de verscheidenheid in levens 
omstandigheden. 

Met de hulp van zijn raad en van bestaande advies 
organen zal hij in staat zijn zich een juist en verant 
woord oordeel te vormen over de levensstijl en de ge 
trouwheid van de communiteiten. 

125. De provinciaal zal in zijn oprechte zorg voor 
de religieuzen van de provincie alles in het werk stellen 
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om hun talenten tot ontplooiing te laten komen ter 
wille van hun eigen welzijn en dat van de provincie. 

Zijn bestuurstaak oefent hij uit door naar de doelstel 
lingen te verwijzen, door de waarden te verduidelij 
ken en de motivatie te geven, die tot een echt Passio 
nistenleven inspireert. 

Aangezien hij de eerste verantwoordelijke is voor het 
goed functioneren van de provincie, moet hij een doel 
matig werkprogramma opstellen, conflicten bijleg 
gen, erop toezien dat de programma's, die door het 
generaal of provinciaal bestuur zijn vastgesteld, wor 
den uitgevoerd, en een hechte band tussen de provin 
cie en het geheel van de congregatie bevorderen. 

Het generaal kapittel 

126. Het generaal kapittel vormt het hoogste gezag 
in de congregatie en het heeft volledige jurisdictie 
overeenkomstig de normen van het recht. 

127. Het generaal kapittel komt bijeen om zijn wet 
gevende taak uit te oefenen, om verkiezingen te hou 
den en te zorgen dat de congregatie trouw blijft aan 
haar gemeenschappelijk doel en aan haar dienst bin 
nen de kerk. Haar belangrijkste taken zijn daarom de 
volgende: 

a) de werking van de Geest te onderkennen in de te 
kenen van de tijd, om zo een dynamische kracht 
te zijn bij het voortdurende werk van vernieuwing 
en aanpassing; 
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b) het authentieke karakter van de congregatie te ver 
sterken, zodat dit zichtbaar wordt overal, waar on 
ze religieuzen zich bevinden; 

c) de situatie van de congregatie te onderzoeken en 
haar gemeenschappelijke doeleinden omtrent ons 
communiteitsleven en ons apostolisch werk te ver 
helderen; 

d) de solidariteit te bevorderen en de eenheid te be 
waren, zonder echter uniformiteit te eisen; 

e) de activiteiten van het generaal bestuur, de uitvoe 
ring van de programma's van het voorgaande ka 
pittel en de generale synode te evalueren, zonder 
echter de bestuurlijke procedures vast te leggen, 
welke behoren tot de taak van de generale overste 
en zijn medewerkers; 

f) de generale overste en zijn raad te kiezen. 

128. Als hoogste wetgevend lichaam van een inter 
nationale gemeenschap, zal het generaal kapittel ge 
woonlijk zijn directieven en instructies geven in meer 
algemene termen. Aan de provincies komt het toe deze 
uit te voeren, rekening houdend met de verschillende 
culturele en plaatselijke behoeften. 

129. Het generaal kapittel zal elke zes jaar bijeen 
komen. 

Leden «ex officio» zijn: de generale overste, die het 
kapittel ook zal voorzitten; de vroegere generale over 
sten, de generale consultoren, de generale procurator, 
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de generale secretaris, de generale secretaris voor de 
missies, de generale econoom, de provinciaals en de 
vice-provinciaals. 

Wanneer een provinciaal of vice-provinciaal niet aan 
het kapittel kan deelnemen, zal zijn eerste consultor 
hem vervangen. Als ook deze verhinderd is, zal ie 
mand anders gekozen worden door de provinciale 
raad. 

130. Uit iedere provincie zullen één of meerdere ge 
delegeerden aan het generaal kapittel deelnemen; zij 
worden gekozen volgens de normen van de algemene 
reglementen. De algemene reglementen kunnen nor 
men geven aangaande de afgevaardigden uit de ver 
schillende groepen, streken of organisaties binnen de 
congregatie. Wanneer een afgevaardigde verhinderd 
is zal zijn plaatsvervanger aan het kapittel deelnemen. 

De generale overste en zijn raad 

131. De religieus, die aan het hoofd staat van de con 
gregatie, is de generale overste. Hij heeft gewone ei 
gen jurisdictie over alle provincies, vice-provincies, re 
gionale vicariaten, huizen, religieuzen en goederen 
van de congregatie. Deze jurisdictie moet hij uitoefe 
nen volgens de normen van liet algemeen en particu 
lier recht. 

De generale overste wordt voor zes jaar gekozen en 
kan slechts eenmaal onmiddellijk herkozen worden. 

132. Na alles goed te hebben overwogen in de Heer, 
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zullen de kiesgerechtigden in alle zorgvuldigheid de 
gene kiezen, die zij het meest waardig achten om de 
congregatie te besturen. 

133. Voor de canonieke verkiezing van de generale 
overste is tweederde van het aantal stemmen vereist. 
Wanneer bij de vijfde stemopname nog geen verkie 
zing tot stand is gekomen, zal bij de volgende stem op 
name diegene verkozen zijn, die de absolute meerder 
heid heeft behaald. 

134. Omdat de generale overste jurisdictie heeft over 
heel de congregatie, heeft hij stemrecht op alle pro 
vinciale en plaatselijke kapittels, congressen en ver 
gaderingen in de congregatie. 

Indien de generale overste in een buitengewoon geval 
rechtstreeks zijn gezag uitoefent in een provincie, is 
het advies of de goedkeuring van de generale raad ver 
eist in die gevallen, waarin de provinciaal hetzelfde 
moet vragen van zijn raad. 

135. Het generaal kapittel zal tenminste vier consul 
toren kiezen overeenkomstig de normen van de alge 
mene reglementen. Zij fungeren als generale raad en 
assisteren de generale overste bij het behartigen van 
de belangen van de congregatie. 

De generale overste zal zijn raad op de hoogte houden 
van de situatie in de congregatie en veelvuldig haar 
problemen en haar ontwikkeling met hen bespreken. 
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De generale overste zal de beslissende of adviserende 
stem van zijn raad vragen, telkens wanneer het alge 
meen of particulier recht dit vereist. 

136. Voor de verkiezing van de generale consulto 
ren volstaat de absolute meerderheid. Wanneer bij de 
vijfde stemopname nog geen absolute meerderheid 
verkregen is, wordt verder gekozen uit de twee kandi 
daten, die bij de vijfde stemopname het hoogste aan 
tal stemmen verwierven en wordt degene als gekozen 
beschouwd, die de absolute meerderheid behaalt. 
Wanneer bij de zesde stemopname de kandidaten een 
gelijk aantal stemmen hebben, zal diegene als geko 
zen worden beschouwd, die de oudste is in professie 
en bij gelijkheid van professie, diegene die de oudste 
is in leeftijd. 

Allen worden gekozen voor zes jaar en kunnen slechts 
eenmaal onmiddellijk herkozen worden. 

137. De generale overste en de generale consultoren 
treden in functie door het feit van hun verkiezing en 
de aanvaarding ervan. 

Nadat het vereiste aantal consultoren gekozen is, zal 
het kapittel vervolgens een van hen tot eerste consul 
tor kiezen, met inachtneming van dezelfde normen, 
die gelden bij de verkiezing van een consultor. Wan 
neer de generale overste, om welke reden dan ook, af 
wezig is, zal de eerste consultor hem vervangen. 

Indien de functie van generale overste vacant is, zal de 
eerste consultor zijn plaats innemen tot aan het eerst 
volgend kapittel, dat binnen een jaar moet beginnen. 
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138. De generale overste zal, met goedkeuring van 
zijn raad, de generale procurator, de generale secre 
taris, de generale econoom, de generale secretaris voor 
de missies en de generale postulator benoemen. 

Ook zal de generale overste, met goedkeuring van zijn 
raad, de lokale oversten benoemen in de huizen, die 
onder zijn rechtstreekse jurisdictie staan. 

139. Wanneer een generale consultor zijn functie 
neerlegt, zullen de generale overste, de generale con 
sultoren en de generale procurator collegiaal een an 
der kiezen voor de tijd tot aan het volgend generaal 
kapittel. 

140. De algemene reglementen zullen bepalen hoe 
veel leden van de generale raad aanwezig moeten zijn 
om geldig te kunnen handelen; tevens zullen zij 
vaststellen welke functionarissen van de curie de af 
wezige consultoren moeten vervangen, wanneer dit 
nodig is om het vereiste aantal aanwezigen te verkrij- 
gen. 

141. Om zijn pastorale dienst in de congregatie te 
vervullen zal de generale overste tenminste eenmaal 
tijdens zijn ambtsperiode persoonlijk de canonieke 
visitatie doen. Niettemin mag hij een generale consul 
tor of iemand anders afvaardigen. Deze zal dan aan 
de generale overste en zijn raad een nauwkeurig, 
schriftelijk verslag uitbrengen. 

142. De voornaamste taak van de generale overste 
is ervoor te zorgen, dat het algemeen kerkelijk recht, 
de constituties en de richtlijnen van het generaal 
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kapittel worden nageleefd in trouw aan de inspiratie 
van de congregatie en als antwoord op het appèl van 
het kerkelijk gezag. 

Hij moet met alle daartoe geëigende middelen de spi 
rituele, doctrinaire en culturele groei van de congre 
gatie behartigen. 

Hij moet oog hebben voor de dringende problemen 
van onze tijd, de activiteiten op apostolisch terrein 
coördineren, aanmoedigen tot voortdurende vernieu 
wing, zowel van het leven van de gemeenschap als van 
het leven en de werkzaamheden van onze religieuzen. 
Op deze wijze zal hij de spirituele eenheid van de pro 
vincies versterken, in overeenstemming met onze ge 
meenschappelijke roeping. 

143. De generale overste zal voortdurend contact 
houden met de provincies, zich op de hoogte stellen 
van hun problemen, moeilijkheden, successen en 
mislukkingen en hen bijstaan met broederlijke be 
moediging, liefde en begrip. 

Een goed zicht op heel de congregatie zal hem helpen 
de provincies bij te staan. Hij zal hun duidelijke richt 
lijnen geven omtrent de doelstellingen van de congre 
gatie en niet aarzelen vastberadenheid te tonen, waar 
dit nodig is. 

De generale synode 

144. De generale synode is vooral een vergadering, 
die als adviserend lichaam de generale overste bijstaat. 
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Zij bestudeert het programma, dat door het generaal 
kapittel is opgesteld en evalueert de uitvoering. Zij 
neemt initiatieven voor de voortdurende vernieuwing 
van de congregatie. Zij wijst wegen om ernstige pro 
blemen in broederlijke geest op te lossen. Zij herin 
nert de verschillende provincies van de congregatie 
aan de verplichtingen ten opzichte van elkaar. 

145. De generale overste heeft de goedkeuring van 
de synode nodig in de volgende belangrijke zaken van 
de congregatie: 

a) het bijeenroepen van een buitengewoon generaal 
kapittel; 

b) het verlenen van algemene dispensatie van de al 
gemene reglementen; 

c) het oprichten, opheffen of samenvoegen van pro 
vincies. 

146. De generale overste roept de synode om de twee 
jaar bijeen en ook wanneer hij dit, met goedkeuring 
van zijn raad, gewenst acht, of wanneer een meerder 
heid van provinciaals dit vraagt. 

De synodeleden moeten geraadpleegd worden om 
trent de agendapunten van de vergadering en zij zijn 
vrij om andere discussiepunten voor te stellen. 

147. De generale overste is ex-officio voorzitter van 
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de synode. De andere leden zijn degenen, die ex 
officio deel nemen aan het generaal kapittel. 

Indien een provinciaal of vice-provinciaal niet aan 
wezig kan zijn op de synode, zal zijn eerste consultor 
hem vervangen. Is ook deze verhinderd, dan zal ie 
mand anders gekozen worden door de provinciale 
raad. 

Het provinciaal bestuur 

148. Het provinciaal kapittel is het hoogste gezag 
van elke provincie. Het is een collegiale vergadering 
met jurisdictie volgens het algemeen en particulier 
recht. 

Telkens wanneer de constituties iets naar het provin 
ciaal gezag of naar de provincie verwijzen, zonder na 
dere aanduiding, wordt in de eerste plaats en met recht 
van voorrang het provinciaal kapittel bedoeld. Bui 
ten het provinciaal kapittel moeten de beslissingen ge 
nomen worden door de provinciaal, met de goedkeu 
ring van zijn raad. Het provinciaal kapittel kan ver 
der het advies of de goedkeuring vragen van anderen. 

149. Het provinciaal kapittel wordt bijeengeroepen 
en gehouden overeenkomstig de volgende normen: 

a) elke provincie zal bepalen, hoe vaak een provin 
ciaal kapittel gehouden wordt; het moet samen 
komen met tussenpozen van tenminste drie en ten 
hoogste zes jaar; 
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b) na ruggespraak met de generale overste aangaan 
de de datum, zal de provinciaal het kapittel samen 
roepen door middel van een rondzendbrief, die tij 
dig naar alle huizen van de provincie wordt gezon 
den; 

c) de provinciaal en de provinciale consultoren zijn 
ex officio lid van het provinciaal kapittel; het ka 
pittel zal bepalen, wie verder ex officio of op an 
dere gronden deelneemt; het aantal afgevaardig 
den mag niet lager zijn dan het aantal kapittelle 
den ex officio; 

d) het provinciaal kapittel kan zijn eigen samenstel 
ling niet wijzigen tijdens de duur van zijn zitting; 

e) de generale overste of zijn afgevaardigde zit het 
provinciaal kapittel voor en heeft stemrecht; 

f) de normen en decreten van het provinciaal kapit 
tel hebben de goedkeuring nodig van de generale 
overste, met instemming van zijn raad. 

150. Iedere provincie zal vaststellen hoe de afgevaar 
digden voor het provinciaal kapittel en hun plaatsver 
vangers worden gekozen. 

Bij de verkiezing van de afgevaardigden hebben alle 
leden van de provincie actief kiesrecht; passief stem 
recht hebben alle religieuzen met eeuwige geloften. 

151. Iedere provincie wordt bestuurd door een pro 
vinciaal, gekozen op een wijze, die door het provin 
ciaal kapittel is vastgesteld. Hij moet door de gene- 
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rale overste in zijn ambt bevestigd worden. Hij heeft 
gewone en eigen kerkelijke jurisdictie over alle huizen, 
personen en goederen van de provincie. 

Zijn ambtstermijn duurt tenminste drie en ten hoogste 
zes jaar. Hij kan herkozen worden volgens de normen, 
die door het provinciaal kapittel zijn vastgesteld. Hij 
kan voor een derde en laatste maal gekozen worden 
alleen wanneer hij in een van de eerste drie stemron 
den de tweederde meerderheid van de stemmen be 
haalt; anders kan hij niet gekozen worden. 

152. De provinciaal zal jaarlijks hetzij persoonlijk, 
hetzij via een afgevaardigde, een visitatie houden in 
de provincie. Na de visitatie zal hij een nauwkeurig, 
schriftelijk verslag aan de generale overste doen toe 
komen. 

153. Om de provinciaal bij te staan zullen consul 
toren gekozen worden, die rechtstreeks van hem af 
hankelijk zijn. 

Zij hebben een beslissende of adviserende stem over 
eenkomstig het algemeen recht en het particulier recht 
van de congregatie of de provincie. 

154. Het provinciaal kapittel zal het volgende 
vaststellen : 

a) het aantal consultoren en hun taken binnen het 
bestuur van de provincie, de wijze waarop ze wor- 
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den gekozen, de onderlinge rangorde en de duur 
van hun functie ; 

b) de wijze waarop een consultor vervangen wordt, 
die zijn functie voortijdig neerlegt; 

c) de vervanger van de provinciaal, wanneer de laatste 
verhinderd is of zijn ambt neerlegt. 

155. Het komt toe aan de generale overste of zijn af 
gevaardigde een provinciaal en zijn consultoren in hun 
functie te bevestigen. 

156. Het provinciaal kapittel zal bepalen welke an 
dere belangrijke functies nodig zijn voor het bestuur 
van de provincie en hoe de betreffende functionaris 
sen gekozen moeten worden. 

157. Wanneer hij dit om ernstige redenen noodza 
kelijk acht, heeft de voorzitter van het kapittel het 
recht om een bijzondere zaak aan zichzelf en zijn raad 
voor te behouden, of het kapittel te sluiten en de reste 
rende agendapunten aan zichzelf en zijn raad voor te 
behouden, echter steeds met inachtneming van het 
geen is voorgeschreven in nr. 159. 

158. In een bijzonder geval, als ernstige redenen 
dit vereisen, kan de generale overste, met goedkeuring 
van zijn raad, uitgedrukt in een tweederde stemmeer 
derheid, de keuze van een provinciaal aan zichzelf en 
zijn raad voorbehouden, en ook alle andere verkie 
zingen en benoemingen in de provincie, echter steeds 
met inachtneming van hetgeen is voorgeschreven in 
nr. 159. 
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Wanneer een lid van de raad afwezig of verhinderd is, 
zal hij zijn stem schriftelijk uitbrengen. 

159. Het provinciaal kapittel zal bepalen hoe de af 
gevaardigden voor een gewoon of buitengewoon ge 
neraal kapittel en hun plaatsvervangers worden geko 
zen. 

Vice-provincies en regionale vicariaten 

160. Een vice-provincie wordt bestuurd door een 
vice-provinciaal en een regionaal vicariaat door een 
regionale vicaris. Deze hebben gewone, plaatsvervan 
gende jurisdictie over de personen, huizen en goede 
ren van de vice-provincie of het regionale vicariaat. 
Zij hebben dezelfde rechten en bevoegdheden die een 
provinciaal heeft bij het besturen van een provincie, 
met uitzondering van die welke de hogere overste aan 
zièhzelf heeft voorbehouden. 

Zij zullen tenminste twee consultoren hebben. 

161. Op de vastgestelde tijd zal in de vice-provincie 
het congres gehouden worden. Het wordt samenge 
roepen door de vice-provinciaal, met goedkeuring van 
de generale overste. 

Op dit congres hebben ex-officio stemrecht: de vice 
provinciaal en zijn consultoren. De generale overste 
of zijn afgevaardigde zit het congres voor, heeft stem 
recht en bevestigd de verkiezingen. 

162. Op de vastgestelde tijd zal in het regionaal 



rifî~ "· ~ -·· -- 
1 166 Het bestuur van de congregatie 

vicariaat het congres gehouden worden. Het wordt sa 
mengeroepen door de regionale vicaris, met goedkeu 
ring van de generale of provinciale overste, waarvan 
het vicariaat afhankelijk is. 

Hierin hebben ex-officio stemrecht: de regionale vi 
caris en zijn consultoren, de generale of provinciale 
overste, waarvan het vicariaat afhankelijk is, of hun 
afgevaardigde. 

In generale vicariaten is de generale overste of diens 
afgevaardigde voorzitter van het congres. Hij heeft 
stemrecht en bevestigt de verkiezingen. 

In provinciale vicariaten is de provinciaal of zijn af 
gevaardigde voorzitter van het congres. Hij heeft 
stemrecht en bevestigt de verkiezingen. Wanneer de 
generale overste aanwezig is, zit hij het congres voor. 
Hij heeft stemrecht. In dat geval behoudt de provin 
ciaal of diens afgevaardigde het stemrecht. 

163. De vice-provincie bepaalt de normen, die goed 
gekeurd dienen te worden door de generale overste en 
zijn raad, omtrent de volgende punten : 

a) de frekwentie, de samenstelling en de taken van het 
congres, alsook de wijze waarop de afgevaardig 
den en hun plaatsvervangers worden gekozen; 

b) de wijze, waarop de vice-provinciaal en zijn con 
sultoren worden gekozen, hun ambtstermijn, die 
tenminste drie jaar en ten hoogste zes jaar duurt, 
en de mogelijkheid van hun herverkiezing; 
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c) de rangorde onder de consultoren en de wijze 
waarop de vice-provinciaal wordt vervangen en op 
gevolgd. 

In de regionale vicariaten worden deze normen vast 
gesteld of goedgekeurd hetzij door de generale over 
ste, hetzij door het provinciaal gezag, waarvan zij af 
hankelijk zijn. 

Een regionaal vicariaat moet ook de voorschriften na 
komen, die van kracht zijn in de provincie, waarvan 
het afhankelijk is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
is bepaald. 

164. Voor andere zaken betreffende het bestuur van 
provincies en huizen moeten de voorschriften van het 
algemeen en particulier recht worden nagekomen. 

De plaatselijke communiteit 

165. Elke plaatselijke communiteit heeft een over 
ste. Hij heeft jurisdictie over de personen en de goe 
deren van het huis. 

Het provinciaal kapittel zal de normen vaststellen 
voor de verkiezing of benoeming van de plaatselijke 
oversten en voor de duur van hun ambtstermijn, die 
niet langer mag zijn dan vier jaar. 

Wanneer de plaatselijke oversten gekozen worden, 
moeten zij door de provinciaal bevestigd worden. 
Wanneer zij benoemd worden door de provinciaal, 
moet er vooraf een passende consultatie plaatsvinden. 
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De plaatselijke oversten kunnen slechts eenmaal voor 
hetzelfde huis herkozen worden. Om een gegronde re 
den kan de generale overste van deze regel slechts twee 
maal dispenseren. 

Gewoonlijk zal er in elke plaatselijke communiteit 
naast de overste een vicaris en een econoom zijn. 

166. De generale overste met instemming van zijn 
raad, of de provinciaal met instemming van zijn raad 
en de goedkeuring van de generale overste, kan een 
plaatselijke overste uit zijn functie ontslaan, na gron 
dig onderzoek van zijn gedrag en om zware redenen. 

167. Het plaatselijke kapittel fungeert als raad voor 
de overste van het huis. Het provinciaal gezag bepaalt 
de normen omtrent de frekwentie en de samenstelling 
van het plaatselijk kapittel en stelt vast voor welke za 
ken een adviserende of beslissende stem vereist is. 

De provinciaal kan, met goedkeuring van zijn raad, 
en om ernstige redenen, die hij aan de communiteit 
moet meedelen, anders beschikken dan het plaatse 
lijk kapittel heeft beslist. 
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De tijdelijke goederen 

168. De armoede moet oprecht en authentiek be 
leefd worden. Ze moet duidelijk waarneembaar zijn 
in de communiteit, de provincie en de congregatie. El 
ke vorm van luxe, winstbegjag en ophoping van goe 
deren moet vermeden worden. We moeten tevreden 
zijn met het noodzakelijke in een eenvoudige, sobere 
leefstijl. 

169. De congregatie, de provincies, de vice 
provincies, de regionale vicariaten en de huizen met 
rechtspersoonlijkheid hebben het recht, met inacht 
neming van de algemene en particuliere wetgeving, tij 
delijke goederen te verwerven, te bezitten, te verkrij 
gen en te beheren. 

Een provincie kan vaste eigendommen en inkomsten 
hebben, wanneer het provinciaal kapittel dit noodza 
kelijk acht voor het onderhoud van de religieuzen en 
de bevordering van het apostolaat. Dit alles mag ech 
ter niet in strijd zijn met de armoede. 

Onder dezelfde voorwaarden geldt dit ook voor een 
vice-provincie en een regionaal vicariaat. 

170. De voortdurende arbeid van al onze religieu 
zen is onze voornaamste bron van inkomen. Wij aan 
vaarden de vergoeding voor ons werk als een manier 
om de armoede te beleven, maar we zorgen zoveel mo 
gelijk onthecht te blijven aan de financiële vergoeding 
voor onze werkzaamheden. Bij de verkondiging van 
het Woord van het Kruis tonen wij een houding van 
onbaatzuchtigheid. 
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171. Dankbaar aanvaarden wij de hulp van weldoe 
ners en wij tonen onze waardering door hen te laten 
voelen dat ze geestelijk verbonden zijn met de con 
gregatie en bijdragen aan haar apostolische werk 
zaamheden. 

172. Het beheer van de goederen van de congrega 
tie beoogt de financiële middelen, die nodig zijn voor 
het levensonderhoud van de religieuzen en voor de uit 
bouw van ons apostolaat, te reserveren en veilig te stel 
len. 

De beheerders moeten zich bewust zijn van de socia 
le gevolgen, die met geldbelegging verbonden zijn. 

Zij zullen nagaan welke inkomsten er nodig zijn voor 
de normale uitgaven en met wijsheid voorzieningen 
treffen voor de buitengewone uitgaven, die onvermij 
delijk verbonden zijn met een gezonde groei van de 
congregatie. 

173. De religieuzen, die belast worden met het be 
heer van de goederen, zullen de vereiste bekwaamheid 
hebben voor hun taak. Op generaal, provinciaal en lo 
kaal vlak zullen ze de nodige bevoegdheid hebben om 
hun taak efficiënt te kunnen uitvoeren, met inacht 
neming van het algemeen en particulier recht. 

174. Met inachtneming van het algemeen recht en 
binnen de grenzen, door de generale overste met zijn 
raad vastgesteld, kan de provinciaal, met beslissende 
stem van zijn raad, of iemand door hem gemachtigd, 
onroerende goederen kopen en verkopen, lenen of uit 
lenen, transacties afsluiten en andere noodzakelijke 
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handelingen stellen inzake financieel beheer. Hij doet 
dit als vertegenwoordiger van de congregatie binnen 
zijn provincie. 

175. Ook bij het beheer van de tijdelijke goederen 
zal elk huis ernaar streven een duidelijke getuigenis 
af te leggen van de armoede. 

Dit vraagt vooral een zorgvuldig omgaan met alle ma 
teriële en financiële middelen, waarover men beschikt. 
Verkwisting en onzorgvuldig gebruik van de materiële 
goederen is niet alleen oneconomisch, maar ook in 
strijd met de religieuze armoede. 

In elke provincie zal onder de religieuzen een verant 
woordelijkheidszin bevorderd worden ten aanzien van 
de financiële problemen van het eigen huis en van de 
provincie. 

176. Alle huizen van de congregatie zullen in een 
band van onderlinge liefde met elkaar verbonden zijn. 

De generale overste kan, met goedkeuring van zijn 
raad, en na overleg met de voornaamste betrokkenen, 
beschikken over de goederen van elk deel van de con 
gregatie, ter ondersteuning van een ander deel, wan 
neer wijs beleid, noodzaak en naastenliefde dit vra 
gen. De provinciaal heeft dezelfde bevoegdheid bin 
nen zijn eigen provincie. 

177. Alle huizen zijn verplicht om het provinciaal 
bestuur financieel te steunen, in overeenstemming met 
de normen die door het bevoegd gezag zijn vast 
gesteld. 
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Zo moeten ook alle provincies het generaal bestuur 
financieel steunen. 

Besluit 

178. Dit zijn de constituties van de congregatie van 
het Lijden van Jezus Christus. Zij zijn een interpre 
tatie van de Regel van de heilige Paulus van het Kruis 
en werden opgesteld in overeenstemming met de geest 
van het Tweede Vatikaans Concilie. 

Goedgekeurd door het kerkelijk gezag, zijn ze de 
norm en een veilige gids voor ons leven van toewijding 
binnen de congregatie van het Lijden. 

Aan het eind van deze constituties brengen wij in her 
innering wat onze heilige Stichter op zijn sterfbed 
heeft aanbevolen: bovenal de broederlijke liefde, de 
geest van gebed, eenzaamheid en armoede, en een kin 
derlijke liefde tot onze moeder de heilige kerk, zodat 
de congregatie straalt als de zon voor God en de 
volkeren 110. 

Het Lijden van onze Heer Jezus Christus zij altijd in 
ons hart. Amen. 

IJO Processi, lil, pp. 491-493 
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De cijfers verwijzen naar de nummers. 

A 

Aard - de eigen aard van de congregatie 1-2 e.v.; 
deze moet steeds tot uiting komen 124. 

Abstinentie - norm 59. 
Activiteiten, apostolische - zie: Apostolaat; voor de 

novicen 92. 
Activiteiten, pastorale - in katholieke streken 70- 76. 
Afgevaardigden - zie: gedelegeerden. 
Afstand doen - van het erfdeel 14; 15. 
Afzondering - zie: Geestelijke oefeningen. 
Algemeen welzijn - als doel van een goed bestuur 

108. . 
Apostolaat - zie: 62- 76; verkondiging van Christus' 

Passie 2; 11 ; 18; 22; aangepast apostolaat voor be 
jaarde medebroeders 30; het gemeenschapsleven 
moet hierop betrokken zijn 35; de apostolische di 
mensie van de geest van eenzaamheid 54; het ge 
bruik van de moderne communicatiemiddelen 55; 
de beoefening van de boetvaardigheid 57; inspi 
reert de vorming 78; vereist bekwaamheid 84-85; 
roepingen hiervoor moeten bevorderd worden 87 ; 
vormen van apostolaat gedurende het noviciaat 
89; 92; het programma van de voorbereiding hier 
toe 85; aanpassing van dit plan 85; het plan moet 
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door de generale overste worden goedgekeurd 85 ; 
de financiële middelen, die hiervoor nodig zijn 
172 ; zie verder : Missies, Bedieningen, Woord 
Gods, Lijden van Christus, Activiteiten, Oecume- 
ne enz ... 

Arbeid - middel van levensonderhoud 11 ; 170. 
Armen - «armen van Jezus» 1 ; onze voorkeur voor 

de armen 3; 10; 13; 14; onze zorg hun lot te delen 
als boetvaardigheid 57; zie: Armoede, Mensen, 
Wereld enz ... 

Armoede - in de oorspronkelijke inspiratie 1 ; zie: 
10-15; moet tot uiting komen in de plaatselijke 
leefstijl 168; zie verder: Armen, Tijdelijke goede 
ren, Beheer. 

B 

Bedieningen, apostolische - zie: Dienstbaarheid. 
Bediening van het woord - staat in hoog aanzien 63; 

zie verder: Verkondiging, Lijden van Christus, Ac 
tiviteiten enz ... 

Beheer van de tijdelijke goederen - zie: 168-177; de 
bedoeling hiervan 72. 

Bejaarden - zorg voor onze bejaarden 30. 
Bekering - vindt zijn oorsprong in de contemplatie 

van Jezus' lijden 56; vraagt een uitwendige expres 
sie 58; de bekering in het sacrament van de biecht 
60. 

Beslissingen- allen moeten hierin participeren 119; 
in de situatie van de provincie 123 ; de verantwoor 
delijkheid om beslissingen te nemen heeft de over 
ste 23; 122. 

Beslotenheid - zie: Clausuur. 
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Bestuur, generaal - de taken van het generaal bestuur 
126-127; zie verder: generale Overste, generaal Ge 
zag; generale Raad; generaal Kapittel. 

Bestuur, plaatselijk - de taken van het plaatselijk 
bestuur 119-121; 165-167; zie verder: Gemeen 
schap, plaatselijk Kapittel, plaatselijke Overste 
enz ... 

Bestuur, provinciaal - de taken van het provinciaal 
bestuur 122-125; 148-159; zie verder: provinciale 
Overste, provinciaal Gezag, provinciaal Kapittel, 
Provincie enz... · 

Bestuur van de vice-provincie en het regionaal vica 
riaat - zie: 160-164. 

Bevestiging - van de provinciale overste en de con 
sultoren in hun functie 155; van de verkiezingen 
van het congres 161; 162; in provinciale vicaria 
ten bevestigt de provinciaal de verkiezingen van het 
congres 162; van de plaatselijke oversten, indien 
zij gekozen worden 165. 

Bezoek aan de ouders - 36. 
Biecht - de weldaden van de biecht 60. 
Blijdschap - in het gemeenschapsleven 28; zie: 

Vreugde. 
Boetvaardigheid - in de oorspronkelijke inspiratie 

l; zie: 56-59. 
Broederlijke liefde - hiervan wordt getuigenis afge 

legd door de zuiverheid 17; belicht de gehoor 
zaamheid 22; bezielt het gemeenschapsleven 25; 
haar praktische waarde 28; wordt door het ge 
meenschappelijk gebed gevoed 46; in de vormings 
huizen 80; de vrucht van een goed bestuur 120; 
wordt beleden door de solidariteit in materiële goe 
deren 176. 
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C 

Clausuur - wordt door de hogere overste geregeld 34. 
Communicatie - versterkt de gemeenschap 27; aan 

gaande de situatie van het instituut 32; 143; met 
andere provincies 133. 

Communicatiemiddelen - in onze communiteiten 
55. 

Communie - zie: eucharistie. 
Communiteit - zie: gemeenschap. 
Congregatie van het Lijden - door de kerk goedge 

keurd 2; 108; verbondenheid van alle huizen met 
de congregatie 32; wordt geïnspireerd door het erf 
deel van de Stichter 62; omvat ook de missies 75; 
de jongeren moeten in haar geest gevormd worden 
78; de voornaamste principes van deze vorming 
78; allen zijn voor haar vitaliteit verantwoordelijk 
79; 80; de eerste kennismaking met de congrega 
tie in het noviciaat 89 ; haar situatie moet in het ge 
neraal kapittel onderzocht worden 127; wat haar 
eenheid en karakter bewaart 127; de generale over 
ste bevordert haar groei 142; zij oefent pastorale 
dienst uit 141. 

Congres van het regionaal vicariaat - normen 162; 
163. 

Congres van de vice-provincie - normen 161; 162; 
163. 

Consultoren, generale - hun verkiezing 135; 136; 
137; zij zijn leden van het generaal kapittel 129; 
de verkiezing buiten het kapittel 139; zie: genera- 
le Raad. 

Consultoren, provinciale - normen die op hen be 
trekking hebben 154; 155; zij zijn leden van het 
provinciaal kapittel 149; zie: provinciale Raad. 
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Consultoren in het regionaal vicariaat - 160-162. 
Contemplatie - van het mysterie van Christus' lijden 

5; 38; 39; moet door de ingekeerdheid van de ge 
meenschap bevorderd worden 54; 55. 

Correctie - de onderlinge correctie in de gemeen 
schap 227. 

D 

Dagorde - dient rekening te houden met de plaatse 
lijke omstandigheden 35. 

Dankzegging - in de eucharistie 42-44; 45. 
Decentralisatie - taak van het provinciaal kapittel 

122; evenwel met behoud van de eenheid 127. 
Decreten - van het provinciaal kapittel 149. 
Diaconaat, permanente - 94. 
Dialoog - in de taak van de overste 23 ; in het ge 

meenschapsleven 27; met God 37; met de jonge 
ren bij hun vorming 83. 

Dienstbaarheid - de armoede maakt ons hiertoe ge 
schikt 10; ook de zuiverheid brengt ons hiertoe 18; 
evenals de gehoorzaamheid 21 ; apostolische 
dienstbaarheid 67; 68; 84; gezag is dienstbaarheid 
108; 120. 

Directeuren - de taak van de vorming wordt aan hen 
toevertrouwd 81. 

Dispensatie - van vasten en abstinentie 59; algemene 
dispensatie van de Reglementen van de congrega 
tie 145b. 

Doel van de congregatie - zie: 1-4. 
Dood van Christus - door hierin te delen gaan wij 

de verheerlijking van Christus binnen 3; het hoog 
tepunt van Christus' gehoorzaamheid 20; wij ver- 
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kondigen deze in de eucharistie 43; hierdoor ster 
ven wij aan de zonde 64; zie: Jezus Christus, Lij 
den, Kruis enz ... 

Doopsel - de grondslag van onze religieuze toewij- 
ding 7. 

E 

Eenheid - van leven en apostolaat 5 ; van liefde 17 ; 
van het instituut 32; 119; 120; 125 ;126; 142; met 
Christus in God 38; 39; door de eucharistie 43; 
herstel van de eenheid onder de christenen 74. 

Eenzaamheid - in de oorspronkelijke inspiratie 1 ; 
haar waarde 54. 

Eucharistie - zie : 42-44. 
Evangelie - onze boodschap van heil 1 ; 2; 35; de 

norm van ons leven 4; 40; 82; inspireert tot armoe 
de 10; wij staan in zijn dienst 18; het belicht de ge 
hoorzaamheid 22; tot het evangelie bekeren wij 
ons 60. 

Evangelische raden - de armoede maakt ze gemak 
kelijker 1; wij beleven ze in het licht van Jezus' lij 
den 6; 9; zie: Armoede, Zuiverheid, Gehoorzaam 
heid, Geloften, Professie, enz ... 

Evangelisatie - onze zending 70; 75. 
Ex-generaals - zijn leden van het generaal kapittel 129. 

F 

Fraters - gemeenschappelijk noviciaat 91. 
Functies, provinciale - door het provinciale kapit 

tel te bepalen 156. 
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G 

Gebed - zie 37-61; in de oorspronkelijke inspira 
tie van de congregatie 1 ; een vereiste van onze roe 
ping 4; door de contemplatie van Jezus' lijden 5; 
in de vorming 84; zie verder: Meditatie, Liturgie 
enz ... 

Gedelegeerden - voor het generaal kapittel 130; 159; 
voor het provinciaal kapittel 149; 150; voor het 
congres van de vice-provincie 163; van de genera 
le overste 161 ; 162. 

Geduld - oefening van boetvaardigheid 57. 
Geest, heilige - inspireerde de Stichter 2; beweegt ons 

8; manifesteert zich in medebroeders 26; door 
Hem worden we met Christus verenigd 39; werkt 
door de eucharistie 42; brengt ons tot gemeen 
schap 43; 120; het bestuur moet attent zijn voor 
Zijn manifestaties 108; 124; 127. 

Geestelijke lezing - haar waarde 4 7; 48. 
Geestelijke oefeningen - moeten ieder jaar gehou 

den worden 54; de prediking hiervan 70. 
Gehoorzaamheid - zie: 20-24; zie verder: Oversten, 

Bestuur, Gemeenschap enz ... 
Gekruisigde Christus - wij volgen Hem 4; wij ver 

kondigen Hem als de uit de doden opgestane Heer 
64; aan Hem worden we gelijk door boetvaardig 
heid 65 ; wij bevorderen bij ons zelf en bij ande 
ren de contemplatie van Hem 66. 

Gelijkwaardigheid onder de religieuzen - 26; 108. 
Gelofte, bijzondere - toewijding aan Christus' lijden 

6; bijzondere studies hieromtrent 86; zie verder: 
Lijden, Kruis, Dood van Christus enz ... 

Geloften, religieuze - principes en normen 14; 19; 
24; 101; eeuwige geloften 93; 94; 95; 150; tijde- 
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lijke geloften 93; 95; zie verder: Professie, Vor 
ming enz ... 

Geloof - op zoek naar het mysterie van God 8 ; 
geloofsgetuigenis gegeven door de zuiverheid 17; 
de overste moet gezien worden in een geest van ge 
loof 23; wordt door studie verdiept 84. 

Gemeenschap - over de verhoudingen in de gemeen 
schap 25-36; juridische normen 121; 165-167; onze 
gemeenschap is apostolisch 2; wordt door de 
constituties geleid 4; wordt door de liefde samen 
gevoegd 8; beeld van de oer kerk 11 ; door God ge 
vormd 17; gefundeerd op de dialoog 23; en op ge 
bed 37; 38; 51; wordt door het gebed getoetst 40; 
heeft de eucharistie als middelpunt 43 ; de gemeen 
schap en boetvaardigheid 58; de lasten van de ge 
meenschap als vormen van boetvaardigheid 57; zij 
stelt de vormen van boetvaardigheid vast 58; houdt 
de liturgische boeteviering 60; beïnvloedt het 
apostolaat 67; bijzondere apostolische gemeen 
schappen 76; wordt gesteund door een goed 
bestuur 108; vormd de fundamentele kern van de 
congregatie 119; haar verhouding t.o.v. het burger 
lijk bestuur 35; de congregatie als grotere gemeen 
schap 125. 

Genade van God - schenkt vertrouwen 2; 19; steunt 
ons in de geest van armoede 10; verkrijgen wij 
door de heilige Maagd Maria 53. 

Generaal - zie generale Overste. 
Generaal kapittel - zie Kapittel. 
Geschiedenis van de congregatie - in de vorming 84. 
Gewetensonderzoek - gezamenlijk in de communi- 

teit 27; omtrent het gebed 40. 
Gezag in het algemeen - regelt het gebruik van de 

goederen 14; helpt om de wil van God te leren ken- 
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nen 20; bemoedigt de gemeenschap 23; hiervan 
zijn we krachtens gelofte afhankelijk 24; regelt de 
vorming 83; komt van God via de kerk 108; neemt 
beslissingen en geeft voorschriften 119; moet uit 
geoefend worden in een geest van dienstbaarheid 
120; moet door de medeverantwoordelijkheid van 
allen gesteund worden 113; het hoogste gezag ligt 
bij het generaal kapittel 126. 

Gezag, generaal - vertrouwt de programma's toe aan 
de provinciale oversten 122; bevordert de missie 
activiteit 75; over de onderlinge hulp tussen pro 
vincies 32; stelt de suffragia vast 31; zie verder: ge 
nerale Overste, generale Raad enz ... 

Gezag, provinciaal - wordt op de eerste plaats ge 
vormd door het provinciaal kapittel 122; stelt de 
normen op voor de suffragia bij het overlijden van 
een religieus 31 ; bepaalt de normen voor de samen 
werking tussen de huizen 32; voor de inrichting 
van de huizen om gasten op te nemen 34; bepaalt 
de normen in een regionaal vicariaat 163; voor het 
plaatselijk kapittel 167; voor het afstand doen van 
de tijdelijke goederen 15; zie verder: Provincie, 
provinciale Overste, provinciaal Bestuur enz ... 

H 

Habijt, religieus - zijn samenstelling 102. 
Heilswerk - onze gemeenschappen vormen het zuur 

deeg hiervoor 6; wij werken hieraan mee 38; wij 
laten alle mensen hierin delen 62; is het uiteinde 
lijke doel van onze zending 113. 

Huis, religieus - in canonieke zin 103d; oprichting 
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en opheffing 104; kan direct onder het gezag van 
de generale overste vallen 105 ; het noviciaat moet 
in een religieus huis plaatsvinden 92. 

I 

Initiatieven - het nemen van initiatieven moet sa 
mengaan met gehoorzaamheid 21; 119. 

Interpretatie - van ons recht 115. 
Inwendig gebed - zie: 45-53; zie verder: Meditatie, 

Contemplatie. 

J 

Jezus Christus - onze zending is Hem te doen ken 
nen 3; voorbeeld in de armoede 10; 14; Zijn lief 
de inspireert tot zuiverheid 18; 19; gehoorzaam tot 
de dood 20; 21 ; door de liefde worden wij Zijn 
leerlingen 25; 33; ons gebed in vereniging met 
Hem 32; 39; de geestelijke lezing doet onze ken 
nis over Hem toenemen 47; door de meditatie 
moeten wij met Hem één worden in gezindheid 49; 
Zijn trouwe volgeling 77 ; Zijn verlossingsmyste 
rie moet men leren ontdekken 82; zie verder: 
Kruis, Gekruisigde Christus, Lijden, Dood, Heils 
werk enz ... 

K 

Kapittel, generaal - zie: 126-130; kan provincies 
oprichten en opheffen 104; het bijeenroepen van 

1 '--. 
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een buitengewoon kapittel 137; bezit collegiale 
macht 109; interpreteert ons particulier recht 115 ; 
zie verder: de trefwoorden, die verband houden 
met het generaal kapittel. 

Kapittel, plaatselijk - zijn karakter 167; fungeert 
gewoonlijk als raadgevend 109; zie verder: Ge 
meenschap, Samenkomst van de communiteit 
enz ... 

Kapittel, provinciaal - zie: 122-123; 148-151; regelt 
verschillende zaken betreffende het noviciaat 90; 
kan een regionaal vicariaat oprichten 104; bepaalt 
de wijze van de keuze van de provinciale overste 
151; kiest gewoonlijk de afgevaardigden voor het 
generaal kapittel 159; bepaalt de normen voor de 
plaatselijke oversten 165; bezit collegiaal gezag 
190; oordeelt over de noodzaak vaste eigendom 
men te bezitten 169; zie verder: provinciaal 
Bestuur, provinciaal Gezag, Provincie enz ... 

Karakter van de congregatie - zie: Aard. 
Kerk - heeft de congregatie goedgekeurd 2; 8; 99; 

wij delen in haar zending 6; 62; 69; 77; de zuiver 
heid, een gave door God aan haar geschonken 18; 
is de grote gemeenschap, waarvan wij deel uitma 
ken 33; een biddende gemeenschap 38; 45; Gods 
woord bereikt ons door haar leer 48; door boet 
vaardigheid worden wij met haar verzoend 60; 
haar is het woord van leven toevertrouwd 63; voor 
haar kunnen onze broeders zich op een nieuwe wij 
ze inzetten 68; zij zet ons aan tot missie-activiteit 
75; haar gezag wordt namens God uitgevoerd 108; 
de generale overste moet gehoor geven aan haar 
oproepen 142. 

Kerk, plaatselijke - onze zorg voor haar 34; onze 
pastorale activiteit 73. 
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Kleding, religieuze - zie: Habijt. 
Koninkrijk van God - zie: Rijk Gods. 

. Kruis - wij verkondigen «het Woord van het Kruis» 
1 ; 3; het is een kracht Gods 3; een boodschap van 
heil voor de wereld 4; 9; het brengt eenheid 26; 
met Maria delen wij in het Kruismysterie 53; door 
het kruis op te nemen volgen wij Christus 56; 
neemt een centrale plaats in ons leven in 64; zie: 
Lijden, Dood, Jezus Christus, Gekruisigde enz ... 

L 

Lectio divina - zie Gees tel ij ke lezing. 
Leden - van het generaal kapittel 129; van de synode 

147; van het provinciaal kapittel 149c; van het con 
gres in een vice-provincie en in een regionaal vica 
riaat 163a. 

Leeftijd - voor het permanente diaconaat 94; voor 
de functie van hogere overste 110. 

Leiding - moet de Geest volgen 108; hoe ze uitge 
oefend moet worden 125. 

Leiding, geestelijke - zie: 61. 
Liefde tot God - hierop stemmen wij alles af 16; wij 

zoeken Gods Iiefdesplan te ontdekken 20; door het 
gebedsleven 39; 49-52. 

Liefde van God - de verkondiging hiervan is ons doel 
l ; zij wordt in het lijden van Christus geopenbaard 
5; zij inspireert de overste bij het bestuur 120. 

Lijden van Christus - titel van de congregatie 99; 
werk van goddelijke liefde l; wij verkondigen het 
evangelie van de Passie 2; het duurt voort in de we 
reld 3; onze taak en speciale gelofte 5-6; komt in 
ons leven tot uitdrukking door de evangelische ra- 
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den 9; is een zeer werkdadig middel tot de beke 
ring van allen 50; bevordert de geest van boetvaar 
digheid 56; is het voorwerp van ons apostolaat 62; 
hoe het beleefd en verkondigd moet worden 64; 
65; 66; moet geïntegreerd worden in het vor 
mingsplan voor de jongeren 86; zie verder: Kruis, 
Dood, Jezus Christus enz ... 

Lijden van de mensen - wij trachten hun verlichting 
te bieden 3; het voert tot God 5; door de zuiver 
heid worden wij gevoeliger voor de lijdenden 18; 
zie verder: Mensen, Armen enz ... 

Liturgie - actualiseert voor ons het mysterie van 
Christus' lijden 39; is de voornaamste vorm van 
gebed 41; ons kontakt met Gods woord is hiertoe 
niet beperkt 47; zij wordt door de meditatie aan 
gevuld 49; de liturgische boetetijden 59. 

Liturgie van de getijden - principes en normen 45; 46. 

M 

Magister van de novicen - zijn taak en normen 81 ; 
92. 

Maria, heilige - inspireert ons bij het volgen van de 
evangelische raden 8; is voorbeeld en hulp bij het 
bewaren van de zuiverheid 19; haar speciale plaats 
in ons gebedsleven 53. 

Medeverantwoordelijkheid - een weg tot vrijheid 22; 
een legitieme eis 119; een voorwaarde voor een 
goed bestuur 113; in economische zaken 175; zie 
verder: Verantwoordelijkheid, Solidariteit, Ge 
meenschap enz ... 

Meditatie - door haar beantwoorden wij op een per 
soonlijke wijze de aansporing om ons de gezind- 
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heid van Christus eigen te maken 49; zij is de nood 
zakelijke aanvulling op het gemeenschappelijk ge 
bed 49; de voortdurende overweging van het lijden 
van Christus is een effectief middel 50; minstens 
één uur 51. 

Mensen - wij willen allen tot Christus brengen 3; 
hun nood gaat ons ter harte 4; wij openbaren hen 
het mysterie van het Kruis 5 ; wij dienen hen in de 
geest van het evangelie 18; 63; wij bevelen hen aan 
bij God in de eucharistie 42; in hun leven wordt 
Christus' lijden voortgezet 65; zie verder: Mens 
heid, Solidariteit, Apostolaat, Wereld enz ... 

Mensheid - wij delen in haar vreugde en hoop 3; wij 
zijn met haar verbonden in Christus 33; in het ge 
bed zijn wij betrokken op wat de mensheid mee 
maakt 39; wij verkondigen haar het evangelie 63; 
65 ; 66; zie verder: Mensen, Wereld enz ... 

N 

Novicemeester - zie Magister. 
Noviciaat - zie: 87-92. 

0 

Oecumene - zorg voor de eenheid van de christenen 
7 4; wij moeten ons toeleggen op oecumenische ini- 
tiatieven 74. 

Offer - ons offer en dat van Christus in de eucha- 
ristie 42. 

Onroerende goederen -wanneer men ze mag bezit- 
ten 169. 
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Onthouding van vlees - zie: abstinentie. 
Ontspanning - hoe ze geregeld moet worden 28. 
Opname - in het instituut door de professie 101 ; 

zie: 93-96. 
Ouders - moet men in ere houden en bezoeken 36. 
Overeenkomst - met de ordinarius over het aanne 

men van een missie 107. 
Overste, generale - zie: 131-143; geeft de religieuzen 

toelating om volledig afstand te doen van hun per 
soonlijke bezittingen 15; wij zijn door gelofte ge 
hoorzaamheid aan hem verplicht 24; neemt mis 
siegebieden aan 107; neemt parochies aan 73; 
keurt het programma van de vorming goed 85; 
voert het algemeen bestuur 127e; wordt bijgestaan 
door de synode 44; heeft de goedkeuring van de 
synode nodig 145; roept de synode bijeen 146; zit 
de synode voor 147; handelt op eigen gezag 109; 
wordt hogere overste genoemd 110; vraagt een tij 
delijk rescript 114; kan afzonderlijke religieuzen 
dispenseren 116; is ex officio lid van het generaal 
kapittel 129; moet instemmen met de datum van 
een provinciaal kapittel 149; bekrachtigt de verkie 
zing van een provinciale overste, gekozen overeen 
komstig de bepalingen van het provinciaal kapit 
tel 150; ontvangt de verslagen van de canonieke vi 
sitaties van de provinciale oversten 152; bevestigt 
de provinciale overste en de consultoren in hun 
functie 155; kan de provinciale verkiezingen aan 
zich zelf voorbehouden 158; het congres van een 
vice-provincie wordt met zijn goedkeuring bijeen 
geroepen 161 ; hij zit het congres voor en bevestigt 
de verkiezingen 161; het congres van een regionaal 
vicariaat wordt met zijn goedkeuring bijeengeroe 
pen 162; hierin heeft hij ex officio stemrecht 162; 
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hij zit het congres voor van de vicariaten, die af 
hankelijk zijn van de generale overste, en bevestigt 
de verkiezingen 162; wanneer hij aanwezig is in een 
congres van een provinciaal vicariaat, is hij voor 
zitter 162; hij keurt de normen van een vice 
provincie goed 163; hij kan een plaatselijke over 
ste uit zijn functie ontslaan 166; hij bepaalt de 
grenzen, waarbinnen de provinciale overste onroe 
rende goederen kan vervreemden 17 4; hij kan be 
schikken over de gemeenschappelijke goederen 
176. 

Overste, hogere - wie dit zijn 110; bepaalt welke de- 
len van het religieuze huis onder de wet van de clau 
suur vallen 34. 

Overste, plaatselijke - normen 27; 103d; 119; 120; 
165; 166; 167; bezit jurisdictie 24; zijn taken 23; 
zie verder: Gehoorzaamheid, Gemeenschap, enz ... 

Overste, provinciale - zie: 148-159; 162; 163; 165; 
166; is hogere overste 110; bezit de bevoegdheid 
om het bijzondere recht van de provincie te inter 
preteren 115; moet aan de gemeenschappen leiding 
en inspiratie geven 124; moet oprecht zorg dragen 
voor de religieuzen van de provincie 125 ; kan be 
schikken over de goederen van de huizen 176. 

Overste van een regionaal vicariaat - is hogere over 
ste 110; normen 160; 162; 163. 

Overste van een vice-provincie - is hogere overste 
110; normen 160; 161; 163. 

Overweging - zie: Meditatie. 

I"-' 
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p 

Paasmysterie - centrum van ons leven 65. 
Parochies - het aannemen van parochies 73. 
Passie - zie: Lijden. 
Passieteken - onderdeel van de kleding 102. 
Paulus van het Kruis - zijn oorspronkelijke inspira- 

tie 1 ; wij willen hem trouw blijven 2; 79; vooral 
in armoede 14; in de geest van gebed 37; in boet 
vaardigheid 58; zijn geest 86. 

Paus - de gelofte van gehoorzaamheid geldt ook 
t.o.v. hem 24; zie verder : heilige Stoel. 

Persoon - moet tot zijn recht komen in de gemeen 
schap 26; in het apostolaat 68; in een goed bestuur 
108; 120; zie verder: Verantwoordelijkheid, Me 
deverantwoordelijkheid, Gemeenschap enz ... 

Pluriformiteit - hoe deze verstaan moeten worden 
in de provincie en in de congregatie 22; 32; 121 ; 
127; zie verder: Decentralisatie, generaal Bestuur, 
provinciaal Bestuur enz ... 

Postulaat - hoe het geregeld moet worden 88. 
Postulator, generale - zijn verkiezing 138. 
Prediking - verkondigt de boodschap van heil 63 ; 

en het lijden van Christus 65; traditionele vorm 
moet vernieuwd worden 70; zie verder: Bediening, 
Apostolaat, pastorale Activiteit enz ... 

Priesters - gemeenschappelijk noviciaat 91. 
Priesterschap - van Christus 45. 
Privacy - wat betreft de clausuur 34. 
Procurator, generale - normen en rechten 129; 138; 

139. 
Professie, religieuze - hierdoor wordt men lid van de 

congregatie 101 ; normen 93; 95; 96. 
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Programma van de vorming - in het algemeen 85 ; 
voor het noviciaat 90. 

Programmering - door het provinciaal kapittel 123 ; 
door het generaal kapittel 126; door de provinci 
ale overste 125; voor het apostolaat in de provin 
cie 76. 

Provinciaal - zie : provinciale Overste. 
Provincie - erkent pluriformiteit 32; moet aandacht 

schenken aan de missies 75; regelt het apostolaat 
76; heeft verantwoordelijkheid voor de missies 
107; moet een programma voor het onderricht 
opstellen 85; moet vaststellen wie geraadpleegd 
moet worden inzake de opname in de congregatie 
93; moet een programma opstellen voor een aan 
gepaste vernieuwing 85; provinciaal Bestuur 121 ; 
122; 125; communicatie met andere provincies 
133; communicatie met de generale overste 131 ; 
eerste betekenis van het woord provincie 148; de 
provincie geeft de normen aan een regionaal vica 
riaat 160; moet medeverantwoordelijkheid in fi 
nanciële zaken bevorderen 175; heeft het recht tij 
delijke goederen te bezitten 169; kan beschikken 
over goederen om anderen te helpen 176; moet het 
generaal bestuur financieel steunen 177. 

R 

Raad, generale - zijn taak 135; 136; 137; gevallen, 
waarin goedkeuring of advies vereist is 73; 92; 
104; 105; 107; 109; 115; 116; 138; 141 ; 146; 148; 
149; 157; 158; 166; zie verder: generale Consul 
toren, generaal Bestuur, generaal Gezag enz ... 
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Raad, plaatselijke - zie: plaatselijk kapittel. 
Raad, provinciale - zijn taak 154; 155; gevallen, 

waarin goedkeuring of advies van de raad vereist 
wordt 93; 94; 166; 167; de overgang van de novi 
cen in een andere status 91 ; interpretatie van het 
provinciale recht 115; oprichting van huizen 
104-105; beschikking over goederen ter ondersteu 
ning van een ander deel van de provincie 176; ver 
vreemding van onroerende goederen 174; zie ver 
der: provinciale Consultoren, provinciaal Bestuur, 
provinciaal Gezag enz ... 

Raad van de vice-provincie - normen 160; 161; 
163. 

Raden, evangelische - zie: Evangelische raden. 
Regel - door de kerk goedgekeurd 2. 
Reglementen, algemene - dispensatie hiervan 145; 

dispensatie van elk voorschrift 116; bevoegdheid 
om ze te interpreteren 115; normen 130; 135; 
140. 

Reglementen, provinciale - stichting en opheffing 
van een provinciaal vicariaat wordt voorbehouden 
aan een bepaald lichaam 104; bepalen de duur van 
de tijdelijke geloften 95. 

Rijk Gods - wij werken voor zijn komst 2; wij trach 
ten het op te bouwen door Christus' lijden 5; we 
getuigen ervan door de evangelische raden 7; het 
vormt het doel van ons apostolaat 62; inplanting 
in de missiegebieden 75. 

Roeping - principes van onze roeping 1-4; is gefun 
deerd op het doopsel 7; de roeping tot het celibaat 
16; met betrekking tot Christus' lijden 65; volhar 
ding in de roeping 80; het onderzoeken van de roe 
ping 80; het onderzoeken van de roeping 82; edel 
moedige medewerking van de roeping 83; haar 
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eisen ontdekken 82; het bevorderen van roepingen 
79; 87 ; de generale overste moet de roeping van de 
congregatie bewaken 142. 

s 
Sacramenten - staan centraal in de christelijke ge- 

meenschap 63. · 
Samenkomst van de communiteit - de bedoeling 

hiervan 27; zie verder: plaatselijk Kapittel. 
Samenwerking - kern van het leven in gehoorzaam 

heid 22; gemeenschapsgeest 23; met de provincie 
32; met mensen buiten het klooster 34; in de heils 
bediening 38; om beter te bidden 52; met de men 
sen van goede wil 69; in de missie-acitiviteit 75; 
tussen provincies inzake missies 75; voor roepin 
gen 79; tussen jongeren en degenen, die met hun 
vorming zijn belast 83; voor een werkdadig 
bestuur 113. 

Schrift, heilige - lezing 47; studie 78. 
Secretaris - generale secretaris 129; 138; generale se 

cretaris voor de missies 129; 138. 
Seminaries - Klein-seminaries om kandidaten te hel 

pen hun roeping te volgen 87. 
Solidariteit - bij het vervullen van onze zending 21. 
Spiritualiteit van de Passionisten - in de vorming 81 ; 

89; bijzondere studies van de spiritualiteit van de 
congregatie 86. 

Stemrecht - actief stemrecht in de congregatie 101 ; 
150; passief stemrecht 101; 150. 

Stilte - in de communiteit 28; voor het gebed 37. 
Stoel, heilige - vertrouwt ons missies toe 107; be- 
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voegdheid om de constituties te interpreteren 115; 
zie verder: Paus, Kerk, enz ... 

Studie - van het lijden van Christus 6; voortdurende 
studie 84; normen 85; 86. 

Subsidiariteit - wat dit betekent 121. 
Suffragia - door het generaal en provinciaal gezag 

vastgesteld 31. 
Synode, generale - zie: 144-147. 

T 

Talenten - moeten in de gemeenschap benut worden 
68; 69. 

Tegenwoordigheid, eucharistische - moet in aanzien 
staan 44; zie verder: Eucharistie. 

Teken - zie : Passieteken. 
Tekenen van de tijd - geven aanwijzingen, waardoor 

men zich moet laten leiden 20; het generaal kapit 
tel moet hieraan aandacht schenken 127. 

Tijdelijke goederen - zie: 168-177; de geest moet 
hieraan onthecht zijn 10; gebruik hiervan 11; ge 
tuigenis van hun echte waarde 13; het gebruik 
hangt af van het gezag 14. 

Titel - van de congregatie 99. 
Toelating tot het instituut en tot de wijdingen 93. 

u 
Uitgaven - zie: Tijdelijke goederen. 
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V 

Vasten - normen 59. 
Vereniging met God - in de oorspronkelijke inspi 

ratie 1 ; in het gebed 39; de bestemming, waarheen 
we anderen proberen te brengen 65; zie verder: 
Contemplatie enz ... 

Vergadering van de gemeenschap - zie: Samen 
komst. 

Verkiezingen - in het generaal kapittel 131; 132; 133; 
135; 136; 137; bijzondere gevallen 158; zie verder: 
de wijze van verkiezing bij de afzonderlijke func 
ties. 

Verkondiging - zie: Prediking. 
Vermaning - zie: Correctie. 
Vicariaat, regionaal - normen 103; 160; 162; 163. 
Vicaris, regionale - normen 160; 162. 
Vice-provincie - normen 103; 160; 161; 163. 
Visitatie - door de generale overste 141 ; door de pro- 

vinciale overste 152. 
Volmaaktheid - de religieuzen streven haar na in de 

volheid van het christelijk leven 7. 
Voorbereiding - voor de viering van de heilige Mis 

44. 
Voorzitter - van het generaal kapittel 129; van de 

synode 147. 
Vorming - zie: 77-96. 
Vreugde - wij delen in de vreugde en hoop van de 

mensheid 3; 18; in de viering van de eucharistie 43; 
bereiken wij door het Kruis 64; trekt roepingen aan 
79; zie verder: Blijdschap. 

Vriendschap - de waarde hiervan 19; in de gemeen 
schap 28; tegenover andere personen 36. 

Vrijdag - vasten en abstinentie 59. 
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Vrijheid - bij de keuze van het celibaat 16; in de ge 
hoorzaamheid 21 ; 22; in de vorming 77. 

w 
Weldoeners - de betrekkingen met hen 36; 171. 
Welzijn, algemeen - doel van een goed bestuur 108. 
Wereld - wij willen een gist zijn tot heil van de we 
reld 6; wij getuigen van de armoede in de wereld 13; 
door het apostolaat richten wij de wereld op Christus 
62; onze evangelische zending tegenover de wereld 80. 
Werkzaamheden - zie : Bedieningen. 
Wijdingen - toelating tot de wijdingen 93. 
Woord Gods - voedt ons gebedsleven 41; in de eu 

charistie 42; in de geestelijke lezing 4 7; de heilige 
Maagd Maria leert ons het woord Gods te verstaan 
en te bewaren 53; onze bediening 63 ; zie verder: 
Bediening van het woord, heilige Schrift, Liturgie 
enz ... 

z 
Zaligsprekingen - hun geest in het religieuze leven 9. 
Zelfverloochening - de woorden van het evange 

lie (Le. 9, 23) 56; vereist voor de zuiverheid 19; zie 
verder: boetvaardigheid. 

Zending van de congregatie - ons door de kerk toe 
vertrouwd 2; hiervoor zetten we ons volledig in 
11- wordt vervuld in een gemeenschapsleven 27: 
wordt geleid door het lijden van Christus 64; wordt 
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op vele wijzen bepaald 69; moet aandacht krijgen 
in de vorming 78; 80; van de gemeenschap als ge 
heel 75-76; het aannemen van missiegebieden 107. 

Zieken - zorg die men voor hen moet dragen 29. 
Zuiverheid - zie: 16-19. 
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