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Aan de hele Societeit.
Dierbare broeders,
Het is mij een vreugde, aan heel het religieuze en apostolische lichaam van de Sociëteit van Jezus
mee te delen, dat de procedure die leidt tot een mogelijke zaligverklaring van Pater Pedro Arrupe, de
28e Generaal van de Sociëteit van Jezus, officieel begonnen is. Vanaf heden mogen we over hem spreken
als een “Dienaar Gods”. Het proces is in gang gezet in het Vicariaat van Rome, de plaats van zijn dood.
Na gebed en zorgvuldige overweging heeft de Sociëteit gevraagd, een begin te maken met dit kerkelijke
onderscheiden betreffende de heldhaftige deugden van Pater Arrupe.
Toen ik in de laatste paar maanden tijdens mijn reizen naar allerlei plekken, mensen heb
geïnformeerd over dit plan, heb ik voor mijzelf mogen constateren hoe levend de herinnering en het
erfgoed van Pater Arrupe zijn. Van over heel de wereld waren er brieven, welsprekend en ontroerend,
die dit verlangen bevestigden vanuit verschillende sectoren van de Kerk waar zijn reputatie van
heiligheid onderkend wordt. Een reputatie van zijn heiligheid die spontaan is, blijvend en stabiel.
Jezuïeten en niet-jezuïeten hebben gelijkelijk de bijzondere eigenschappen van Pater Arrupe
waargenomen; zijn verlangen om in alles de wil van de Vader te volbrengen, zijn geworteld-zijn in Jezus
Christus, en ook zijn vertrouwen in de Heilige Geest als gids van de Kerk, zijn niet-aflatende loyaliteit
naar de Heilige Vader, de “Plaatsvervanger van Christus op aarde”, zijn missionaire attitude, zijn
persoonlijke trouw aan onze stijl van werken, zijn gevoeligheid voor het drama van bepaalde sociale
toestanden, en zijn liefde voor en nabijheid aan de armen. Pater Pedro Arrupe toonde zich een
buitengewone, bezielde, “man Gods en man van de Kerk”.
Terugkijkend op de honderdelf jaar sinds zijn geboorte, erkennen we als een grote bijdrage aan de
Sociëteit en aan de Ignatiaanse spiritualiteit, hoe hij de herontdekking van de Geestelijke Oefeningen en
van andere wezenlijke teksten van Sint Ignatius ondersteunde, en de ontplooiing bevorderde van de
persoonlijke en de gemeenschappelijke Onderscheiding. We herinneren ons, hoe Pater Arrupe in zijn
gebed vroeg aan de Drie-eenheid – waarin het Ignatiaanse charisma haar inspiratie vindt – “om begrip
van wat het visioen, indertijd aan Ignatius gegeven, betekent voor mij en voor de Sociëteit van
vandaag”. Deze manier van benadering baande de weg tot de vernieuwing van het leven van ons,
jezuïeten, onze toewijding en geloften, gemeenschap en zending. In het algemeen maakte Pater Arrupe
voor de Sociëteit, voor de Kerk en voor de samenleving als geheel mogelijk om, aangepast aan onze tijd,
gevoed te worden door de rijkdom van de ignatiaanse traditie.
Een dergelijke ervaring vond ook plaats met alle toegewijde personen, priesters en leken, waarmee
Pater Arrupe blijvend voeling had. Zijn stijl van aanwezigheid, enthousiast, vrij, wijs en trouw binnen de
Kerk van het Concilie, verlicht door de Heilige Geest, drukte zijn verlangen uit, om de belangrijkste
waarden van de traditie te integreren in de veranderingen, noodzakelijk voor de aanpassing van het
christendom aan de nieuwe tijden. De dienaar Gods werd gekozen tot Generale Overste in 1965 en en
kon dus nog deelnemen aan de laatste zitting van het Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie. De 18
jaar aan het hoofd van de Sociëteit – en zijn 17 jaar als voorzitter van de Vereniging van Generale
Oversten – vielen samen met de verwerking en uitwerking van het Concilie. In de jaren die op het
Concilie volgden, paste hij dat toe met een “creatieve getrouwheid” en dat zozeer, dat Pater Peter-Hans
Kolvenbach hem in 2007 beschreef als “een profeet van de conciliaire vernieuwing”. En toen
vervolgens, in 2011, Pater Adolfo Nicolás over diezelfde periode sprak, herinnerde hij ons aan de nadruk
waarmee Pater Arrupe er op aandrong, dat “de geest van Sint Ignatius ons zou leiden en richten in deze
belangrijke tijd voor het leven van de Kerk”, een kerk die hij altijd onvoorwaardelijk heeft willen
dienen.
Gedragen door een universele visie en overtuigd van de rijkdom die steekt in culturele
verscheidenheid, bemoedigde Pater Arrupe de inculturatie als een missionair instrument in het
doorgeven van de Blijde Boodschap. Hij reageerde op de roepstem van vluchtelingen. Hij leidde de
Sociëteit – als een voorwaarde voor de dienst van het geloof – in de strijd tegen alle vormen van onrecht
en ongeloof. Hij moedigde onze leerlingen aan om “mannen en vrouwen voor de ander” te zijn. Hij
ondersteunde verzoening, oecumenisme en de dialoog tussen de religies… Tegelijkertijd vol aandacht
voor het detail behandelde hij op het individuele vlak elke persoon met groot respect, naar elk van hen
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luisterend en in het vertrouwen dat die ander drager was van unieke gaven van de Geest voor de
totaliteit van het geheel. Deze houding was een ander blijk van zijn vertrouwen in de Heer, dag aan dag
gedragen door de armoede en eenvoud van zijn dagelijkse leven. Tot aan het einde straalde hij een
grote goedheid uit, toen hij vanwege zijn ziekte besefte, dat hij totaal in Gods hand was.
We zijn in de eerste fase van het proces van zaligverklaring. Zodra het Nihil Obstat van de Heilige
Stoel is gegeven en ook het akkoord van die bisschoppen van de Italiaanse bisschopconferentie die het
dichtst bij Rome zijn, en zodra zeker gesteld is, dat er vanuit het Volk Gods geen bezwaren zijn, zal op 5
februari 2019, de 28e verjaardag van zijn dood, in de Basiliek van Sint Jan van Lateranen de zitting
plaats vinden waardoor het proces formeel wordt geopend. Dan zullen de verschillende personen die
belast zijn met het diocesane proces hun werk beginnen, bestaande uit rapporten van de verklaring van
meer dan honderd getuigen, voornamelijk uit Spanje, Japan en Italië. In feite zijn in de afgelopen
maanden al twee commissies hun werk begonnen: het doornemen van al wat hij gepubliceerd heeft, en
van vele niet-gepubliceerde documenten, geschreven door of over Pater Arrupe, en van de socioecclesiale context waarin hij heeft geleefd.
Een blijk van de herinnering, devotie, en levende invloed van Pater Arrupe onder ons is het aantal
gemeenschappen, huizen, apostolische werken en plekken of activiteiten die zijn naam dragen. De
Generale Postulatuur van de Sociëteit in Rome (postulazione@sjcuria.org) zal al deze data bijeenbrengen
samen met allerlei andere gegevens over zijn leven en heiligheid die u zou willen inbrengen, benevens
de gunsten en genade verkregen onder zijn voorspraak. Welkom is elke soort van informatie over zijn
leven, sterven of over de tijd na de dood van Pater Arrupe, te zenden naar de Generale Postulatuur. Een
nieuwe website over Pater Arrupe is juist tot stand gekomen en is te vinden op https://
arrupe.jesuitgeneral.org/en.
Ik ben er van overtuigd dat in deze tijdspanne waarin we toe leven naar de beoogde zaligspreking,
de persoon van Pater Pedro Arrupe Jezuïeten en hen met wie wij de zending delen, zal inspireren tot
een groter verlangen naar eenheid en spirituele vernieuwing, en ons zal brengen tot meer samenwerking
in de verzoening van alle dingen in Christus, ons gidsend “onder de Romeinse Pontifex” waarheen de
Geest ons ook moge leiden.
Moge O. L. Vrouw de la Strada ons blijvend vergezellen op deze weg van gebed en onderscheiding,
zodat wij, aan haar hand, dicht bij de Heer Jezus zijn, en wij meer en meer zijn leerlingen worden.
Arturo Sosa, S.I. Superior General
Rome, 14 November 2018
Feast of Saint Joseph Pignatelli
(Original: Spanish)
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