
1 

CHARLES DE FOUCAULD VILÁGI KÖZÖSSÉGE 
 
 A világi testvériségek jelenleg a világ 52 országában 5200 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 szerzetesek nem közelíthetnek meg. Minden napi 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, Károly testvér lelkiségének a mindennapokkal való 
összehangolásában. 
 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 az "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 "az egész életünkkel kiáltani az Evangéliumot", hogy szolidárisnak kell lenni a 
legszegényebbekkel és egyetemes barátsággal minden egyházzal, a vallásokkal és a föld minden népével. 
 Európában ma 12 országban vannak nemzeti alapon megszervezett testvériségek és több ponton 
vannak kapcsolatok más országgal is. Valamennyi ország küldöttei minden második évben összejönnek, 
hogy kölcsönösen gazdagodjanak mindabból, amit a többi országban megéltek, elmélkedjenek, 
imádkozzanak, együtt töltsenek néhány napot és elhatározásokat hozzanak, melyek a laikus testvériségek 
jövője szempontjából szükségeseknek látszanak. 
 
Levelezési címek: 
 Anne-Michele STERN   Marianne BONZELET 
 20 ch des Suzettes    Am Schlehdorn 24 
CH- 1213 Onex/Genève      D -47906 Kempen 
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CHARLES DE FOUCAULD 
VILÁGI KÖZÖSSÉGE 

 
 

CHARLES DE FOUCAULD VILÁGI KÖZÖSSÉGÉNEK 
SZABÁLYZATA 

 
 

A TESTVÉRI ÉLET ELEMEI 
 

CHARLES DE FOUCAULD KÖZÖSSÉG SZABÁLYZATA 
NÉMETORSZÁGBAN 

 
 A Charles de Foucauld Közösség Németországban (a következőkben csak, mint közösség szerepel) a 
nemzetközi Fraternité Séculière Charles de Foucauld része. Alaptörvénye az „Egység útja „ , amely 
valamennyi tagját testvérként egyesíti és köti össze. 
 
1. AZ EGYSÉG ÚTJA 
 
1.I.  „Charles de Foucauld közössége” 
 
A közösség magába foglalja minden faj, minden szociális réteg és különböző életviszonyok férfiait és nőit, 
akik Charles de Foucauld követésében egymásnak segíteni akarnak, hogy Jézust kövessék, és az 
Evangéliumot megéljék. A közösség a Katolikus Egyházban keletkezett. Mindazok számára nyitva áll, akik 
Károly testvér üzenetének elkötelezettjei. 
 
1.II.  Milyen lelkiség tölti el a közösséget? 
 
1. Károly testvér eredeti elképzelését követve a közösség tagjai arra hivatottak, hogy Názáret misztériumát 

éljék. Ez számukra a következőt jelenti: 
a) Az emberré lett Isten Fiát, az „ács fiát” (Mt 13,55) beépítik életükbe és 
        igyekeznek egyre szorosabban összeforrni vele. 
b) Egész életükkel „hirdetik az Evangéliumot”. 
c) A szegényekkel, akikben Krisztus ma is a világban jelen van, szolidaritásban élnek. 
d) Minden egyházzal, vallással és a Föld valamennyi népével közösséget és átfogó barátságot keresnek. 
 
2. Erre való tekintettel Jézusra szeretnék felépíteni az életüket, 
a) úgy, hogy imádják és ünneplik őt az Eucharisztiában, amelyben Isten tevékenyen jelen van köztük, 
b) úgy, hogy Krisztust befogadják Igéjével, főleg az Evangéliumban, 
c) úgy, hogy őt személyes imádságban, lelkigyakorlatokon és a „sivatagi időkben” felkeresik, amelyek 

Istennel egy ingyenes találkozást tesznek lehetővé, 
d) úgy, hogy találkoznak vele, szeretik és minden emberben, főleg a gyengékben szolgálják. 
 
3. A szegényekkel való szolidaritásuk arra készteti őket,  
a) hogy egy egyszerű életet éljenek és tudatában legyenek azoknak a veszélyeknek, amelyeket egy 

fogyasztói társadalom magával hoz, 
b) hogy a szegényeknek az igazi felszabadulásért való félelmeiket, reményeiket és küzdelmeiket 

megosszák, 
c) hogy minden emberben, különösen a közelben élőkben, egy testvért ismerjenek fel, akit szeretni kell, 

mindenek előtt, ha az anyagilag, lelkileg vagy erkölcsileg elhagyatottak közé tartozik. 
 
4. A csoportban élve arra hivatottak, 
a) hogy egymásért felelősnek érezzék magukat, szerető és igényes barátságban, melyben egymást úgy 

fogadják el, amilyen, 
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b) hogy teljes szívükből megtérjenek, főleg az „élet revízió” által, amelyben az Evangélium fényében a 
családi, a szociális, a hivatásbeli, a vallásos és politikai tevékenységüket felülvizsgálják, 

c) hogy valóban osztozzanak, ami a privilégiumokról való lemondást feltételezi, pl.ez elvezethet az anyagi 
javak közös kezeléséhez. 

 
5. A csoportnak világosan állást kell foglalnia, ha az emberek méltóságukban sérelmet szenvednek az 

elnyomás valamilyen formája miatt. De ugyanakkor nem minden tagra kötelező az elkötelezettség 
ugyanolyan formája. 

 
6. Károly testvér személye mindig az újítás forrása legyen a csoport számára. Életének, írásainak és lelki 

útjának ismerete arra szolgál a csoport tagjainak, hogy hűségesek maradjanak az Úr hívásához és ma is 
az Evangélium követelményei szerint éljenek. 

 
1.III.   SZERVEZÉS 
 
 A közösség kis csoportokból (testvériségből) áll, amelyek a helyi adottságok szerint alakulnak. 
 
1. Azért, hogy az egyes csoportok között a kapcsolatot létrehozzák, minden ország egy nemzeti tanácsot 

állít fel, amelyhez a lehetőségek szerint egy, a Károly testvér családjához tartozó pap tartozik. 
 
2. Minden ország adottságai szerint szerveződhet, amikor is a közösség alapszemléletét megőrzi és a 

nemzetközi tanáccsal egyetértésben van. 
 
3. A közösség tekintettel van azoknak a különös helyzetére, akik a közösség értékeit szeretnék élni, de 

nincsenek abban a helyzetben, hogy a csoportok találkozásán rendszeresen részt vegyenek. 
 
4. Fontos, hogy minden egyes világrész közösségei regionálisan szerveződjenek, hogy kicseréljék 

tapasztalataikat és kölcsönösen segítsék egymást. 
 
5. Minden 6. évben egy általános összejövetel (világtalálkozó) van. 
 
6. Ennek az általános összejövetelnek a célja: 
a) lehetővé tenni, hogy minden ország küldöttje találkozhasson, 
b) együtt éljen, együtt imádkozzék, együtt hallgassanak egymásra és kicseréljék véleményüket. 
c) Hogy megkülönböztessék azt, ami megfelel vagy sem, Charles de Foucauld közössége szellemének. 
d) Hogy 6 évre megválassza a nemzetközi tanácsot, amely lehetőség szerint 2 vagy 3 személyből álljon 

és jelen legyen a világtalálkozón. Kívánatos, hogy ennek a tanácsnak egy pap is tagja legyen. Ez a 
tanács kell, hogy mindenki számára az egység jele legyen. Az a feladata, hogy támogassa a 
közösségeket, és segítse a növekedésüket. A különböző országok közötti kapcsolatot kell 
fenntartania. 

 
7.  A közösség rendszeresen fenntartja a kapcsolatot a lelki család különböző ágaival. Főleg a 

„Association Générale des Fraternités du frère Charles de Jésus”-vel. 
 
2. A KÖZÖSSÉG ÉLETE NÉMETORSZÁGBAN 
 
2.1 A közösségben a tagságot el lehet nyerni: 

- egy csoportba való felvétellel és ennek közlésével a tanács felé. 
- A közösségnek a kérelmével a tanács felé, ha egy csoportnak nem lehet a tagja, és így a tanács 

veszi fel. 
 
2.2 A tagság megszűnik a csoport felé történő írásbeli nyilatkozattal, amely ezt a tanáccsal közli, vagy 

kitörléssel, hogy ha a megfelelő csoport vagy tanács megállapítja, hogy hosszabb ideig (legalább egy 
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év) a találkozást nem lehetett létrehozni. A tagok, akik egy csoporthoz sem tartoznak, a tanácsnak írott 
nyilatkozattal léphetnek ki. 

 
2.3 A tagok igyekeznek Károly testvér lelkiségében az Evangéliumra hallgatni, imával, tanáccsal és 

cselekedettel egymást segíteni. Az Egyházban és a társadalomban felismerni a feladatokat és egymást 
elkötelezettségükben bátorítani. Eközben igyekeznek egyre mélyebben behatolni a Ráhagyatkozás 
imájába. 

 
2.4 Ha egy csoport tagja vagy egy egyedülálló tag a Charles de Foucauld közösséghez való tartozásának 

különösképpen is kifejezést akar adni, akkor egy „ígéretet” tehet. Ez ima formájában történjék meg, s 
ennek igazi helye akkor a csoport szentmiséje vagy a közösség összejövetele, vagy Charles de 
Foucauld lelkiségében tartott lelkigyakorlat napja lenne. 

 
2.5 Rendszeres anyagi támogatással segítik a tagok - lehetőségük szerint – a közösség feladatait, 
különösen a közösség által támogatott akciókat és szolidaritásban a nemzetközi Fraternité séculière-el, 
annak kötelezettségeit segítik. 
Az anyagiakról az évi összejöveteleken el kell számolni. 
 
2.6   Általában a tagok (önálló tagok, házaspárok, mint családok a gyerekekkel és a fiatalok) egy 
csoporthoz kötődnek, amely körülbelül 6-10 tagból áll. Egy csoport neve például: „Charles de Foucauld 
budapesti közössége”. 
 
2.7  A rendszeres találkozásokat jellemzi: 

- a kölcsönös, személyes beszélgetés (gondolat- és tapasztalatcsere, kölcsönös segítés) 
- Isten szavának közös meghallgatása (evangéliumi osztozás) 
- élet revízió 
- egyszerű közös étkezés 

 
Ha lehetséges, a csoport szentmisén vesz részt. Találkozásuk gyakoriságát és tartamát a mindenkor adott 
lehetőségek és igények határozzák meg. 
 
2.8  Minden csoport 3 évre egy felelőst választ. A csoportban cserélődjék azonban a felelősség. Feladatuk, 

hogy gondjuk legyen minden egyes tagra, az egymás közti kapcsolatra, az egyes csoport életére, 
valamint a többi csoporttal és a „közösséggel” való kapcsolatra. Eközben minden tag a saját csoportjáért 
és ezen felül a „közösségért” is felelős. 

 
2.9 Minden negyedik évben, egy egyházmegyében a csoportok tagjai és az egyedül álló tagok találkoznak, 

hogy soraikból egy régiófelelőst válasszanak. Újra választás csak egyszer lehetséges. Kivételek csak a 
Tanáccsal egyetértésben lehetségesek. Szomszédos egyházmegyék egy régiót alkothatnak. 

 
2.10 A „közösség” vezetését a Tanács ellenőrzi, amely áll: 

- szóvivőből 
- a regionális ill. egyházmegyei felelősből 
- az előző szóvivőből, mint tanácsadó tagból 
- a külön feladatokra (pl. anyagiak, körlevél…) választott tagokból. 

 
2.11 A Tanács keres egy papot a Jésus-Caritas papi közösség felelősének segítségével, aki ennek a papi 

közösségnek a tagja. Neki szavazati joga van a Tanácsban. 
 
2.12 A Tanács szóvivőjét minden ötödik évben választják a közösség minden tagja által. A választás írásban 

történik, egy javaslat alapján, amelyet körlevélben tesznek közzé. Választási javaslatokat csoportok és 
egyedül álló tagok tehetnek. Ha a szóvivő a hivatalos idő előtt eltávozik, a fennálló tanács a még 
hátralévő időre új szóvivőt választ. 
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2.13 A „közösség” évente egyszer összejön, amelyre időben írásos értesítést kapnak. Ez az éves összejövetel 
a találkozás, az ismerkedés, az új benyomások, az intenzív tanácsadás és a határozathozatal fontos 
helye. 

 
2.14 A csoportok összetételükben, munkamódszerükben, munkájukban és abban, ahová a súlypontot 

helyezik, különböznek egymástól. Az egyedül álló tagok nagyon különböző mélységben kapcsolódnak 
a „közösséghez”. Ezért a Tanácsnak fő feladata, hogy a különbözőségben az egységet előmozdítsa 
(támogassa): 
- támogatja a csoportok közti eszmecserét, 
- törődik a tagokkal, akik nem egy csoporthoz tartoznak és igyekszik őket a „közösség” életébe 

bevonni, 
- minden csoporttal együtt keresik, hogy az idők jelét felismerjék és az Egyházban és a világban Isten 

hívását kövessék, 
- segíti Károly testvér életét és munkálkodását, impulzusait és lelkiségét felfedezni, 
- támogatja az új csoportok létesítését.  
Ehhez, amennyire ez neki lehetséges, együtt dolgozik: 
- találkozások, lelkigyakorlatok, lelki napok rendezésével és koordinálásával. 
- körlevelek kiadásával, 
- a „közösségen” belül, mint a kapcsolat helye, más közösségeknek és egyedül állóknak, 
- képviseli a „közösséget” a Fraternité séculière Charles de Foucauld-ban és a Charles de Foucauld 

közösségek családjában, az Egyházban és a nyilvánosság előtt. 
 
 

Az itt közzétett rendelkezést 1994.09.11-én Borschemich-ben megtartott évi találkozón fogadták el.  
1995.01.01-én lép életbe.  
Változásokat az évi összejövetelen kell közölni és csak az ott jelenlévő tagok ⅔-os többségével lehet 
előterjeszteni. 
 
Az „Egység útját” csak a nemzetközi Tanács egyetértésével lehet változtatni. 
 


