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Konfrater yang terkasih,
Dalam rangka Konperensi Jendral ke-VIII (Neustadt, 16-21 Juli 2012) kami sebagai
komisi berkumpul untuk merancang peristiwa itu. Usulan untuk menyelenggarakan
konperensi tentang pendidikan telah disampaikan oleh para pendidik dalam pertemuan tahun
2008 di Salamanca, dan mereka menyatakan dengan tegas: “perlulah menumbuhkan
kesadaran akan pentingnya tema pendidikan yang melibatkan seluruh kongregasi”.
Ide itu disampaikan kepada Kapitel Jendral ke-XXII tahun 2009. Kapitel menyetujuinya
dan dalam dokumen akhir merekomendasikan: “mengadakan Konperensi Jendral tentang
tema pendidikan dan budaya dan hubungan antara keduanya”.
Pimpinan Jendral setelah berdiskusi lebih lanjut dengan para Superior Mayor dalam
pertemuan yang diadakan pada bulan Oktober 2010 telah menujukkan bahwa konperensi
hendaknya membicarakan: pendidikan, nilai-nilai dehonian, dan generasi muda. Dalam semua
pertemuan ternyata ada masalah dengan referensi pada kata pendidikan (education,
educazione), karena dalam beberapa konteks kata itu dilihat reduktif, misalnya berkaitan
hanya pada kegiatan sekolah.
Untuk itu diutamakan penggunaan kata “mendidik” (educare) dalam bahasa Latin;
dengan kata itu kami pahami sebuah perutusan yang menyangkut semua scj dalam konteks
dan lingkup apa saja di mana mereka berkarya. Istilah itu menunjuk pada sumbangan positif
pada hidup, perkembangan pribadi-pribadi, khususnya dalam masa pembinaan dan
pembentukan kepribadian. Judul Konperensi adalah: <<“Educare” generasi muda sebagai
para dehonian >>.
Sebagai Kongregasi, dengan memberikan nilai-nilai dehonian, kami yakin memiliki
sebuah sumbangan untuk diberikan bagi prospek pertumbuhan generasi muda. Dalam daftar
pertanyaan yang kami kirimkan dalam lampiran, yang ditujukan kepada setiap biarawan, kami
ingin tahu manakah nilai-nilai sebagai pendidik dehonian yang kiranya perlu disampaikan.
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Kami minta supaya jawaban Anda dapat dikirim ke Sekretariat Jendral atau ke alamat email educare2012@dehon.it paling lambat tgl. 30 Mei 2011. Dalam lampiran juga kami
sampaikan kepada Anda sebuah doa supaya Anda dapat mendukung perjalanan persiapan
Konperensi, dan juga tugas pendidikan yang kita masing-masing miliki.
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