
CHARLES DE FOUCAULD VILÁGI ÉS PAPI 

KÖZÖSSÉGEI 
 

A két lelkiségi közösség története visszanyúlik az ötvenes évekig. 1950-ben René 

Voillaume atya kiadja az „Emberek között” c. könyvet. Ez a könyv ismerteti a Jézus 

Kistestvérei férfi közösségek életformáját és a módot, ahogy Foucauld atyát követik, és 

üzenetét magyarázzák. Mert meg kell magyarázni azt, ami ekkor, mint újdonság jelenik meg; 

sürgeti minden keresztény meghívását az Istennel megélt barátságra és azokra az utakra, 

amelyeket magunkévá kell tenni a világban megélt „szemlélődő élet” során. Ennek a 

könyvnek jelentős hatása lesz, és több nyelvre lefordítják; általa sokan megismerik Charles de 

Foucauld-t és lelkiségét. Magyarul 1969-ben jelent meg először, majd másodszor 2007-ben az 

Agapé kiadó gondozásában. Voillaume atya tanácsaival segíti a csoportokat, amelyek ebben 

az időszakban jönnek létre. 

 

1950-ben Provenchères érsek, Aix-en-Provence püspöke, hivatalosan elismeri a 

Charles de Foucauld Világi Testvériséget (kezdetben ezt Charles de Foucauld 

Testvériségnek nevezték). De valójában több évvel korábban, számos franciaországi városban 

keresztény csoportok /férfiak, nők, egyedülállók és házasok, laikusok és papok/ rendszeresen 

összejöttek, hogy segítsék egymást  Jézus követésében és az Evangéliumot Charles de 

Foucauld szellemében éljék. A Világi Testvériség ma minden kontinensen jelen van és 

minden évben új csoportok jönnek létre. Ez a „Család” legnagyobb létszámú csoportja, kb. 

6000 taggal. (Lsd: www.charlesdefoucauld.org/fr/fsec_fr.htm) 

Ennek a csoportnak szívében kialakult az a szokás, hogy a papok egymás között 

találkoztak azzal a vággyal, hogy papi szolgálatuknak Charles de Foucauld evangéliumi 

lelkülete adjon ihletést. Így jött létre 1951-ben a papi Egyesület, /Union/, amely 1976-ban a 

Jesus Caritas Papi Testvériség nevet veszi fel. Ma jelen van az összes földrészen, kb. 3500 

taggal. (Lsd: www.charlesdefoucauld.org/fr/fratsacer_fr.htm; http://www.jesuscaritas.org/) 

 

A világi testvériségek jelenleg a világ 52 országában 6000 tagot számlálnak. Károly 

testvér vágyából született, aki már 1906-ban feltette a kérdést, hogy nem volnának-e olyan 

laikusok, férfiak, nők, családosok, akik elmennének és a nem keresztény országokban 

telepednének le, és akik laikus voltuknál fogva azokhoz is eljutnának, akiket a papok és a 
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szerzetesek nem közelíthetnek meg. Mindennapi életüknek egyszerű megosztásával tanúságot 

tennének ott az Evangéliumról. Charles de Foucauld hagyatékának ezt a laikus ágát az Egyház 

1952-ben, mint lelki társulatot jóváhagyta. Ez a Társulat a katolikus egyház szülötte, de nyitva 

áll mindazok számára, akik magukévá teszik Károly testvér üzenetét. Valláskülönbség nélkül 

különféle környezetből jövő, különböző fajú és látókörű férfiakat és nőket egyesít, akikben az 

a közös, hogy segíteni kívánják egymást, Jézust követve, összehangolva a hétköznapokat 

Károly testvér lelkiségével. 

Minden testvériség a saját időbeosztása szerint, átlag havonta egyszer jön össze. A 

tagok az összejöveteleken baráti kapcsolatokat tartanak fenn azért, hogy támogassák azt az 

erőfeszítést, amelyet mindegyikük a hétköznapokon tesz azért, hogy Károly testvér nyomában 

"mind az Isten, mind az emberek " számára jelen legyenek. 

Az összejöveteleken a tagok együtt imádkoznak, időt szakítanak maguknak "élet-

revízió" tartására, vagyis arra, hogy az Evangélium, vagy Károly testvér egy szövege, vagy 

más téma fényében újra átvegyék és megosszák egymással a mindegyikük által 

/át/megélteket. 

A testvériségnek segítséget kell nyújtania a názáreti misztérium Károly testvér elképzelése 

szerinti megéléséhez a mindennapokban – ez mindenki számára kifejezésre juthat a 

testvériségek szabályzatában, amely "Az Egység Útja " nevet viseli – Jézus befogadásából és 

az Ő állandó kereséséből áll és abban, hogy meg kell kísérelni "egész életünkkel kiáltani az 

Evangéliumot", hogy szolidárisnak kell lenni a legszegényebbekkel és egyetemes barátságban 

lenni minden egyházzal, a különböző vallásokkal és a föld minden népével. 

 Európában ma 12 országban vannak nemzeti alapon megszervezett testvériségek és 

több ponton vannak kapcsolatok más országokkal is. Valamennyi ország küldöttei minden 

második évben összejönnek, hogy kölcsönösen gazdagodjanak mindabból, amit a többi  

országban megéltek, elmélkedjenek, imádkozzanak, együtt töltsenek néhány napot és 

döntéseket hozzanak, melyek a laikus testvériségek jövője szempontjából szükségeseknek 

látszanak. 

 

A Jesus Caritas Papi Testvériségek élete hasonló lelkiségi szempontok alapján jött 

létre 1951-ben, együtt működve a világi testvériségekkel. Olyan egyházmegyés papok 

alkotják ezen 5-6 fős közösségeket, akik papi szolgálatukhoz hűek szeretnének maradni és azt 

Károly testvér lelkiségéből teljesebbé tenni. E kis fraternitások egy-egy régióból nem élnek 

együtt hanem havonta találkoznak, hogy megosszák egymással életeseményeiket az 

Evangélium fényében, a közös imádságban, szentségimádásban, a csendben és étkezésben. 
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Életmódjukat egyszerűségben szervezik, gyakran közel a társadalom peremére került 

emberekhez.  Elköteleződésük folyamán részt vesznek a Názáret hónapon, ahol elmélyülnek 

Károly testvér és a fraternitás lelkiségében. 

 

Magyarországon a világi közösség már sok éve elkezdett szerveződni a Budapest-

farkasréti plébánián. Később a Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség budapesti és 

monori fraternitásai körül alakult kis csoport havi lelki napok és szentmisék szervezésével. 

2007-ben Monor mellett, Vasad községben új kápolna épült, melynek védőszentje, elsőként 

az országban, Boldog Charles de Foucauld lett. A monori kistestvérek segítségével kis 

imacsoport alakult, amely havonta tartja lelki napját a kápolnában.  

(Lsd:  www.charlesdefoucauld.hu/vasad.html) 

 

A papi közösség létrehozásának igénye is már korábban megszületett. Kb. 4-6 

érdeklődő pap van a különböző egyházmegyékben, akik Károly testvér lelkiségében végzik 

lelkipásztori szolgálatukat. A közösség Direktóriuma magyar fordítása is elkészült. Havi 

találkozókat még nem tartanak, de tervben van a lelkiség jobb megismertetése és az érdeklődő 

papok szorosabb összefogása is. 2004-ben Egerben jött létre egy 3 napos találkozó, ahol a 

lelkiséghez közel álló papok és világi hívők jöttek össze, és remélhető további találkozók 

szervezése is. Szükség és igény van arra is, hogy 2-4 főből álló kis fraternitások jöhessenek 

létre a Kistestvérek életformájához hasonlóan világiak és/vagy papok részvételével, hogy 

szemlélődőként a világban élve életükkel hirdethessék az Evangéliumot. 
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