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A 24. Általános Káptalan 
irányvonala 

 
A szeretet mindent odaad *  

 
 
Mi, Boldogasszony Iskolanővérek egész életünkkel azt az egységet 
szolgáljuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett. Az emberiség és az 
egész teremtett világ áldott történelmének ezen a kritikus 
fordulópontján meghallottuk azt a mély vágyat, hogy a bizalom és a 
bátorság útját járjuk. (KV, K 4) 

  
 Éljük az evangéliumi szegénységet, kutatjuk mélyebb 

jelentését, és bátran megnyílunk az átformálódásra. (KV, K 15-
17; ÁD 19) 

 Mélyebben tudatosítjuk, hogy kik vagyunk a Szentháromsággal, 
egymással és Isten csodálatos világával való kapcsolatunkban.  
Különösképpen a Szentháromságról szóló teológiai reflexió 
segíthet minket ebben.  (KV, K 12) 

 Valljuk, hogy hiteles közösségi életünk prófétai tanúságtétel a 
különbözőségben is megélt egységről, és szolgálat Isten népe 
számára.  (KV, K 7-9) 

 Törekszünk az interkulturalitás mélyebb megértésére, és arra 
kötelezzük magunkat, hogy fejlesztjük az interkulturális 
közösségi és társadalmi élethez szükséges készségeket. (KV, 
ÁD 36) 

 Nevelőként bátran, előremutató módon válaszolunk gyorsan 
változó, a globalizáció és a technológia hatása alatt álló 
világunk kihívásaira. (KV, Előszó; K 22-24, 26) 
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 Az élet méltóságára és az egész teremtett világ védelmére 
nevelünk, ezért szót emelünk és cselekszünk, együttműködve 
másokkal. (KV, K 9, 17; ÁD 19) 

 Kongregációként megfontoljuk, hogy a Lélek mely sürgető és 
súlyos globális problémákra irányítja figyelmünket, és bátran 
válaszolunk eddig ismeretlen utakon is. (KV, K 17; ÁD 36-38)  

A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ 
szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Boldog 
Terézia anya és Karolina anya lelkiségével áthatva, bennünk 
mint élő közösségben karizmánk tovább bontakozik a 
Küldetéstek van szerint. (KV, Előszó) 
 

 

*Gerhardinger Boldog Terézia anya, Írások #1. 

 

Jóváhagyva 2017. október 24-én 
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A 24. Általános Káptalan határozatai 
 
 

Mindenünk közös 
 
 
Mi, a 24. Általános Káptalan tagjai, arra hívjuk az egész kongregációt, 
hogy mélyítsük el a mindenünk közös megértését, újítsuk meg 
elköteleződésünket iránta, növeljük felelősségünket kongregációnk 
életének és küldetésének jövője iránt.  

 
Elfogadva ezt a hívást: 

 
 Felelősen tervezünk és hozunk döntéseket a közjó érdekében 

egyéni, közösségi, tartományi és kongregációs szinten 
egyaránt. (KV, K 16; ÁD 58, 67, 69, 70) 

 Továbbra is támogatjuk a 2010-ben létrejött Gerhardinger 
Alapot, mely a tartományok nem szolgálati jellegű szükségleteit, 
valamint a nemzetközi tapasztalatokat erősítő kongregáció 
szintű programokat szolgálja. (KV, ÁD 58, 67, 69, 70) 

 Hozzájárulunk az 1998-ban létrejött kongregációs Szolgálati 
Alaphoz, mely támogatja a kongregáció jelenlegi és jövőbeni 
szolgálatait. (KV, K 23-26; ÁD 33, 36, 37, 38) 

 Felajánljuk a nővérek szolgálatát a Generalátusban, és 
anyagilag támogatjuk a Generalátus működését. (KV, K 16, 19; 
ÁD 36) 

 
 
Mi, a 24. Általános Káptalan tagjai, javasoljuk, hogy az Általános 
Tanács  
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 kezdeményezze az olyan általános káptalani modellek 
tanulmányozását, melyek elősegítik a tagok részvételét, és 
minden nővért a kongregáció élete és küldetése iránti 
felelősségre hívnak. (KV, K 41, 62, 92a, 92b, 95; ÁD 53, 54, 56, 
81, 84) 

 amennyiben hasznosnak és szükségesnek ítéli, 
kezdeményezze / folytassa a nemzetközi 
találkozók/összejövetelek szervezését az általános tanács, a 
tartományi tanácsok, gazdasági vezetők, képzők, a 
Kongregációs Kommunikációs Team tagjai (CCTT), a Shalom 
hálózat és más csoportok részvételével, hogy megerősödjön az 
együttműködés a nemzetközi kongregáción belül. (KV, K 113 – 
115; ÁD 110 – 112) 

 a tartományi tanácsokkal együttműködve készítse el a 
kongregációs noviciátus anyagi támogatásának tervét. (KV, K 
75, 115; ÁD 108 – 112) 

 
Jóváhagyva 2017. október 24-én   
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Személyes kibontakozás  
a közösségben 

(YAS, C 43-47; GD 113-124) 

 
 
Elismerjük, hogy fogadalmas közösségi életünk ajándék és feladat 
(KV, K6), és a közösség alakítása életre szóló feladat (KV, K7). Korunk 
jeleit figyelembe véve mi, a 24. Általános Káptalan tagjai, arra hívunk 
minden nővért a kongregációban, hogy fogadja el a közösségben 
történő személyes kibontakozásának felelősségét, és vállalja az 
elköteleződést iránta: 

 Újra felfedezzük az Istenben egy szív, egy lélek közösség 
formálásának ágostoni gyökereit. 

  Tudatosítjuk, hogy a kultúrák közötti és interkulturális élethez 
sajátos készségekre van szükség; ezek fejlesztésére 
lehetőséget teremtünk. 

 Keressük a rövidtávú kultúrák közötti valamint interkulturális 
tapasztalatszerzés új módjait a nemzetközi kongregáció nővérei 
számára, és megvalósítjuk azokat. 

 Tudatosítjuk, hogy mindnyájan hivatásgondozók vagyunk, 
személyesen és közösségileg is. (KV, K 43, 44) 

 

Jóváhagyva 2017. október 24-én 
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Kongregációs  
kommunikáció és technológia 

 
Mi, a 24. Általános Káptalan tagjai megerősítjük a 2014. 
december 20-i keltezésű Kongregációs Kommunikációs Tervet, 
előmozdítjuk folyamatos megvalósítását és fejlesztését a 
Kongregációban. Törekszünk a kommunikáció és a technológia 
kritikus és felelős használatára, hogy támogassa szerzetesi 
életünket, valamint neveléssel kapcsolatos víziónkat saját 
magunk és kollégáink körében.  

Jóváhagyva 2017. október 24-én 

 
 

Irányelvek a 25. Általános Káptalanon  
való képviseletről 

 
Mi, a 24. Általános Káptalan tagjai, a Küldetéstek van alapján a 
következő átfogó irányelveket határozzuk meg a 25. Általános 
Káptalanon való képviseletet illetően. (KV, K 95; ÁD 85): 

 Minden tartomány egy ex-offició képviselőt küld. 
 A képviseletet az egyenlőség és arányosság elve határozza 

meg. 
 

Jóváhagyva 2017. október 24-én 
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Az Általános Tanács  
összetétele, 2018-2024 

(KV, K 101; ÁD 101) 
 
Mi, a 24. Általános Káptalan tagjai, azt a határozatot hozzuk, hogy az 
Általános Tanács egy általános főnöknőből és öt tanácsosból álljon.   

Jóváhagyva 2017. október 24-én 
 

 
 
 

Az Általános Tanács  
működése, 2018-2024 

 
Mi,a 24. Általános Káptalan tagjai, azt a határozatot hozzuk, hogy az 
Általános Tanácsnak szabadságában áll saját döntéseket hozni arról, 
hogy hogyan fog működni. 

Jóváhagyva 2017. október 24-én 
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Az általános tanácsosok száma 
 

Mi, a 24. Általános Káptalan tagjai azt a határozatot hozzuk, hogy a 
megválasztandó általános tanácsosok száma a jövőbeni általános 
káptalanokon legalább három legyen. Ez a Küldetéstek van következő 
módosítását kívánja a Konstitúció 101. pontjában: 

 

Az általános káptalan tagjainak a kötelessége, hogy általános 
főnöknőt, és legalább öt három általános tanácsost 
válasszanak. Az erre a hivatalra választott nővérek a 
Kongregációban tettek örökfogadalmat, az általános főnöknő 
legalább öt évvel azelőtt. Azonkívül legalább harmincöt évesnek 
kell lennie.  (KV, K 101) 

 

A 24. Általános Káptalan által jóváhagyva 2017. október 24-én 

[Folyamatban van a rendelet jóváhagyása a Megszentelt Élet Intézményei  és 
az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja (CICLSAL) által] 
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A 23. Általános Káptalan határozatainak 
hatályon kívül helyezése 

Mi, a 24. Általános Káptalan tagjai azt a határozatot hozzuk, hogy a 23. 
Általános Káptalan következő határozatait, amelyeket teljesítettünk, 
vagy a kongregáció jelenlegi életébe és lelkiségébe integráltuk, mint 
sajátos jogi határozatokat hatályon kívül helyezzük: 

A. Teljesítve: 
1. A főterület mint kongregáció szintű szerkezeti egység 

(Hatályon kívül helyezve 2017. október 24-én) 
2. Az Általános Tanács összetétele, 2013-2018 (Hatályon kívül 

helyezve 2017. október 24-én) 
3. Az Általános Tanács működése, 2013-2018 (Hatályon kívül 

helyezve 2017. október 24-én) 
4. Az Általános Tanács hivatali ideje (Hatályon kívül helyezve 

2017. október 24-én) 
5. Kongregáció szintű kommunikáció (Hatályon kívül helyezve 

2017. október 24-én) 
6. Irányelvek a 24. Általános Káptalanon való képviseletről 

(Hatályon kívül helyezve 2017. október 24-én) 

B. A kongregáció jelenlegi életébe és lelkiségébe integrálva: 

1. Iránymutató dokumentum: A szeretet nem várhat  
(Hatályon kívül helyezve 2017. október 24-én) 

2. Mindenünk közös (Hatályon kívül helyezve 2017. október 
24-én) 

3. Személyes kibontakozás a közösségben/Kezdeti és 
folyamatos képzés   (Hatályon kívül helyezve 2017. október 
24-én) 
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Részlet a 34/17  
számú körlevélből* 

 

A 24. Általános Káptalan 
irányvonalának és határozatainak  

közzététele,  
2017. november 15. 

 
 
 
A Káptalan tagjai arra kérték az Általános Tanácsot, hogy az Általános 
Káptalan dokumentumainak közzétételekor mutassák be A szeretet 
mindent odaad iránymutató dokumentum tágabb kontextusát. 
Elsősorban azt kérték, hogy Ferenc pápa Laudato Si’ - Közös 
otthonunk gondozása című enciklikájára (2015. május) hívják fel a 
figyelmet. Ez az enciklika jelentősen hozzájárul a Katolikus Egyház 
társadalmi tanításához, és a káptalani tagok is szívükben, lelkükben 
hordozták, miközben megfontolták az iránymutató dokumentum 
központi gondolatát. Arra bátorítanak bennünket, hogy legyen ez az 
enciklika kiemelt segítség A szeretet mindent odaad értelmezésekor. 

 
 
 
 
 

* Az Általános Tanács 34/17 sz. körlevele: Hivatalos közlemény 
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