
FOUCAULD atya lelki családjai közösségének (Association Famille Spirituelle Charles 

de Foucauld) találkozója, Sassovivo, 2011.04.28-05.04. 

Hervé, Jézus kistestvéreinek priorja így számol be erről az eseményről. 

 

Kétévenként találkoznak Foucauld atya lelki családjai. Ebben az évben Sassovivoban, a 

Jesus Caritas kistestvéreknél 27 képviselő volt jelen a család különböző ágaiból, a titkárral, a 

moderátorral és a meghívottakkal együtt kb. 25-en folytattunk eszmecserét ez év témájáról: 

”Evangelizálunk, ahogyan azt Foucauld atya tette.”  Ketten segítették megfontolásainkat 

konferenciájukkal: Pierre Sourisseau régészeti kutató, aki Charles de Foucauld történeti kutatója, 

aki a „Foucauld atya barátai” folyóirat irányítója és Andrea Madonico, az afrikai szerzetesrend 

/fehér atyák/ tagja, aki doktori tézise óta különböző szempontokból találkozik újra meg újra Charles 

de Foucauld-val.  

Ez a téma  igen aktuális,  mivel előkészít a következő szinódusra, amely az  „új 

evangelizációról szól. /Lásd:  Lineamenta 2011. feb./ Melyek az Evangélium hirdetésének sajátos 

útjai testvériségeinkben? 

 

PIERRE emlékeztetett Charles hitének szemléletére, sürgetvén, hogy „Jézust lássuk minden 

emberben”. Legyen közelben vagy távol, úgy lássam felebarátomat, mint a testvéremet. Legyünk 

jelen azokon a helyeken, amelyeket még nem érintett az Evangélium és ezzel váljék lehetővé, hogy 

Jézus azok testvére legyen, akik ott laknak. Hogyan éjük ezt, kérdezzük magunktól. „Ahogyan 

Jézus tette Názáretben, ismeretlenül élt a földön, mint az éjszakai vándor, szegényen, küzdelmesen, 

alázattal, jóakarattal, szelíden, jót cselekedvén. Hogyan? Mindenek előtt szeretettel, ragyogóan 

kiárasztva Isten és Jézus szeretetét  minden emberre.” /1904,05.14./ 

CHARLES a szent Szűzre, a vizitáció misztériumára úgy tekint, mint a testvériség 

Patronájára és 1916-ban a Direktóriumban ezt írja: ”Isten mindenek előtt nem a szavak hirdetésére 

küld, hanem arra, hogy csendben szenteljük meg a népeket és csendben prédikáljunk nekik, 

ahogyan a Szent Szűz megszentelte és csendesen hirdette szent János házából  az Urat hordozva és 

az ő erényeit gyakorolva.”/Lásd a szabályzatot./ 

ANDREA bőven idézte Charles-t, hogy bemutassa a különböző eszközöket, amelyekkel 

csendben, életével hirdette az Evangéliumot, imádkozott a kereszten egyesült Jézussal a jóság és 

barátság apostolaként. 

 

Két jellemző dolgot szeretnék itt megosztani veletek, amely Charles de Foucauld küldetését 

jellemzi, ami nagyon megfogott, mivel tisztán bibliai és ma is gazdag értelme van.  

Az egyik: az evangelizálás nem citerával és harsonaszóval történik, hanem olyan csendesen, 

ahogyan a forrásból a víz fakad. Charles idézi Iz.8,6-ot: „Siloe vize csendben folydogál.” Ez a víz 

Jeruzsálemben az élet jele a rabság és szomjúság idején. Gyógyítani képes bajainkat, ha figyelünk a 

Lélekre, aki megújít minket, mint Jézus korában. /Jn.9,7./Siloe azt jelenti, küldött. Charles számára 

ez Jézus, és ez „az Úr forrása, amely csendben árad ki ismeretlenül a földre, de anélkül, hogy azt 

megkárosítaná.”  

A második: „Jeruzsálem a szorongattatás napjaiban újjáépül.” /Dán.9,25./ Charles sokszor 

ismételgeti ezt nyilván azért, hogy bátorítást nyerjen. Ez mindig érvényes, ma éppen úgy, mint 

tegnap, hogy a „Béke városa”, Isten Országa a szorongatás napjaiban szünet nélkül újjáépül. A 

nehéz napok nem szűnnek meg. Felszólítás ez arra, hogy bízzatok annak tudatában, hogy az Úr építi 

a házat, s hasztalan fáradoznak az építők. /Zs.126./ Tőlünk valószínűleg azt kéri, hogy teremtsünk 

kapcsolatot a hívek között, és ezt sok szeretettel tegyük.  

Ez a gyertya a tortán, mert Charles számára mindent a szeretettel kell befedni. Az ő mély 

szeretete a Názáreti Jézus iránt előidézte, hogy messzebbre haladjon a távollévők felé, arra vágyott, 

hogy „mindenki testvére legyen”. Mindenek előtt ez teszi időszerűvé és vonzóvá Charles-t. 
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Végül szeretném közölni, hogy az Association megújított WEB oldala, 

www.charlesdefoucauld.org, olyan adatokat tartalmaz, amelyek 84 országban találhatók, ha a család 

20 csoportja közül csak egy tagja is ebben az országban él. Kérlek, ha van egy kis időtök, 

látogassátok ezt az oldalt és ismertessétek. A rendszeresen felújított lapok napra készen állnak 

rendelkezésre. 

A következő találkozóra, amelyen minden csoport az Ige hallgatásáról és átelmélkedéséről 

szól majd életünkkel kapcsolatban, ahogyan Charles de Foucauld tette és mi is napról napra éljük 

fraternitásainkban. 

Az Association Andrea Madonico posztulátor helyettest Maurice Bouvier-vel, valamint P. Bernard 

André-t /premontrei/ felkérte, hogy legyenek Charles de Foucauld szentté avatásának posztulátorai. 

Maurice Schuman már biztosan az egyik posztulátor lett. 

 

Fordította: Hagyó József PFJ 


