
A bencés nôvérek nemzetközi közösségének

S t a t ú t u m a i

P R E A M B U L U M

Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik
Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt és gyökeret
vert a világ minden részén. Ez a tiszteletreméltó és ôsi hagyomány
folyamatosan gyarapodik és életet adó forrás most is az Egyházban. 
A Bencés Nôvérek Nemzetközi Közössége (Communio Internatio-
nalis Benedictinarum; CIB) tiszteli és támogatja ennek a karizmának
egyedülálló és hiteles megnyilvánulásait a közösség minden egyes
monostorában. 

1. A Bencés Nôvérek Nemzetközi Közössége (Communio Interna-
tionalis Benedictinarum; CIB) tiszteletben tartva az egyes monosto-
rok, kongregációk és föderációk autonómiáját, testvéri kötelékkel
kapcsolja össze a Bencés Konföderációval társult nôi közösségeket. A
Közösség a Konföderáció saját jogában megfogalmazottak szerint
mûködik. 

2. A CIB rendeltetése
a, hogy elômozdítsa a bencés nôvérek közötti kölcsönös támo-
gatást, a tapasztalatok és javaslatok kicserélését nemzetközi szin-
ten és támogassa a nôi monachizmus terjedését.
b, hogy egyre több nôi közösség társuljon a Bencés Konföderá-
cióhoz. 
c, hogy felhívja a konföderáció, a prézes szinódus és az apátkong-
resszus figyelmét a bencés nôvérekre.
d, hogy a prímás apátnak tanácsot adjon, illetve indítványokat és
javaslatokat nyújtson be a bencés nôvéreket érintô ügyekben. 
3. A prímás apát a bencés rend egységének szimbóluma, ezért

támogassa az együttmûködést a CIB közösségei és konföderáció fér-
fiszerzetesei között és mélyítse az egységet közöttük. 

4. A CIB mûködését a konferencia, az igazgató tanács és annak
tisztviselôi, különösen is a moderátor biztosítja. 
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5. A konferencia tagsága a régiók küldötteibôl tevôdik össze. A
küldöttek számát az igazgatói tanács határozza meg a bencés nôvérek
Catalogus-a alapján, figyelembe véve a földrajzi helyzetet, a regionális
struktúrát és a statisztikai információkat.  

6. A CIB ülésein minden régiót egy küldött képvisel, akit a régió
nagyobb elöljárói választanak. Ugyanakkor egy helyettest is válasz-
tanak, aki a küldött akadályoztatása esetén a régiót képviseli és a
küldött lemondása esetén a helyére lép. A küldötteket és a helyette-
seket a nagyobb elöljárók közül kell választani. Ha egy adott régióban
nem lehetséges a választás, akkor a moderátor az igazgató tanáccsal
való konzultálás után nevezzen ki egy küldöttet. Rögtön a választás
után a küldött és a helyettes nevét írásban juttassák el a moderátor-
nak. Ha a küldött vagy a helyettes megszûnik nagyobb elöljáró lenni,
akkor küldött vagy helyettes marad addig, amíg a régió nem választ
valakit helyette vagy le nem mond. 

7. Az igazgató tanács rendkívüli tagokat választhat a konferen-
ciából, hogy az egyes csoportok, régiók (különösen is a fejlôdô régiók)
és nemzetközi kongregációk arányos képviseletét biztosítsa. A rend-
kívüli tagok választásának szükségességét a konferenciának jóvá kell
hagyni. A megválasztott tagoknak aktív és passzív szavazati joguk
van és az igazgató tanács által meghatározott ideig töltik be hivata-
lukat. 

8. A küldött és a helyettes hivatali idejét a régió határozza meg, de
nem lehet hat évnél több. A küldött és helyettes korlátozás nélkül
ú j r aválasztható. 

9. A régiók és küldöttek listáját rendszeresen ellenôrizzék és az
adott helyzetnek megfelelôen aktualizálják. A régiók listája ennek a
statútumnak a végén olvasható mellékletként. Az egyes régiók kül-
dötteinek és helyetteseinek listáját a konferencia évenkénti gyûlésén
be kell mutatni. 

10. A konferencia határozathozatali képességéhez a küldöttek két-
harmadának jelenléte szükséges. Ennek hiányában a jelenlévô küldöt-
tek többsége a CIB mûködését érintô sürgôs ügyekben ideiglenes
döntéseket hozhat. Ezeket a döntések a konferenciával a lehetô legha-
marabb érvényesíteni kell, legfeljebb egy éven belül. 

11. A CIB konferenciája ülést tart az egész CIB szimpozionja alka-
lmából, az apátkongresszuskor, és az igazgató tanács által szükséges-
nek ítélt idôben. A konferencia rendesen évente ülésezik. 
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12. Az igazgató tanács meghívhat egy AIM (Alliance for Inter-
national Monasticism) képviselôt, hogy megfigyelôként részt vegyen
a konferencia egyes ülésein, de szavazati jog nélkül. 

13. A moderátornak, a moderátor helyettesének és az igazgató
tanácsnak a választása a konferencia feladata, menete pedig a kö-
vetkezô: 

a, A moderátor és a moderátor helyettesének megválasztását egy
lelki megkülönböztetési folyamat elôzze meg, amelyet az igazgató
tanács hagyjon jóvá. Az igazgató tanács nevezzen ki egy megbízottat,
aki lehet a konferencián kívüli személy is, akinek a feladata a döntési
folyamat és a választás vezetése és végrehajtása. Ez a folyamat a
következôkbôl áll: 

- a konferencia közvetlen és késôbbi céljainak és szükségle-
teinek meghatározása;

- az ehhez szükséges vezetôi képességek ismertetése;
- a lehetséges moderátorok és helyettes moderátorok felisme-

rése és bemutatása. 
b, A konferencia a küldöttek közül egy bizonyos számú jelöltet állít

a moderátor és a helyettes moderátor hivatalának betöltésére. A jelöl-
tek tájékoztassák a konferenciát arról, hogy elfogadják-e a jelölést. 

c, A jelölést elfogadók aztán folytassanak eszmecserét a konferen-
ciával, annak jövôbeli fejlôdésérôl valamint a moderátor és helyette-
sének szerepérôl. 

d, A moderátort és helyettesét külön titkos szavazáson a konferen-
cia jelenlévô és szavazó küldötteinek abszolút többsége választja.

e, A moderátor és helyettes moderátor megválasztását az igazgató
tanács két új tagjának választása követi, ennek menete a 13 a–d pon-
tokat követi. 

f, A moderátor és helyettes moderátor választása után egy hóna-
pig még lehetôség van egy vagy két tag kinevezésére az igazgató
tanácsba a konferencia tagjai közül. Az igazgató tanács tagjai a
monasztikus élet különbözô formáinak képviselôi legyenek. 

g, A moderátor, a helyettes moderátor és az igazgató tanács hiva-
tali ideje négy éves, aminek lejártával újraválaszthatók. Amennyiben
a moderátor megszûnik nagyobb elöljáró lenni, moderátori hivatala
megmarad. Ha valamilyen oknál fogva a moderátor nem tudja kitöl-
teni hivatali idejét, úgy a helyettes moderátor veszi át hivatalát a
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következô választásig. A tanács megmaradt tagjai kijelölnek valakit a
helyettes moderátor helyére és/vagy a tanács tagjának helyére, ha
valamilyen oknál fogva nem tudja kitölteni hivatali idejét. 

h, A moderátor megválasztása esetén megszûnik régiójának kép-
viselôjének lenni. Az adott régiónak új képviselôt kell választania. 

14. Az igazgató tanács a moderátor vezetésével készíti el a tanács
és a konferencia találkozóinak tárgysorozatát, tervezi meg a szim-
pozionokat és a bencés nôvéreket érintô ügyekben tárgyal a prímás
apáttal. 

15. A titkár, akit az igazgató tanács jelöl ki, kapcsolatot tart a CIB
összes tagjával, jegyzôkönyvet készít a konferencia és az igazgató
tanács üléseirôl, gondoskodik a jegyzôkönyvek, dokumentumok és
információk terjesztésérôl, felügyeli a levéltárat és végzi a moderátor
által rábízott további feladatokat. 

16. A pénztárost, valamint szükség esetén legfeljebb két asszisz-
tenst az igazgató tanács nevezi ki. Feladata az alapítványok kezelése,
az igazgató tanács által irányított pénzgyûjtések végzése, a számlák
évenkénti elszámolása az igazgató tanács felé, és a moderátor kéré-
sére egyéb ügyek intézése.

17. A konferencia és az igazgató tanács tagságával járó költségeket
rendesen regionális szinten viselik. 

18. A konferencia és az igazgató tanács kikéri a prímás apát véle-
ményét a tárgysorozatot illetôen; felkéri, hogy vegyen részt üléseiken
és beszámol neki a közösség fejlôdésérôl.

19. a, Ennek a Statútumnak módosítására javaslatot tehet az igaz-
gató tanács, a konferencia és prímás apát. 

b, A módosításhoz szükséges: 
(i) a konferencia két-harmados többségének jóváhagyása,
(ii) a prímás apát megerôsítése. 
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MELLÉKLET 

A CIB konferenciájába küldötteket adó régiók listája: 

1. Olaszország és Málta
2. Spanyolország és Portugália
3. Franciaország és Izrael
4. Nagy-Britannia és Írország
5. Benelux államok
6. Németország / Ausztria / Svájc / Skandináv országok (GASS)
7. Lengyelország
8. Horvátország
9. USA és Kanada (három küldöttel) 

10. ABECA (a Karib-térség és az Andok környéki bencések)
11. Brazília
12. Cono-Sur (Argentína, Chile, Uruguay)
13. Korea / Japán / Taiwan / Vietnam 
14. Fülöp-szigetek
15. Óceánia
16. Kelet-Afrika
17. Közép - és Nyugat-Afrika és Madagaszkár
18. Dél-Afrika, Namíbia, Angola
19. India, Sri Lanka           

Angolból fordította: Sárai Szabó Kelemen OSB
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