KEPADA SEMUA SUPERIOR 1
Rekan-rekan dan para sahabat yang terkasih
1. Masa Paskah harapan dan hidup baru ini menghadirkan momen
yang baik untuk merenungkan bagaimana kita dapat mulai menerapkan
Preferensi Rasuli Universal kita yang baru seperti yang diminta oleh
Kongregasi Jendral terakhir:
“KJ 36 meminta para Provinsial/Superior regio untuk memastikan bahwa
penegasan dan perencanaan kerasulan di Provinsi atau Regio mereka,
konsisten dengan Preferensi Rasuli Universal dari Serikat dan penegasan
kerasulan dan perencanaan Konferensi mereka, sehingga preferensi
perutusan dari seluruh Serikat dipertimbangkan ke dalam pelayananpelayanan Provinsi atau Regio mereka "(D 2, n.22).
2. Dengan surat ini, saya meminta setiap Provinsial atau Pimpinan
regio untuk mengambil maklumat KJ ini sebagai perutusan dan untuk
memastikan bahwa kita mulai menerapkan Preferensi Rasuli Universal
secara efektif di tahun-tahun mendatang. Kunci dalam proses ini adalah
semua Jesuit, mitra kita dalam perutusan serta kelompok lain dan orangorang yang berkehendak baik, yang juga berbagi perutusan dan harapan
kita. Preferensi adalah jalan menuju pembaharuan Serikat Yesus. Mereka
juga dapat membantu kita untuk berperan serta dalam pembaharuan Gereja
dewasa ini sebagai mínima Serikat yang berkolaborasi.
3. Preferensi menyediakan jalan rohani. Mereka tidak semata-mata
mencari untuk menetapkan tujuan atau tindakan statistik kerasulan, tetapi,
sebaliknya, itu adalah sarana yang dinamis bagi kita untuk terus dipimpin
oleh Roh pembaharuan yang mengilhami KJ 36. Preferensi Rasuli Universal
adalah orientasi, bukan prioritas. Prioritas adalah sesuatu yang dianggap
lebih penting daripada yang lain; preferensi adalah orientasi, rambu lalu
lintas, panggilan. Preferensi bukan hanya sekedar tentang kesibukan (doing)
tetapi lebih tentang identitas( Being); mereka melibatkan seluruh hidup kita.
Itu adalah panggilan yang dibentangkan selama sepuluh tahun ke depan,
panggilan yang datang kepada kita dari Bapa Suci sendiri.
Bagaimana kita memulai?
4. Saat kita mulai, dari kenyataan utuh tunggal akan kehidupan dan
perutusan, kita perlu menemukan ketegangan positif yang tepat antara
identitas dan kesibukan. Mungkin ada godaan untuk terburu-buru maju,
atau menyesuaikan apa yang sudah kita lakukan ke dalam Preferensi, atau
mencentang untuk menegaskan rencana kita saat ini. Tetapi dengan
melakukan ini kita akan kehilangan panggilan untuk konversi yang lebih
dalam dan pembaruan yang lebih dalam; kita akan kehilangan magis. Jika
Preferensi benar-benar menjadi jalan dinamis yang dapat membimbing kita
selama sepuluh tahun ke depan, maka memulai perjalanan dengan sabar
dan penuh doa adalah yang paling penting.
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5. Kita menemukan cara untuk memandu proses kita di Preferensi
pertama. Sarana-sarana untuk pertobatan dan untuk tindakan yang
bermanfaat terletak pada tradisi doa kita yang kaya, Latihan Rohani,
percakapan rohani, diskresi bersama. Ini akan membantu kita mewujudkan
keempat Preferensi secara terpadu. Kita tidak dapat melewati aspek ini. Jika
kita melewatkannya, kita akan kehilangan kesempatan untuk keterlibatan
sejati dengan diri kita sendiri, mitra kita, dan dengan kenyataan di sekitar
kita. Yang terpenting, kita akan kehilangan panggilan dari Tuhan kita yang
Bangkit dan kehidupan baru yang dapat Dia tawarkan kepada kita di jalan
pembaruan kita melalui Preferensi-preferensi tersebut.
Mencecap-cecap Kenyataan, Hati sekali lagi membara
- 6. Kita mulai dengan penerapan indra. Para Provinsial dan Pimpinan
regio dapat membantu para Jesuit dan mitra kita dalam perutusan
sebagai individu, komunitas, dan institusi untuk mendengar tangisan
mereka yang mencari Tuhan, orang miskin, yang tertindas dan tersisih,
dari orang-orang muda yang berjuang untuk menemukan masa depan,
bumi yang dieksploitasi dan membutuhkan penyembuhan.
- 7. Ketika kita berusaha untuk menjalani jalan pembaruan ini, saya
sekarang membuat beberapa proposal konkret: mengundang para
Jesuit untuk mengalami lebih dalam Latihan Rohani, mulai dari
evaluasi jujur tentang bagaimana mereka melakukan retret tahunan
dan mendorong mereka untuk didampingi dalam Latihan Rohani dan
kehidupan rohani.
- 8. Berikan mitra kita dalam peluang nyata misi untuk masuk ke dalam
pengalaman Latihan Rohani. Ini berarti, di antara sumber daya
lainnya, untuk memiliki pembimbing rohani yang tersedia, dan untuk
menyediakan waktu dalam kalender tahunan dan dalam jadwal kerja.
- 9. Dorong Jesuit dan mitra kita dalam misi untuk terlibat dalam
pembacaan doa dan kontemplatif yang penuh dengan surat
pengesahan Preferensi Rasuli Universal (19 Februari 2019) diikuti
dengan percakapan rohani. Daftar sumber daya yang terlampir
memiliki bahan untuk memandu percakapan pertama, dan lebih
banyak lagi akan disediakan.
- 10. Video tentang Preferensi-preferensi tersedia seperti juga dalam
bentuk presentasi. Ini dapat membantu saat Kalian memulai
pertemuan komunitas atau pertemuan dewan karya kerasulan.
- 11. Ada daftar sumber daya yang terlampir pada surat ini yang
memberikan indikasi lebih lanjut. Silakan gunakan ketika kalian
menemukannya bermanfaat dan sesuai; bahan-bahan ini akan
meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan motivasi.
- 12. Integrasi pekerjaan kita pada Preferensi dapat terjadi dalam retret
tahunan, dalam pertemuan dan konsultasi Provinsi, dalam pertemuan
formasi, dalam pertemuan komunitas.
- 13. Asisten Regional kalian, Delegat Formasi serta Penasihat untuk
Penegasan dan Perencanaan Kerasulan tersedia untuk memberikan
bantuan praktis.

14. Tuhan yang Tersalib dan Bangkit berjalan di hadapan kita ke
Galilea pada zaman kita dan berjanji untuk bersama kita sampai akhir
zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita; dia selalu ada di pihak
kita.
Formasi
15. Karena Preferensi berharap untuk menghasilkan pertobatan
mendalam dalam misi kehidupan kita pada tahun 2029, adalah penting
bahwa mereka diintegrasikan dan diimplementasikan dalam pembinaan
orang-orang muda kita. Menjelang akhir ini, saya mengusulkan dua
langkah konkret ini:
− Pertama, semua komunitas formasi harus membaca surat pengumuman
Preferensi dengan doa dan kontemplatif, dan meluangkan waktu untuk
mendengar tangisan orang-orang dan bumi dalam konteks lokal mereka.
Di saat pendangkalan yang semakin meningkat, orang-orang kita dalam
formasi harus mengalami cara memasuki jalan preferensi lebih dalam
melalui pengalaman mendalam mereka sendiri tentang Latihan Rohani,
percakapan spiritual, pelajaran, dan pelayanan. Mereka harus dibentuk
oleh Latihan Rohani dan mengetahui dengan baik dinamika dan
potensinya untuk menemani orang lain.
− Kedua, Preferensi menekankan bahwa sekarang ini, lebih dari
sebelumnya, Serikat perlu berkomitmen kembali pada kedalaman
intelektual yang selalu menjadi ciri pelayanan kita kepada Gereja. Untuk
mendukung komitmen ini, saya meminta revisi pembentukan intelektual
yang dimulai oleh Pater Nicolás bergerak ke fase berikutnya. Kami akan
mengirimkan rincian dan model lebih lanjut.
Kolaborasi
16. Preferensi-preferensi ini memanggil kita untuk lebih memahami
panggilan kita untuk menjadi kolaborator dalam misi Kristus yang
dipercayakan kepada Gereja, di mana kita menjadi bagiannya. Kita
memiliki visi Injil yang luas yang mengundang kita untuk kolaborasi yang
lebih efektif. Ketika kita sepenuhnya membagikan misi ini dengan umat
awam dan mitra agama kita, kita menemukan rahmat, visi, kreativitas,
dan bantuan berlimpah.
17. Karena itu, saya meminta kepada para Provinsial dan Pimpinan
regio untuk memastikan bahwa para mitra ini disertakan ketika kalian
mulai berdoa bersama, berbagi percakapan rohani, dan mendengarkan
seruan Preferensi dalam konteks lokal kalian. Jika Preferensi benar-benar
mengubah cara kita bekerja bersama sebagai satu umat Allah, maka
semangat kolaborasi harus menginspirasi setiap tahap implementasi
sejak awal.
Kesimpulan
18. Paskah adalah panggilan untuk menemukan Tuhan yang Bangkit
dan berjalan bersama Dia membangun narasi Kerajaan Allah ini, narasi
yang sangat berbeda dari narasi dunia di sekitar kita. Kerangka kerja
sepuluh tahun kita telah dimulai; itu tidak akan membuat Serikat tidak
berubah. Kita akan berbeda pada 2029 dari kita sekarang. Kita berhasrat,

setelah sepuluh tahun ini, untuk lebih selaras dengan tangisan dunia
kita, lebih dekat satu sama lain dan dengan partner kita, lebih pada sisi
Kristus dan lebih dekat dengan-Nya.
19. Dalam minggu-minggu Paskah ini semoga setiap anggota Serikat
Yesus dan mereka yang bermitra dengan kita dalam perutusan ini
menemukan penghiburan dan pengarahan dalam Preferensi Rasuli
Universal ini. Semoga kita bekerja dengan Tuhan Yang Bangkit untuk
membawa penghiburan, harapan dan penyembuhan ke dunia kita dan
semoga sukacita Tuhan Yang Bangkit menyertai kalian semua di masa
Paskah ini.
Dengan salam pribadi yang hangat,
Arturo

