FAQ: veelgestelde vragen
1) Leken Salvatorianen
a) Wat zijn Salvatoriaanse leken?
Salvatoriaanse leken zijn lid van de Internationale Gemeenschap van de Goddelijke Heiland (ICDS). Het zijn
christelijke mannen en vrouwen, getrouwd of alleenstaand, die in het voetspoor van de Heiland treden, met een
oproep van God om Gods onvoorwaardelijke liefde te leven en te verkondigen, geïnspireerd door de universele
Salvatoriaanse spiritualiteit.
Hun relatie tot God, om te leven in het permanente bewustzijn van Gods aanwezigheid en tot de Salvatoriaanse
gemeenschap, is het centrum van hun leven.
Men wordt een salvatoriaanse leek door middel van een persoonlijke verbintenis als lid van de ICDS door middel
van een lokale eenheid.
Salvatoriaanse leken leven de Salvatoriaanse spiritualiteit en ervaren deze in een eigentijdse vorm, door deze te
communiceren naar iedereen die er open en geïnteresseerd in is.
Let op: Salvatoriaanse spiritualiteit en charisma weerspiegelen de verzen van Johannes 17.3 en 1 Petrus 3.15-17 in die
zin dat we God op alle mogelijke manieren en met alle mogelijke middelen bekend willen maken volgens de tekenen
van onze tijd.

b)

Wat zijn de doelen van de Salvatoriaanse leken?
God's liefde te brengen aan allen die zij ontmoeten door de evangelieboodschap na te leven om te helpen bij het
voorzien in de basisbehoeften van het leven. Ze streven ernaar om bewustzijn en gevoeligheid te brengen met
betrekking tot degenen die lijden in alle vormen van armoede. Ze helpen bij het uitbannen van uitbuiting en
discriminatie. Een paar voorbeelden zijn:
- alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen
- het bereiken van daklozen en vluchtelingen
- bewustmaking van de vele facetten van mensenhandel
- het sturen van steun naar onderontwikkelde regio's
- het opleiden van de samenleving over de exploitatie van het milieu door middel van workshops en door gebruik
te maken van internetcommunicatie.

c)

Wat is de missie en taken van de Salvatoriaanse leken?
Het volgen van het sleutelvers van de Salvatorianen: En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige ware
God, en Jezus Christus die U heeft gezonden. (Johannes 17,3) - Salvatoriaanse leken proberen de liefde van God in
hun buurt te brengen, op hun werkplek en waar ze ook verblijven of wonen. Zij doen dat op alle manieren en met
alle middelen die God hen ingeeft. Hun werken, bezigheden (apostolaten) zijn zo divers als het leven zelf. Daarom
richten zij zich op de miljarden kleine dagelijkse dingen in plaats van zich alleen te richten op grote dingen.

d)

Wie wordt er uitgenodigd om een Salvatoriaanse leek te worden?
Katholieke leken die oprecht geïnteresseerd zijn in het welzijn van hun medemens en antwoorden zoeken op de
brandende vragen van het leven van vandaag en die de wereld een betere plek willen maken.

→ zie paragraaf 3a: Toewijding van leken-Salvatorianen

e)

Hoe wordt een Salvatoriaanse leek geïdentificeerd?
Salvatoriaanse Leken zijn leden van de lekenafdeling van de Salvatoriaanse Familie en zijn toegewijd aan het
omarmen van de Salvatoriaanse spiritualiteit. Vanwege hun Salvatoriaanse universaliteit zijn er vele manieren om
een Salvatoriaanse Leek te identificeren. Sommige van de gemeenschappelijke identiteiten zijn een open geest
voor een breed scala aan interesses, de behoefte aan voortdurende vorming en een antwoord op de kleinere en
grotere behoeften van onze tijd.

2) Salvatoriaanse Leek worden
a)

Wat moet ik doen als ik geïnteresseerd ben om een Salvatoriaanse leek te worden?
Het zal belangrijk zijn om eerst een antwoord te vinden op de volgende vragen over jezelf:
- Vind ik in mezelf een soort roeping volgens de Salvatoriaanse spiritualiteit en het charisma?
- Vraag ik me serieus af of dit soort levensstijl en focus op de Salvatoriaanse missie is wat er vandaag de dag
ontbreekt in mijn leven?
Als uw antwoorden op deze vragen ja zijn, neem dan contact op met een Salvatoriaan die u kent of met de
coördinator van de eenheid waar u woont of neem contact op met de ICDS-secretaris via
office@laysalvatorians.org. De coördinator of de verantwoordelijke voor de roepingen zal je dan de volgende
stappen uitleggen.

b)

Is er een vormingsprogramma voor Salvatoriaanse leken ?
Ja, en het is onderverdeeld in verschillende stadia:
- "Geïnteresseerde persoon" (→ kennismaken met de Salvatoriaanse gemeenschap)
- "Kandidaat" (→ Eerste vorming)
- Toewijding (belofte) aan de ICDS.
Alle leden van de Salvatoriaanse Familie worden sterk aangemoedigd om door middel van voortdurende vorming
verder te groeien, dichter bij God te komen en die groei te gebruiken om de liefde van God aan anderen kenbaar
te maken.

c)

Is het altijd nodig om het vormingsprogramma te volgen?
Ja, het is altijd nodig. Het vormingsprogramma is er een van gebed, onderwijs en onderscheidingsvermogen. Als
men werkelijk geroepen is tot een roeping als salvatoriaanse leek, dan zou het natuurlijke antwoord zijn om na het
"kandidaatsstadium" om de belofte te vragen. De "kandidaatsfase" is een gelegenheid om de identiteit, de missie
en de spiritualiteit van de Salvatoriaanse leken te leren kennen en te begrijpen en een tijd voor de lokale
gemeenschap om te leren en te begrijpen wie de kandidaat is en om hem/haar te helpen in hun
onderscheidingsproces.
Als men kiest voor de volgende stap en vraagt om zijn/haar belofte, dan moet de lokale gemeenschap beslissen.
Als het antwoord van de lokale gemeenschap "ja" is, dan wordt de kandidaat uitgenodigd om een verbale
toezegging te doen en deze te ondertekenen tijdens een formele ceremonie. Zonder die formele toezegging kunt
u geen lid zijn van de ICDS.

d)

Hoe lang duurt dit vormingsprogramma?
De duur van het vormingsproces is afhankelijk van de kennis van de kandidaat en hoe lang hij/zij de Salvatoriaanse
Familie kent. Elke lokale gemeenschap bepaalt hoe vaak de "onderwijsgroep" samenkomt en hoe goed het proces
verloopt. Normaal gesproken is het geïnteresseerde stadium één jaar en normaal gesproken twee jaar voor het
kandidaat-stadium. Elke persoon wordt individueel beschouwd, dus de tijden kunnen in bepaalde omstandigheden
korter zijn.

3) Belofte van salvatoriaanse leken
a)

Is het nodig een verbintenis (belofte) aan te gaan om salvatoriaanse leek te worden?

Ja, op basis van de huidige statuten van de Internationale Gemeenschap van de Goddelijke Heiland is een
verbintenis nodig. Het is de plechtige belofte in de aanwezigheid van andere Salvatorianen om deel uit te maken
van de Salvatoriaanse Familie als lid van de Internationale Gemeenschap van de Goddelijke Heiland. Eerst en
vooral is het een JA voor God, om zijn roeping als salvatoriaanse leek te volgen.
Wie iets van iemand wil of verwacht, moet ook iets geven of brengen, anders is een serieuze samenwerking niet
mogelijk. Als je het gevoel hebt dat er een soort Salvatoriaanse roeping in je aanwezig is en/of het begint te
branden in jezelf, zal er geen vraag zijn over een verbintenis of belofte, omdat dit dan vanzelfsprekend zal zijn.

b)

Kan de persoon die deelneemt, studeert, bidt en werkt met de Salvatorianen, maar zich niet in een
positie bevindt om een formele verbintenis aan te gaan, beschouwd worden als een Salvatoriaanse leek"
en tot de Salvatoriaanse Familie behoren?
Er zijn verschillende manieren om lid te zijn van de Salvatoriaanse Familie, maar iemand die zich niet formeel
verbindt aan de ICDS is geen " Salvatoriaanse leek".
Bijvoorbeeld:
Als iemand wil voetballen, kan hij/zij dat op twee manieren doen:
- De ene manier is gewoon voor het plezier in de achtertuin of een open veld met min of meer open regels en
zonder enige verplichting.
- De andere is in een serieuze club waar een goed terrein, coaches, een vriendelijk team en partnerschap wordt
aangeboden. De publieke "handtekening" van de speler is nodig om deel uit te maken van het voetbalteam dat
deel uitmaakt van een "league". In ons geval zou de "league" de drie takken van de Salvatoriaanse familie" zijn.

c)

Waarom gaat een Salvatoriaanse leek een verbintenis (belofte) aan?
De verbintenis (belofte) is een uiterlijk teken voor de gemeenschap en voor zichzelf dat ze een overeenkomst
aangaan om tijd, talent, middelen of diensten aan de gemeenschap aan te bieden. De belofte is een manier om te
laten zien dat ze bereid zijn om de gemeenschap te dienen en in ruil daarvoor spirituele steun van de
gemeenschap te verwachten. Zij verklaren zich akkoord met de Identiteit, Missie en Spiritualiteit van de ICDS en
komen overeen hun leven af te stemmen op deze doelstellingen en taken. Zij beloven hun leven zo te leiden dat
het een voorbeeld is voor de lokale, nationale en internationale samenleving.

d)

Voor wie wordt de belofte van een salvatoriaanse leek uitgesproken (gegeven)?
- De verbintenis is tussen het individu en God.
- Tegelijkertijd is het een verbintenis tussen het individu en de Internationale Gemeenschap van de Goddelijke
Heiland (ICDS) in aanwezigheid van lokale leden van de Salvatoriaanse Familie.
Deze verbintenis komt pas na een periode van initiële vorming en een schriftelijk verzoek aan de nationale
organisatie. De toezegging wordt gedaan door de lokale leiding van de ICDS-eenheid. Indien er geen lokale leiding
in de eenheid is, wordt er een persoon gestuurd die de ICDS vertegenwoordigt.

e)

Wat belooft een Salvatoriaanse leek in de verbintenis?
Salvatoriaanse leken reageren op de oproep van God door middel van een plechtige belofte om hun leven te
leven volgens de Identiteit, Zending en Spiritualiteit die in de Internationale Gemeenschap van de Goddelijke
Heiland (ICDS) is gevonden en om de ICDS-gemeenschap en de Salvatoriaanse Familie te ondersteunen en te
bevorderen.

4) De roeping van een Salvatoriaanse leek
a)

Wat is de roeping van een Salvatoriaanse leek?
Ten eerste zijn Salvatoriaanse leken geroepen om hun talenten en vaardigheden te erkennen en te bevorderen en
de liefde van God in hun eigen leven te ontdekken. Vervolgens gebruiken ze hun talenten om anderen te dienen
op alle manieren en met alle middelen die de liefde van Christus hen ingeeft, door de Salvatoriaanse spiritualiteit
in hun omgeving te leven en deze te transformeren om te voldoen aan de behoeften van de huidige tijd.

b)

Hebben -Salvatoriaanse leken een unieke roeping?

Ja, dat hebben ze. Alle roepingen zijn uniek en de roeping van een salvatoriaanse leek is gebaseerd op Johannes
17:3 "om de ene ware God en Jezus Christus die Hij heeft gezonden te kennen ".Salvatoriaanse Leken
ondersteunen mensen om God in hun leven te herkennen met alle middelen die God's liefde inspireert.
Salvatoriaanse universaliteit opent een breed scala aan activiteiten. Salvatoriaanse Leken zijn geroepen om hun
roeping en zending overal te leven; thuis, op het werk, in hun lokale omgeving, overal waar ze komen, om de
goedheid en vriendelijkheid van de Heiland te brengen aan iedereen en alles wat ze onderweg tegenkomen.
→ zie de ICDS-statuten en het reglement van orde (ROP's of exploitatierichtlijnen).

c) Hoe zal deze roeping via de leden tot uitdrukking komen?
Deze roeping komt tot uiting in de manier waarop ze omgaan met andere personen, hun omgeving en de hele
schepping van God. Zij moet het resultaat zijn van hun dagelijks handelen en hun levenswijze. Roeping is een
manier van leven, een spannend avontuur, een uitzonderlijke uitdaging om onze relatie met God te verdiepen. Ze
zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week Salvatoriaanse Leek.

5) Leven als salvatoriaanse leken
a)

Kan een Salvatoriaanse leek getrouwd zijn?
Salvatoriaanse leken kunnen getrouwd zijn of alleenstaand. Als beide mensen in een huwelijk niet bij de
Salvatoriaanse leken zijn aangesloten is het belangrijk dat de andere partner de beslissing accepteert. Het
lidmaatschap van de Salvatoriaanse leken mag nooit leiden tot een scheiding in een huwelijk.

b)

Woont een Salvatoriaanse leek in een gemeenschap?
Ja, Salvatoriaanse leken leven in gemeenschap, maar de leden leven normaal gesproken niet onder hetzelfde dak.
Dit is anders dan bij de twee andere Salvatoriaanse takken. Dit soort gemeenschap is veel meer dan het leven
onder één dak. Dit soort gemeenschap heeft vaak meer aandacht nodig omdat het niet mogelijk is om elkaar elke
dag van aangezicht tot aangezicht te zien of te ontmoeten. Daarom moet er door het individu en zijn
gemeenschap voorrang worden gegeven aan de tijd die nodig is om samen te komen, te bidden, te dienen en
elkaar te steunen.

c)

Wonen Salvatoriaanse leken in een klooster of in gemeenschappelijke huizen?
Nee Salvatoriaanse leken verblijven in hun eigen huizen en/of appartementen. Zij leven hun dagelijks leven binnen
hun huis en door hun gekozen beroep (d.w.z. leraar, verpleegster, advocaat, winkelier, chauffeur, etc.). In sommige
gebieden in de wereld wonen Salvatoriaanse leken samen met andere Salvatorianen in de gemeenschap als ze
samen aan een apostolaat werken, maar dit is zeldzaam.

d)

Salvatoriaanse leken klinken zo liberaal. Beschouw je jezelf als een deel van de Kerk?
Ja natuurlijk. Binnen de katholieke kerk is er een grote verscheidenheid aan opvattingen en er is ruimte voor
iedereen. Door ons Salvatoriaanse charisma worden we aangemoedigd om de huidige tijd te bestuderen en
nieuwe manieren te verkennen om de liefde van God aan alle mensen overal te brengen. Dit wordt ondersteund
door de oproep om onze Salvatoriaanse universaliteit op zowel geestelijke als lichamelijke wijze te beleven. Wij
geloven sterk in de "katholieke kerk" als de universele kerk zoals die in de catechismus van de katholieke kerk
wordt beschreven.

e)

Hebben Salvatoriaanse leken een leven van gebed?
De stichter van de Salvatorianen, pater Franciscus Jordan, was een man van gebed. Bidden is een intense
communicatie met God. Daarom is het voor de Salvatoriaanse leken noodzakelijk om hun gebedsleven te
cultiveren. Bidden is een onderdeel van de dagelijkse routine. Als Salvatoriaanse leken is het niet impliciet
noodzakelijk om naar een kerk of een kapel te gaan om te bidden. Zowel het bidden alleen als met de
gemeenschap is noodzakelijk. Het gebed heeft een betekenisvolle invloed in het dagelijks leven van een
Salvatoriaanse leek. Er zijn altijd mogelijkheden en minuten waarin je tot bidden kunt komen. Iedereen moet op
zoek gaan naar een mogelijkheid en wordt aangemoedigd om creatief te zijn in de manier waarop ze dit deel van
hun engagement beleven.

f)

Volgen Salvatoriaanse leken de evangelische raadgevingen? Zo ja, hoe doen ze dat dan?
Salvatoriaanse leken zijn leken met een roeping tot een Salvatoriaanse levenswijze. Zij proberen de evangelische
raadgevingen (→ armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) door te geven en aan te passen in hun dagelijks leven.
Ze zijn niet aan hen gebonden zoals de religieuzen door hun geloften. Dit maakt echter wel deel uit van hun
levenswijze; ze denken na over hoe ze als leken die in de wereld leven deze evangelische raadgevingen kunnen
toepassen op hun leven en anderen naar Christus kunnen leiden door ze voor te leven.
Salvatoriaanse leken proberen de armoede te leven door een eenvoudige levensstijl te volgen die respect voor de
waardigheid van alle mensen inhoudt, en ze zijn bereid om iedereen zonder onderscheid te dienen. Door te
luisteren naar anderen en gevoelig te zijn voor Gods dagelijkse roeping proberen ze gehoorzaam te zijn aan die
roeping. Met respect voor Gods plan in hun leven, leven ze hun leven, getrouwd of alleenstaand, door met
lichaam en ziel te reageren op dat plan.

1→ comp. Gaudium et spes → http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-etspes_en.html

2 → comp.: https://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p1.htm

g)

Wat is Salvatoriaanse universaliteit - hoe kan ik me dat voorstellen?
De Salvatoriaanse universaliteit biedt de mogelijkheid om op alle manieren en met alle middelen die God's liefde
ons ingeeft in te spelen op de behoeften van onze tijd. Dit geeft Salvatorianen de vrijheid om hun
taak/missie/apostolaat te kiezen. De taak/zending/apostolaat die op dit moment belangrijk is, krijgt voorrang.
Salvatorianen kunnen hun taak/missie/apostolaat veranderen - altijd afhankelijk van en kritisch over wat belangrijk
is voor de maatschappij waar ze nu leven.

h)
Zijn er extra eisen/vaardigheden die een Salvatoriaanse leek in zijn leven als Salvatoriaanse leek
moet uitdrukken?

zou

Het antwoord is JA, want er zijn twee relevante uitspraken die Salvatoriaanse leken hebben in hun "compendium
handleiding":
- een in het Salvatoriaanse Charter: "ons openstellen voor de vragen en uitdagingen van ons historisch tijdperk,
zodat de tekenen van de tijd ons de wegen en middelen laten zien om te reageren".
- en deze passage uit de 1e Brief van Petrus in de Heilige Schrift: "Wees altijd bereid om uitleg te geven aan
iedereen die u vraagt om een reden voor uw hoop, maar doe het met zachtmoedigheid en eerbied, en houd uw
geweten schoon, zodat, wanneer u vergruisd bent, degenen die uw goed gedrag in Christus belasteren, zelf te
schande worden gemaakt.
Want het is beter te lijden voor het goede, als dat de wil van God is, dan voor het kwade.
Een van de taken van de Salvatoriaanse leken is om te proberen antwoorden te geven op de vragen van onze tijd.
De grote vragen brengen veel kleine vragen en uitdagingen met zich mee die veel mensen in hun dagelijks leven
raken. En het vinden van antwoorden op deze kleine vragen is belangrijk. Dit vereist een open geest voor de
realiteit, een sterk vertrouwen in het geloof en God, en de bereidheid om de wereld te veranderen in een betere
plaats - zelfs en vooral in de kleine gebieden overal.

6) De Salvatoriaanse Familie
a)

Wat is de Salvatoriaanse familie?
De Salvatoriaanse Familie bestaat uit drie takken: Priesters en Broeders Salvatorianen (Sociëteit van de Goddelijke
Heiland), Zusters Salvatorianessen (Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Heiland) en Salvatoriaanse leken
(Internationale Gemeenschap van de Goddelijke Heiland) die allen volgelingen zijn van pater Franciscus Jordan en
de Zalige Maria van de Apostelen.

b)

Zijn er verschillende graden van lidmaatschap van de Salvatoriaanse Familie?
Ja, er zijn verschillende manieren om contact te hebben of om tot de Salvatoriaanse Familie te behoren:

1) Priesters, broeders en zusters, die een religieuze gelofte afleggen en Salvatoriaanse leken die een persoonlijke
belofte uitspreken, vormen de Salvatoriaanse Familie.
2) Salvatoriaanse weldoeners en collaborateurs, mensen die voor of met de Salvatoriaanse Familie werken bij
taken/apostolaten, etc. Op sommige plaatsen in de wereld zijn er groepen mensen die de Salvatoriaanse Familie
ondersteunen door middel van gebed, maar die zich niet verbinden als lid van een van de drie takken.
3) Salvatoriaanse sympathisanten en vrienden, mensen die door vriendschap of familiebanden verbonden zijn met
een lid van een van de drie takken van de Salvatoriaanse Familie.
Dit kan ook een eventuele toekomstige uitbreiding van leden van de Salvatoriaanse Familie inhouden die geen
gelofte of belofte doen.

c)

Hebben Salvatoriaanse leken ontmoetingen met leden van de twee andere takken van de
Salvatoriaanse Familie?
Natuurlijk, want we zijn één spirituele familie en de spiritualiteit en het charisma die tussen de drie takken wordt
uitgewisseld is voor ons allen bijzonder belangrijk. Alleen op deze manier wordt het echte Salvatoriaanse charisma
en spiritualiteit levendiger en aanwezig in alle leden van de Familie.
Salvatoriaanse leken verenigen zich met de andere twee takken van de Salvatoriaanse Familie op vele gebieden
van organisatie en taken. Het is gebruikelijk dat een groep van leken Salvatorianen een lid of leden van de andere
takken uitnodigt om deel te nemen aan hun regelmatige bijeenkomst of om samen te werken met de andere
takken van de Familie, waar mogelijk.

1→ Salvatoriaans Handvest Sectie 2 punt 8
2 → 1 Peter 3,15 -17
3→ comp. 3. e. in bovenstaande tekst

d)

Kan ik een Salvatoriaanse Priester/Broeder/Zuster die ik ken vragen stellen over de Salvatoriaanse
leken?
Ja, dat kan. Alle leden van de Salvatoriaanse Familie moeten je eerste vragen kunnen beantwoorden en je naar de
juiste contactpersoon binnen de Salvatoriaanse leken kunnen leiden.

e)

Moet er een religieus lid van de Salvatorianen zijn als leider van een leken-Salvatoriaanse
gemeenschap of groep?
Normaal gesproken zal een Salvatoriaanse leek een gemeenschap of groep leiden zolang er geschikte ervaren
Salvatoriaanse leken beschikbaar zijn. Leken Salvatorianen zijn de derde tak van de Salvatoriaanse Familie, maar ze
zijn autonoom in administratie en financiële zaken. Er is een gemeenschappelijk Salvatoriaans charisma en
spiritualiteit, maar door onze andere levensstijl is er ook een specifieke leken salvatoriaanse manier van leven.
Zeker, er zou een religieus lid kunnen zijn die een groep initieert, maar het is geen eis van welke groep dan ook.

f)

Zijn Salvatoriaanse leken onafhankelijk en/of handelen zij onder eigen gezag?
Salvatoriaanse leken zijn verantwoordelijk tegenover hun eigen lokale gemeenschap of eenheid en handelen
autonoom binnen de Salvatoriaanse Familie. Als zodanig is dit reglement te vinden in de statuten van de
Internationale Gemeenschap van de Goddelijke Heiland (Salvatoriaanse leken).

g)

Als ik belofte doe, ben ik dan lid van de Sociëteit of de Congregatie?
Geen van beide Salvatoriaanse leken zijn lid van de Internationale Gemeenschap van de Goddelijke Heiland, de
derde tak van de Salvatoriaanse Familie. Een lid van de Sociëteit van de Goddelijke Heiland moet een man zijn en
een religieuze gelofte afleggen als priester of broeder. Een lid van de Congregatie van de Zusters van de
Goddelijke Heiland moet een vrouw zijn en geloften afleggen als zuster.

7) Salvatoriaanse leken in een Parochie
a)

Wat is het verschil tussen een Leken Salvatoriaanse Gemeenschap en een andere persoon/
apostolaat/ministerie/groep in een parochie?

Het is onmogelijk om appels en peren te vergelijken. Ja, in principe zijn beide vruchten, maar van verschillende
soort en smaak. Salvatoriaanse leken hebben een bijzondere roeping, die hen inspireert om hun christelijk
engagement te verdiepen en op een meer bewuste en serieuze manier te beleven.
Geworteld in het Salvatoriaanse charisma en de spiritualiteit proberen Salvatoriaanse leken de liefde van God op
alle mogelijke manieren in hun omgeving te brengen - een zeer belangrijke taak, vooral in onze tijd waarin men in
sommige gebieden de katholieke kerk begint te verlaten, omdat deze haar geloofwaardigheid heeft verloren en
misschien niet de juiste antwoorden biedt, aan met name jonge mensen, op hun levensvragen.
Deze Salvatoriaanse leken laten zich leiden door de woorden: "Wees altijd bereid om uitleg te geven aan iedereen
die je vraagt om een reden voor je hoop, maar doe het met zachtheid en eerbied (1 Petrus 3,15)
Last but not least is het de Salvatoriaanse gemeenschap die Salvatoriaanse leken hun spirituele thuis geeft waar ze
naar terug kunnen keren en zich kunnen opladen om hun missie te vervullen. Normale of eenvoudige
parochianen hebben dat niet en het wordt ook niet van hen verwacht.

b)

Zijn de leden van een parochiegroep in een Salvatoriaanse parochie Salvatoriaanse leken?
Nee, parochiegroepen worden over het algemeen gevormd met een bepaald doel om in de behoeften van die
parochie te voorzien en daarvoor is geen Salvatoriaanse leek nodig. Salvatoriaanse leken kunnen wel deelnemen
aan parochiegroepen, maar deze groepen maken geen deel uit van de Salvatoriaanse gemeenschap.
In werkelijkheid zijn er enkele groepen die als Salvatoriaanse leken zijn bestempeld en die verbonden zijn met de
Sociëteit en/of de Congregatie, maar zonder voldoende begrip en vorming van de Salvatoriaanse leken roeping.

c)

Kunnen Salvatoriaanse leken bedieningen of taken in een parochie overnemen?
Als er behoefte aan is in de parochie en met toestemming van de pastoor en het parochiebestuur, kunnen ze dat.
Deze activiteit is slechts één manier waarop een Salvatoriaanse leek kan dienen in hun roeping; het is gewoon een
manier waarop die Salvatoriaanse leek Gods volk dient.

d)

Welk voordeel heeft het om Salvatoriaanse leek te worden in plaats van net zo eenvoudig katholiek
te blijven in de parochie? Wat is het pluspunt?
Om een Salvatoriaanse leek te worden is een roeping nodig om een Salvatoriaanse leek te zijn. Salvatoriaanse
leken kunnen in elke parochie wonen, niet alleen in een parochie waar zich Salvatoriaanse priesters bevinden.
Vervolgens is het een vergelijkbare vraag of de aanwezigheid van nonnen uit de Orde van XYZ de parochie een
pluspunt geeft of niet. Het kan zijn of het kan niet zijn, want het hangt altijd af van de concrete personen en hun
interesse, motivatie en engagement. Het voordeel is dat extra mensen, stevig in het geloof en met een duidelijke
roeping, het parochieleven sterk kunnen verrijken.
Ook zien we in sommige delen van de wereld dat de parochiestructuren, zoals we die tot nu toe hebben gekend,
veranderen en dat mensen op zoek zijn naar een andere benadering van de Kerk. Hier kan en moet een
Salvatoriaanse leek het eerste contact en de eerste begeleider zijn.
Het voordeel voor de Salvatoriaanse leken is dus om deel uit te maken van een erkende katholieke organisatie en
daarmee de Salvatoriaanse missie een stem te geven. Bovendien genieten de leden een zekere bescherming en
rechtszekerheid onder de paraplu van de katholieke kerk als ze werkzaam zijn op verschillende gebieden van "life
aid".

8) Contact opnemen met leken-Salvatorianen
a) Waar ter wereld kan ik leken-Salvatorianen vinden, waar op het internet?
Op het adres www.laysalvatorians.org vindt u ook links naar andere interessante Leken Salvatoriaanse activiteiten
en naar webpagina's van enkele Leken Salvatoriaanse gemeenschappen uit de hele wereld.
Natuurlijk staan we ook op Facebook https://www.facebook.com/groups/304921663032905/
Op het internet vindt u onder www.laysalvatorians.org/where-we-are.html een interactieve kaart.
U kunt ook enkele regels schrijven naar office@laysalvatorians.org.

Deze vragen en antwoorden worden jaarlijks bijgewerkt,
maar als u daarnaast nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

