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1. Isten zarándok népének tagjaiként időről-időre összegyűlünk, mint tettük ezt Celje-ben,
Nairobi-ban, Lille-ben, Fatimában és Alicante-ban, azért, hogy újra bekapcsolódjunk a
világközösségbe, mélyen megtapasztaljuk Krisztus szeretetét, amely egyesít bennünket,
áttekintsük meghívásunkat, érdeklődési területeinket és küldetésünket, tanuljunk egymástól
és bátorítsuk egymást.
2.
Az Egyház ősi hagyományával összhangban azért írjuk ezt a levelet, hogy
mindegyikőtökkel megoszthassuk ennek a Küldöttgyűlésnek a tapasztalatait, ahogyan
résztvettetek az előkészületekben is (lásd az Európai KÉK újság 49. számát, 2009. május) és
imáitokkal támogattatok minket.
3.
Pünkösdkor vagyunk itt, Alicante-ban, amikor az Egyház egésze a születésére
emlékezik, mint a Szentlélek vezetése alatt küldetésben járó megajándékozott hit közösség.
Évről évre nő pünkösd jelentősége számunkra, annak arányában, ahogyan a KÉK mind
mélyebben megérti karizmáját és mind intenzívebben éli a meghívást, hogy laikus apostoli,
sőt a még nagyobb kihívást jelentő prófétai közösséggé váljon. Pünkösd megélt tapasztalat
számunkra, inspirál, kihívást jelent és bíztat minket.
4.
A Küldöttgyűlést azoknak az ajándékoknak a megosztásával kezdtük, amelyet az egyes
nemzeti közösségek küldtek a Küldöttgyűlés számára. A szavakban és gesztusokban,
dokumentumokban, tárgyakban és tapasztalatokban felismertük Istennek a közösségünk
részére adott nagyobb ajándékait. Az általatok választott dolgok egyszerre voltak hasznosak
és szépek, bemutatva közösségünk szerénységét és termékenységét, valamint jó dolgok
kibontakozásának jövőbeni ígéretét is.
5.
Az ajándékok és történetek, amelyeket megosztottunk egymással, hálával töltöttek el és
tudatosították bennünk a remény, a növekedés és a megújulás jeleit közösségünkben. Azt is
tudatosítottuk, hogy néhány közösség, legyen akár új vagy régen alapított, sebezhető maradt,
bizonytalan a jövője, és talán nem kap támogatást azoktól a közösségektől, amelyek
növekednek, magabiztosak és tehetségesek.
6.
Gyakran beszélünk az európai KÉK sokféleségéről, amely a régió történelmét és mai
valóságát tükrözi; de talán nem értékeljük igazán ennek a sokféleségnek az előnyeit: hogy
önmagunkat kipróbáljuk ebben a légkörben, hogy válaszoljunk a szolidaritás és koordináció
kihívásaira, hogy felismerjünk a nehézségeket és aggodalmakat, amelyeket gyakran háttérbe
szorítanak a sikerek. Az egyes nemzeti közösségek kiemelkedő kincsei jelzőfények lehetnek
mások számára. Minden nemzeti közösséget hívunk annak átgondolására, hogyan oszthatná
meg ezt a gazdagságot.
7.
Összefoglalva, a megosztások, beszámolók és megbeszélések azt jelzik, hogy
Európában a KÉK alapjában véve elkötelezett az egyre bővülő apostoli kezdeményezések
iránt, ami az előző 2004. évi Lille-i Küldöttgyűlés óta egy világos elmozdulást jelent.
Régiónkban a legtöbb nemzeti közösség magáévá tette a múlt évi fatimai Világ Küldöttgyűlés
ajánlásait, és dolgozik azok megvalósításán.
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Figyelmet érdemlő területek, megkülönböztetés és tevékenység
8.
Miután a kapott ajándékokat áttekintettük, figyelmünket a felszínre kerülő központi
kérdésekre irányítottuk. Ezek közül minden egyes résztvevő kiválasztotta azt a hármat,
amelyet európai szinten és középtávon a legfontosabbnak, legsürgetőbbnek tart.
Kiscsoportokban megbeszéltük ezeket a nevesített prioritásokat, függetlenül attól, hogy az
egyes prioritások iránt milyen érdeklődés volt.
9.
Az Európai Küldöttgyűlés megerősítette a Világközösség által többször
megfogalmazott kihívásokat. Az “Új csoportvezetők találása és képzése”, és a
“Kezdeményezések a fiatalokkal és fiataloknak” elsöprő többséget szerzett. A kihívások
második csoportja a következő témákat foglalta magában: “Új csoportok alakítása”,
“Elköteleződés a KÉK-ben”, “Közös képzési kezdeményezések”, “KÉK életstílus”, “A
vezetőség megújítása, képzése és támogatása”, valamint a “Migráció (elvándorlás)”.
10.
Más területek is érdeklődést keltettek, de ezek egyelőre nem tartoznak a sürgős
prioritások közé régió szinten: “Ignáci érdekképviselet kiépítése szociális kérdésekben”,
“Közgazdaság és etika”, “Szakmai alapon szerveződött hálózatok”, “A közösségek
elnőiesedése és korosodása”, “Ökumenikus és vallások közötti párbeszéd”, valamint
“Barátság a szegényekkel”.
11.
A következőkben megosztjuk veletek a csoport megbeszélésekből leszűrt főbb
ajánlásokat, a fatimai záródokumentumban szereplő prioritások sorrendjében.
12.
A tagság és a közösség fejlődésének érdekében ki kell terjesszük tevékenységünket a
különböző korcsoportok és szociális helyzetű emberek között. Európában néhány közösség
tagjai különösen jó helyzetben vannak azon más nemzetiségűek befogadását tekintve, akik
munkájuk miatt lakóhelyet kellett változtassanak (pl. hivatalnokok Brüsszelbe kerülése stb).
Nyomatékosabban javasolhatnánk olyan tapasztalatokat, amelyek a Lelkigyakorlatok
teljesebb megtapasztalásának vágyát elégítik ki. Úgy gondoljuk, hogy a Jézus Társaságával
és az ignáci ifjúsági szolgálatban résztvevőkkel való helyi szintű együttműködés különösen
hatékony eszköze lehet annak, hogy a KÉK-et ismertté tegyük a fiatalok körében. A 2011. évi
Magis program, mint a madridi Világ Ifjúsági Nap előkészületi programja kiváló lehetőséget
nyújt arra, hogy a fiataloknak ízelítőt adjunk az ignáci lelkiségből. Nyomatékosan javasoljuk,
hogy minden egyes nemzeti közösség küldje és kísérje a fiatalokat ebben a tapasztalatban.
13.
Egyre jobban felismerjük azt, hogy a KÉK elköteleződés mennyire fontos a közösségi
élet megerősödése, az apostoli kezdeményezések, valamint a KÉK életstílusnak való
szorosabb elköteleződés nyilvános kifejezése szempontjából. Több nemzeti közösségben a
formális elkötelezettséget felvállaló tagok száma jelentősen nőtt, mindez az ideiglenes és
végleges elköteleződésről való tájékoztatás, kihívás és felkészítés sikeres módszereinek
köszönhetően. Mindazonáltal szükség van az elvek és gyakorlatok további tisztázására. A jó
tapasztalatokkal rendelkező nemzeti közösségeknek lehetőségük van arra, hogy segítsék
azokat, akik szeretnének növekedni ezen az úton.
14.
A Formáció (képzés) folyamatos feladatot jelent, amely kreativitásra késztet és
sokféle képességet, erőfeszítést és erőforrást igényel. Az interneten elérhető “Formációs
eszköztár” kitűnő kezdeményezés, amely érdemes arra, hogy széles körben ismerjék és
használják. Amilyen nagy erőfeszítést igényelt ennek összeállítása, most hasonló
erőfeszítésre van szükség naprakész frissítéséhez. A formációra vonatkozó fontosabb
dokumentumok lefordítását ismételten kérték, mert támogatást jelent a rászoruló
közösségeknek, míg mások új elképzeléseket és erőforrásokat találhatnak benne. Minden
nemzeti közösséget bátorítunk, hogy anyagaikat, szakértelmüket, tapasztalataikat és más
erőforrásaikat osszák meg egymással, és határokon átívelő programokat szervezzenek.
Különösen a csoportvezetők képzése jelent mindenki által kifejezett, sürgető prioritást. A
Világközösség iránymutatása és a regionális szintű kezdeményezések egyaránt ösztönzik a jó
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gyakorlatok megosztását ebben a nagyon speciális és erőforrás igényes témában, amely
sok nemzeti közösség számára nyújtana segítséget.
15.
Vezetés nélkül egyetlen közösség sem növekedhet. Mivel tudjuk, hogy nemzeti,
regionális és világszinten is előfordulhat, hogy nincs elég jelölt a vezető szerep betöltésére,
ösztönözzük közösségeinket, hogy aktívan bátorítsák és támogassák azokat a tagokat, akik
elköteleződtek a KÉK-ben és rendelkeznek a vezető szerep felvállalásához szükséges
képességekkel, hogy vállalják ezt a szolgálatot. Buzdítjuk a nemzeti közösségeket arra is,
hogy használják ki a más országok vagy a Világközösség által kínált képzési lehetőségeket is
(pl. római vezetőképző kurzus, 2006).
16.
A „Migrációs hálózat” egy nagyon jó példája az európai szinten működő közös
apostoli munkának. Ennek további támogatása mellett úgy gondoljuk, hogy tanulnunk kell a
hálózat sikeréből; ez modellként szolgálhat más területeken kialakítandó közös
kezdeményezések számára, mint például az Ignáci szociális érdekképviselet, Barátság a
szegényekkel, Azonos szakterületen dolgozók hálózata, valamint a Kezdeményezések a
fiatalokkal és a fiatalok számára.
Növekedés a régióban: együtt dolgozni és erőforrásokat megosztani
17.
Az európai KÉK növekedése sokat köszönhet a nemzeti közösségek készségének és
képességének, amelyek révén egymás felé nyitnak, együtt dolgoznak, és egymással
szolidaritást vállalnak. Az Euroteam és az Eurolink-hálózat mozgatórugója az
együttműködésnek. Lekötelezettek vagyunk a leköszönő Euroteam-nek a végzett munkáért.
18.
Tudjuk azt is, hogy az Euroteam időnként frusztrációt és a támogatottság hiányát élte
meg szolgálatában, amelyet a régióért és az azt alkotó nemzeti közösségekért végzett. Ez
kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk tisztában a regionális
együttműködés kihívásaival, hogy a kezdeményezések alkalmával tanúsított magatartásunk
mennyire teszi lehetővé az együttmunkálkodást és az erőforrások megosztását, valamint hogy
mennyire vagyunk hűségesek ahhoz az elkötelezettséghez, amelyet az Európai
Küldöttgyűlések alkalmával vállaltunk. Minden nemzeti közösséget meghívunk arra, hogy
őszintén és nyitott szívvel vizsgálja meg eddigi magatartását.
19.
Jobban felmérve azokat a kihívásokat, amelyekkel a mindenkori Euroteam
szembekerül, belátjuk annak szükségességét, hogy realistábbak legyünk annak tekintetében,
amit az Euroteam és az Eurolink-ek teljesíteni tudnak. Az európai KÉK-nek át kell
gondolnia, hogyan tudja támogatni azokat, akiket küld, annak teljesítésében, amire kéri őket.
Mindannyiotokat buzdítunk, legyetek élő tudatában annak, hogy a régióhoz és a
Világközösséghez tartoztok: ezt fejezi ki többek között az Eurolink-ek gondos kiválasztása és
a nekik nyújtott megfelelő támogatása, valamint a más nemzeti közösségek iránti nyitás terén
mutatott nagyobb készség.
Azzal zárjuk Nektek szóló levelünket, hogy meghívunk benneteket a Lille-i Küldöttgyűlés
záró imájának közös elimádkozására: Pünkösd Lelke, mint a szél, átjárja Egyházunkat és
közösségeinket, adjon további életet erőfeszítéseinkhez és segítsen bőséges gyümölcsöt
teremni általuk.
Alicante, 2009. május 31.

Fordította: Ercsey Zsófia, lektorálta: Pakot Géza SJ, 2009. július 21.

