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BOLDOG CHARLES DE FOUCAULD 
 

SODALITÉ 
 

SZABÁLYZATOK 
 
 Bevezetés 
 
 A Sodalité eredetét Charles de Foucauld-tól veszi, aki bár mindig testvériségeket kívánt alapítani, 
haláláig egyedül élte a sivatagban a kereszténységet nem ismerő idegen népesség között az evangéliumi 
"alázatos, szerény és rejtett" életet /L. Massignon/, miközben a názáreti Jézus "gyengéd és alázatos szeretetét 
és testvériségét" gyakorolta /Ch. de Foucauld/ 
 
 A Sodalité hivatkozik egy "Conseils Evangéliques" című befejezetlen gyűjteményre, amelyet Ch. de 
Foucauld írt mindazok számára, akik "ezt a mindenki számára elérhető szerény kegyelmet" /Ch. de 
Foucauld/ szeretnék élni. /CONSEILS címen kiadott gyűjtemény, Párizs, Seuil 1986/.  
 
 Így a Sodalité "minden jóakaratú embernek egyszerű, szerény tanácsot ajánl: csak tanácsot, de a 
Boldogságok tanácsát; a Sodalité a "szabad szemlélődő élet színtere" /L. Massignon/. A Sodalité tanúsítani 
akarja a Jézus misztériumaiban való valóságos részvételt, amikor Ő akár a rejtett életet, akár a halál 
sötétségét vállalja hogy megteremtse az átmenetet, a  
"húsvétot" Isten világossága felé. 
 
 A Sodalité a szentek nemzedékének sorában helyezkedik el, mint az Erzsébetet látogató Mária, 
Assisi Szt. Ferenc, Chevrier Antal vagy Lisieux-i Szt.Teréz, akik a magány, az egyszerűség, a szegénység és 
a lelki éjszaka különböző formáit élték meg. 
 
 1. Pont  –  A Társulat természete 
 
 A Sodalité a híveknek egy magán társulása. Része az "Általános Társulásnak", amely magában 
foglalja a Foucauld atyától született csoportok összességét; 1955-ben Beni-Abbes-ben alapították; Foucauld 
atyától született az az egyetlen csoport, amely nem "testvériség", hanem elszigetelt háló; a Foucauld atyát 
követő csoportok között a legszerényebb /L.Massignon/. 
 
 2. Pont  –  Cél 
 
 A Sodalité célja: segítségére lenni mindazoknak a nőknek és férfiaknak, akik a Ch. de Foucauld által  
kitűzött utat járni törekszenek, segítségére lenni valamennyi szétszórtan élő tagnak, akiket összeköt / akár 
püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők, laikusok/ ugyanaz a hivatás, amelyen keresztül egészen 
speciálisan nyilváníthatják ki a szentek egységéhez való tartozásukat. 
 

3. Pont  –  A tagok élete 
 
 A Sodalité /latinul: sodalitas, cénacle: zártkörű összejövetel, kis társulás; angolul: sodality/ azoknak a 
világon szétszórt keresztényeknek "szórványa", láthatatlan "közössége", akik az elkötelezettségüket teljesen 
a világban élik, minden külső megkülönböztetés nélkül, egyek a többiek közt. 
 
 Ezek a keresztények önként kötelezik el magukat, és dicséretükre válik elkötelezettségüket szabadon 
és találékonyan teljesíteni Isten és ember előtt. Minden egyes tagnak joga és kötelessége, hogy imájával 
segítse a többi tagot, és hogy a Szentlélek segítségével kiválassza a legmegfelelőbb eszközöket azért, hogy a 
legjobban élhesse a Sodalité iránti elkötelezettségét. 
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 Személy szerint és felelősségteljesen így cselekedve, a Sodalité minden tagja láthatatlanul, de 
valóságosan elkíséri a Sodalité-ban lévő minden testvérét a saját lelki útitervében; a Sodalité tagjai 
magányosak, de ugyanakkor mélységesen felelősek egymásért. 
 
 4. Pont  –  Szerkezet 
 
 A Sodalité-t a felelős püspök fennhatósága alatt az egyik tagja koordinálja, ennek a hatáskörébe 
tartozik a jelentkező hivatások felismerése és felvételük a Sodalité-ba, valamint kapcsolatok teremtése 
/különböző módokon: körlevelekkel, kötetlen találkozásokkal, személyes levelezéssel / valamennyi, a 
Sodalité-nek elkötelezett taggal. L. Massignon óta a szokás úgy kívánja, hogy a Sodalité koordinátora maga 
jelölje ki a felelős püspökkel egyetértésben az utódját; ezt a koordinátort a Sodalité megkeresztelt tagjai 
közül lehet választani, akár pap, laikus nő vagy férfi lehet az illető. 
 
 5. Pont  –  Felvétel 
 
 A Sodalité-ba való felvétel a koordinátor beleegyezésével történik. A koordinátornak meg kell 
vizsgálnia, hogy a jelentkező ennek a hivatásnak a jeleit mutatja-e: hitet a szentek egységében, egy tevékeny 
és alkotó élet magányának bizonyos elfogadását, az Evangélium szerinti élet akarását, és különösképpen a " 
jóság általi barátság" által Jézus megismertetését másokkal /Ch. de Foucauld/; egyrészt közeledés azokhoz, 
akik nem osztják velünk a keresztény hitet, másrészt közeledés azokhoz, akik a mi világunkban különösen 
gyámoltalanok, összetörtek egy negatív magánytól elhagyatottak, megvetettek. 
 
 6. Pont  –  Elkötelezettség 
 
 A Sodalité-ben való elkötelezettség egy a koordinátor és a jelölt által meghatározott ünnepnapon jön 
létre. A Sodalité-nek megvannak a maga jellegzetes ünnepei: a Vizitáció, Karácsony, Vízkereszt, a 
Színeváltozás; ünnepek ezek, amelyeken Jézus megmutatkozik még rejtett élete folyamán is. Az 
elkötelezettség a választott ünnepnapon, a szentmisében nyer kifejezést; ezen a napon mutatja be a püspök 
vagy a koordinátor az Úrnak az új tagot, aki a maga részéről megígéri, hogy a lehető legjobban fogja élni a 
Foucauld atya karizmája szerint 
a Sodalité lelkiségét. Az elkötelezettség egy évre szól és hallgatólagosan minden évben ugyanazon a napon 
megújítható. 
 
 7. Pont  –  Az elkötelezettség természete 
 
 A Sodalité-hez való elkötelezettség egyéni és diszkrét. Az illető beleegyezése nélkül sem a püspök, 
sem a koordinátor nem árulhatja el a Sodalité tag nevét; csak maguk a tagok fedhetik fel hovatartozásukat. A 
Sodalité-nek tehát nincs listája a tagokról; propagandája sincs. 
 
 8. Pont  –  A tagok közötti kapcsolat 
 
 A Sodalité bármelyik tagja megkérheti a koordinátort, hogy közvetlen vagy írásbeli kapcsolatot 
teremthessen a Sodalité egy másik tagjával /pl: egy a közelében élővel, vagy egy hozzá hasonló lelki 
adottságú taggal/. A koordinátor létrehozhatja ezt a kapcsolatot a másik fél beleegyezésével, ha 
megállapította, hogy nem egy olyan vágyról van szó, amely ellentétes a Sodalité sajátos hivatásával. 
Ügyelnie kell a koordinátornak arra, hogy a Sodalité ne hozzon létre "testvériségeket" mint olyanokat, 
hanem maradjon hűséges a hivatásához, a szétszórt tagok "közösségéhez". 
 
 9. Pont  –  Távozás 
 
 Ha egy tag úgy óhajtja, bármikor elhagyhatja a Sodalité-t. A koordinátor a püspökkel egyetértésben 
felkérhet egy tagot a Sodalité elhagyására, ha nyilvánosan olyan magatartást tanúsít, amely kifejezetten 
ellenkezik a vállalásával; mielőtt azonban erre az elküldésre sor kerülne, a püspöknek az illető tagot is meg 
kell hallgatnia. 
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 10. Pont  –  Tagdíj 
 
 A Sodalité tagjaitól semmilyen tagdíjat, anyagi hozzájárulást nem kér; a tagok annyit küldenek a 
körlevelük költségeiért – ha küldeni akarnak– amennyit jónak látnak. Ha pedig adományokat küldenek a 
koordinátornak azért, hogy a szükséget szenvedő tagokat segítsék, a megajándékozottak nem fogják ismerni 
az adakozó nevét és viszont, "mindenki adománya titokban marad" /Ch. de Foucauld/. A Sodalité feloszlása 
esetén az akkor fennálló anyagi források összegét a felelős püspök az "Association Charles de Foucauld"-
nak juttatja. 


