Saverio Cannistrá

Az új Generális megválasztásának napja
Ma reggel olasz nyelven ünnepeltük a Szent Eukarisztiát. A főcelebráns Zdenko atya volt, a
horvát definitor, a Generális atya helyettese. Utána reggeli következett, természetesen vidám
beszélgetéssel ötvözve. Ez alkalommal olasz nyelven társalogtunk az asztalunknál a velencei
tartomány tagjaival, az olasz tolmáccsal, egy barcelonai katalán atyával és Flavio atyával, aki a
Szentföldről érkezett, a Stella Maris kolostorból. Elmesélte nekünk, hogy rengeteg, vagyis egy
„szobányi” magyar nyelvű könyvet találtak náluk, és most azt kérdezte, mit is csináljon velük.
Reggeli után elkezdtük a mai feladatokat, mely nem volt más, mint az új Generális
megválasztása. Először felidéztük az ide vonatkozó szabályokat, a választás menetét. Végül
átvonultunk a Kápolnába, és ott elimádkoztuk a Szentlélek-himnuszt: Veni Creator Spiritus, mentes
tuorum visita... Majd két szentírási idézet következett, mély csendtől átölelve, aztán újra az
előadóterembe mentünk vissza, ahol elkezdődött a szavazás első fordulója. Luis Arrostegui, a volt
generálisunk, az olasz P. Saverio Cannistra, P. Flavio, a lengyel P. Albert, az indiai P Charles és a
mi horvát definítor atyánk, P. Zdenko kaptak szavazatokat. Ezután egy szünet következett, amikor
tovább lehetett győzködni egymást. Majd újra szavaztunk. Végül a negyedik forduló után P. Saverio
Canistra lett a Generálisunk.
A pozitív eredmény után a nagyteremből a kápolna felé mentünk körmenetben, a Te Deumot énekelve. Ott került sor az új Generális testvéri köszöntésére. Mindenki személyesen kifejezhette
támogatását, jókívánságait egy öleléssel tetézve. Közben több éneket énekeltünk: „Ecce quam
bonum”, Flos Carmeli, Nada te turbe… P. Saverio egy rövid beszédet is mondott. Bevallotta, hogy
nem várta ezt az eredményt, s közben, amikor egyre gyakrabban a saját nevét, úgy érezte magát,
mintha a szakadék szélére lökték volna, s mintha a hitben Krisztus karjai közé kellett volna ugrania.
A mi testvéri ölelésünk ezeket a karokat idézte fel számára.
Majd egy rövid szünet következett, aztán pedig az ünnepi ebéd. Ebéd után egy órával újra a
nagyteremben folytattuk a gyűlést: a Definitorok, azaz a Generális atyánk tanácsosainak
megválasztását megelőző véleménycserére került sor. Ilyen módon jelenleg nyolc rendi testvérünk
segíti Generális atyánk munkáját, a világ különböző részein élő kármeliták földrajzi elhelyezkedése
szerint Európa nyugati és keleti részén, Afrika, Ázsia, Amerika különböző országaiban és
Ausztráliában.
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