Charter
van de Salvatoriaanse Familie
Goedgekeurd door de Internationale Leidinggevende teams van de drie takken

VOORWOORD
Zolang er nog één mens op aarde is
die God niet kent
en Hem niet boven alles liefheeft
mag je geen ogenblik rusten.
Zolang God niet overal verheerlijkt wordt
mag je geen ogenblik rusten.
Zolang de Koningin van hemel en aarde
niet overal geprezen wordt
mag je geen ogenblik rusten.
Geen offer, geen kruis, geen lijden,
geen verlatenheid, geen beproeving, geen verleiding,
o, niets zal je te moeilijk zijn met de hulp van Gods genade.
Ik kan alles door Hem, die mij kracht geeft.
Geen verraad, geen trouweloosheid,
geen koude, geen spot zal je ijver verminderen.
Maar alles door Hem en voor Hem.
Alle volken, stammen, naties en talen:
verheerlijkt de Heer, onze God
Wee mij wanneer ik U, Heer
niet bekend maak bij de mensen!
O Heer, help mij, toon mij de weg!
Zonder U kan ik niets.
Van U verwacht ik alles,
In U, o Heer, heb ik mijn hoop gesteld;
in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.
Bid altijd met grote deemoed
en met groot vertrouwen.
Laat niets je daarvan weerhouden.
P. Franciscus Maria van het Kruis Jordan
Geestelijk Dagboek II, 1-2
20 december 1894

EEN
Onze Roeping en ons Charisma
“En dit is het eeuwige leven:
dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem, die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.”
Joh. 17,3
1.

Geïnspireerd door een diepgaande godservaring, de situatie van de Kerk en de realiteit
van zijn tijd, was Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan vervuld van een
dringend verlangen, dat alle mensen de enige ware God zouden kennen en een leven
ten volle zouden ervaren door Jezus, de Heiland. Het was zijn visie om alle
apostolische krachten in de kerk te verenigen, om Jezus als de Heiland lief te hebben en
te verkondigen aan een wereld die nood heeft aan God. Hij betrok mensen van alle
leeftijden en alle standen, om overal, op alle manieren en met alle middelen samen te
werken.

2. De Salvatoriaanse Familie is een uitdrukking van het charisma, de gave van de Geest aan
Pater Jordan voor de Kerk. We vinden onze gemeenschappelijke wortels terug in het
Apostolisch Leergezelschap, dat op 8 december 1881 door P. Jordan werd opgericht in
Rome. Diocesane priesters waren de eerste leden
van
het Gezelschap. Therese von Wüllenweber (later Zalige Moeder Maria
van
de
Apostelen) verbond zichzelf in 1882 tot deze
Sociëteit. Vele leken van alle
leeftijden sloten zich bij deze stich- ting aan.
3.

Vandaag telt de Salvatoriaanse Familie drie autonome takken: de Sociëteit van de
Goddelijke Heiland, de Congregatie van de Goddelijke Heiland en de Internationale
Gemeenschap van de Goddelijke Heiland. Wij zijn verenigd door onze verbintenis voor
de zending zoals bedoeld door onze Stichter, waarbij we één familie vormen van
ijverige apostelen, die aan allen het heil verkondigen, dat ons is verschenen in Jezus
Christus. (Titus. 3, 4). Net zoals P. Jordan’s oorspronkelijke werk zich doorheen de tijd
ontwikkelde, staan wij open voor waarheen de Geest ons in de toekomst zal leiden.

4.

Wij beleven onze roeping in gelijkwaardigheid en complementariteit, op een wijze die
aangepast is aan onze diverse levensstaat, talenten en cultuur.

TWEE
Onze zending
“… verkondig het Woord van God, hou vol te pas en te onpas,
berisp met alle geduld en al onderrichtend.
Ga en spreek met volharding alle woorden van eeuwig leven tot de mensen.”
Pater Jordan: Regel 1884
“Ja, deze apostolische geest moeten wij, ieder van ons,
meer en meer trachten te verwerven”
Moeder Maria: Brief, 28 juni 1900

5.

Zoals de Apostelen volgen we in de voetstappen van de Heiland, en worden we
opgeroepen om Gods onvoorwaardelijke liefde te beleven en te verkondigen, waarbij
we Jezus’ levengevend werk verder zetten, met name heil brengen aan heel de
schepping en bevrijding van al wat bedreigend is voor de volheid van leven. (Mt. 28,
19-20; Mc. 16,15)

6.

Onze persoonlijke en gemeenschappelijke heilservaring is de dynamische en
bezielende energie voor onze zending.

7. Wij voeden onze liefde voor de Kerk en zijn erin werkzaam met een profetisch bewustzijn
als getuigen van het Evangelie. Net zoals Pater Jordan en Zalige Maria van de
Apostelen zijn ook wij overtuigd van de roeping van alle gedoopten om een levende
kracht te zijn in de Kerk en voor een rechtvaardige wereld, en vormen en ondersteunen
wij leiders in het evangelisatiewerk.
8. Onze geest van universaliteit wordt uitgedrukt door alle
middelen waartoe de liefde van God ons inspireert.

mogelijke

wegen

en

a. We stellen onszelf open voor de vragen en uitdagingen van ons historisch tijdperk
en laten de tekenen van de tijd voor ons de wegen en middelen onthullen om ze
te
beantwoorden.
b. We betrekken anderen in onze zending en trachten samen te werken met diegenen
die betrokken zijn bij de bevordering van waarheid, gerechtigheid en de
verdediging van
leven, waarbij we een voorkeursoptie maken voor de
armen
en
voor
diegenen wier menselijkheid en waardigheid niet erkend worden.
c. We maken de eeuwige waarheden van Gods Woord en van ons geloof toegankelijk
voor personen van eender
welk(e) cultuur, ras, etnische groep, sociale
klasse, nationaliteit en religie.
d. Wij leven een geest van dialoog in interculturele,
interreligieuze en interkerkelijke milieus.
9. Elke tak van de Salvatoriaanse Familie drukt onze gemeenschappelijke zending uit op
haar eigen specifieke wijze.

DRIE
Ons leven in de Geest
“In uw armen werp ik mij, mijn Heiland en Verlosser;
met U, voor U, door U en in U, wil ik leven en sterven.”
Geestelijk Dagboek, I., 9
15 november 1875

“ Ja, laat ons ijverig bidden en werken, dat de wil van Jezus
“Uw Koninkrijk kome”, vervuld wordt”
Moeder Maria: Brief, 20 mei 1901
10. Beleefd in de realiteit is onze persoonlijke en gemeenschappelijke spiritualiteit geworteld
in onze ervaring van God, de
Vader. Jezus Christus, die gekomen is om leven te geven aan
allen, is de bron en het middelpunt van onze spiritualiteit.
Met Maria, zijn Moeder, brengen we aan anderen de Heiland die we zelf hebben
leren kennen. De Heilige Geest leidt en
verlicht ons op onze weg.
11. In onze meditatie en contemplatie van Gods Woord—in het licht van onze realiteit—en in
de viering van de Sacramenten,
integreren we ons gebed en ons handelen. Door
dit te doen streven we ernaar om onze roeping tot heiligheid te beleven en moedigen
we anderen aan om hetzelfde te doen.
12. De getuigenis van Pater Jordan en Moeder Maria inspireert ons

om mensen van gebed te zijn, om het kruis te aanvaarden omwille van onze zending,
om een onwrikbaar vertrouwen te
hebben in de Goddelijke Voorzienigheid, om te
leven volgens een eenvoudige levensstijl, en Maria als Moeder van de Heiland
bijzonder te vereren.
13. Wij maken de goedheid en menslievendheid van God zichtbaar, zowel in onze zending
als in onze relaties als Salvatoriaanse
Familie. In gebed en dialoog trachten wij elkaar te begrijpen en zijn wij bereid om te
vergeven.

VIER
Onze samenwerking
“Bovenal zullen de leden de onderlinge liefde bevorderen
zodat… zij zichzelf tonen
als metgezellen van de Apostelen,
die de woorden van onze grootste Meester, Jezus Christus,
meedragen als bijzondere nalatenschap…,
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar liefhebt:
zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.”
Leefregel voor de Eerste Graad
van het Apostolisch Leergezelschap, 1882

14.

Als Salvatoriaanse Familie trachten wij zichtbare getuigen te zijn van mannen en
vrouwen uit diverse culturen en achtergronden, die zij aan zij werken in de zending.
We voeden het vertrouwen en respect voor de verschillen tussen ons, leren van elkaar,
en waarderen ieders bijdrage voor ons leven en onze zending.

15.

Hoewel de drie takken autonoom zijn, drukken wij ons charisma uit in onze geleefde
wisselwerking. We werken onderling samen bij nieuwe initiatieven, waar de talenten
van allen nodig zijn, en helpen, in de mate van het mogelijke, de andere takken bij hun
respectievelijke apostolaten en activiteiten.

16. De hele Salvatoriaanse Familie deelt in de verantwoordelijkheid om wederzijds begrip en
een groeiend gevoel van gemeenschappelijke identiteit te bevorderen, door deel te
nemen aan samenkomsten, dialoog en gemeenschappelijke projecten.
17. Onze leidinggevenden coördineren de onderlinge wisselwerking en bevorderen een
bewustzijn van onze identiteit en universaliteit als Salvatoriaanse Familie, alsook een
verbintenis tot solidariteit tussen de drie takken.

a.

Op nationaal vlak, in landen met leden van twee of drie
takken van de Salvatoriaanse Familie, wordt de samenbevorderd door samenkomsten van hun
een
nationaal coördinatieteam met
vertegenwoordigers van elke tak.

werking
leidingen en door

b.
Op internationaal vlak wordt de samenwerking bevorderd
door
samenkomsten van hun leidingen,
door gezamenlijke commissies, alsook door de Generale Kapittels van de
Paters/Broeders en
Zusters en de samenkomsten van de
leiding
van
de
Internationale
Gemeenschap van de
Goddelijke Heiland in hetzelfde kalenderjaar.
c. De leidinggevenden van de drie takken werken samen bij het nemen van
beslissingen die een rechtstreekse invloed hebben op de hele Salvatoriaanse
Familie.

Conclusie
Als volgelingen van Pater Franciscus Jordan
en Moeder Maria van de Apostelen,
en doordrongen van hun missionaire geest,
aanvaarden wij dit charter
als een uitdrukking van onze identiteit
als Salvatoriaanse Familie.
Wij vragen
de voorspraak van Pater Franciscus en Moeder Maria,
opdat ieder van ons, met ijver en met dankbaarheid,
onze Salvatoriaanse roeping

op zich zou nemen.

