
 

 
 
 
 
Angelika Daiker: Határokon át, Új Ember Kiadó, 
Budapest 2009. 
 
 
Jelen könyv egy különleges asszony életét beszéli 
el, aki életének derekán elindul, és szociális / társa-
dalmi korlátok és embert megvető határokon át Jé-
zusba - a lehetetlenség Urába - vetett vak bizalom-
mal járja életútját. Egy olyan asszonynak története 
ez, aki az idők jelei iránt éberen, rányomta bélyegét 
az Egyházra. Charles de Foucauld szellemében 
alapította 70 évvel ezelőtt a Jézus Kistestvérei Női 
Közösséget, amely hamarosan az egész világra 
kiterjedt. Karitatív intézmények vagy egyéb rendi 
javak biztosítéka nélkül, a mai napig kétkezi munká-
jukból élnek a kistestvérek, gyárakban futószalagon 
dolgoznak, cigányokkal, nomádokkal és busmanok-
kal együtt élnek "szemlélődő életet a világban". Ez a 
könyv mindenkit bátorít, akik mindennapjaik feltét-
elei között és egy megerőltető munkás életben, az 
életüket szemlélődő módon akarják berendezni, 
saját vágyaiknak hinni akarnak és azokban Isten 
akaratát vélik felfedezni. 
 
Ára: 700,- Ft 

 

 
 
 
 
Michel Lafon: Imádság 15 napon át Magdeleine-nel, 
Jézus kistestvérével,  Új Ember Kiadó, Budapest 2011. 

 
 
Magdeleine Hutin, Jézus kistestvére kevéssé ismert a 
magyar keresztények körében, pedig a II. Vatikáni 
Zsinatot követő vallásos élet megújítása terén fontos 
szerepet töltött be 1946 óta kifejezésre juttatott és 
kistestvérei által az egész világon megélt intuíciói által. 
Mindig Charles de Foucauld-ra hivatkozik, tanítványá-
nak vallja magát, annyira, hogy Foucauld-t a Kistestvé-
rek Testvérisége atyjának és alapítójának tekinti. A 
kötetben szereplő szövegeken elmélkedve ismer-
kedhetnek meg az olvasók Magdeleine kistestvérrel, az 
életéből vett kisebb-nagyobb események felvillantásá-
nak segítségével, hogy ezáltal bizonyos szövegeket, 
idézeteket jobban meg tudjanak érteni. Ezekből az 
írásokból és Michel Lafon hozzájuk fűzött gondolataiból 
a mindennapokban megélhető lelkiség képe bontako-
zik ki előttünk, melynek ismertetőjegye, hogy a világ-
ban való jelenlét, a szegények és elesettek iránti cse-
lekvő könyörület és a bensőséges kapcsolat a Jézus 
Krisztusban emberré lett Istennel egyszerre jellemzi, s 
mindenki számára követhető útnak bizonyul.  

 
Ára: 700,- Ft 

 

 
 
 
 
René Voillaume: Emberek között, Agapé Kiadó, 
Szeged 2007. 
 
 
A könyvet, melynek sikerét bizonyítja, hogy eddig több, 
mint tizenöt nyelven jelent meg, olyan összegyűjtött 
előadások és levelek alkotják, amelyeket a rend alapí-
tója és perjele, René Voillaume testvér intézett Jézus 
Kistestvéreihez, hogy megerősítse bennük hivatásuk 
alapjait. Ez a hivatás szemlélődő életre szól a világban, 
amelynek során szoros sorsközösséget vállalnak név-
telen embertársaikkal, azokkal, akiknek nincsen befo-
lyásuk a társadalomra, amelyben élnek és dolgoznak. 
Ez a még kibontakozófélben lévő lelkiség az újdonság 
erejével hatott, és alapelvéből – „szemlélődő élet a 
világban” – adódóan jónéhány kérdést vet fel. Például: 
nem ellentétes-e egymással az egyházi tapasztalat 
alapján a hivatás két fő irányelve (szemlélődés – a 
világban), hiszen ezen új hivatás életmódja az egyházi 
hagyomány által mindig is képviselt szemlélődő élettel 
több ponton ellentétesnek tűnik? A könyv éppen azt 
szeretné árnyaltabban bemutatni, milyen különböző 
szempontok érvényesülnek ennél a hivatásnál, amely 
valójában egy újfajta szerzetesi lelkiség forrása. 
 

Ára: 1000,- Ft 



A lelkiség jellemzői: 
 
Názáret ▪ a szokásos keresztény hétköznapok ▪ az 
„utolsó hely” megélése ▪ osztozás Jézus názáreti 
rejtett életében, aki 30 évet élt rejtettségben, 
Atyjával benső kapcsolatban ▪ a hétköznapok 
értékének felfedezése ▪ képességeink és határaink 
felelősségteljes megtapasztalása  
 
Szemlélődőként a világban ▪ a szemlélődés és a 
cselekvő élet összekapcsolása a világi életben ▪ a 
szemlélődés útjainak keresése a mindennapokban  
 
Az Evangélium, az Eucharisztia és  Szentség-
imádás ▪ Jézust jobban megismerni az 
Evangéliumokból ▪ mindenben azt tenni, mondani és 
gondolni, amit Jézus tenne, mondana és gondolna ▪ 
közösségben átgondolni és felfedezni, mit jelent élni 
az Evangéliumot ▪ erőt meríteni az Eucharisztiából a 
mindennapi élethez ▪ a rendszeres Szentségimádás 
életünk alapja, hogy az egész élet Szentség-
imádássá legyen s így visszatükrözzük általa 
Jézust, s elvigyük Őt mindenhová, különösen a 
legszegényebbek közé   
 

Életvizsgálat ▪ engedelmesség Isten akarata iránt ▪ 
testvéri szolgálat egymás iránt ▪ egy életszakasz 
szemlélése a mindennapok eseményei, örömei és 
nehézségei mentén ▪ nyitottá válni az újra, így 
jobban az Istenre bízni önmagunkat, életünket  
 
Sivatag ▪ a pusztaság megtapasztalása a 
valóságban és a lelki életben ▪ élethelyzeteink, ahol 
szükséget szenvedünk, és kihívások elé nézünk ▪ 
„sivatagi napok” átélése, melyek a hallgatás, a 
csend, az önvizsgálat és az ima ideje ▪ a sűrű 
mindennapok között megállni és mindent elhagyni, 
ami megterhel minket ▪ csendes idő, hogy Istent 
keressük és embertársainkra is figyeljünk, 
szükségüket meglássuk és elinduljunk feléjük 
 

Lelkiségi programok:  
 
▪ sivatagi nap minden hónap 1. vasárnapján Vasad 
kápolnájában, melynek védőszentje Boldog Károly 
testvér,   "Éljük az Evangéliumot Charles de 
Foucauld-val"  
 
▪ Havonta egy szentmise a Jézus Kistestvérei Női 
Szerzetesközösség testvériségében,  
címe: 1094 Budapest, Márton u. 1/B. VI. em. 15., 
telefon: (1) 359-9755  
E-mail: budapest@jezuskistestverei.hu  
 
▪ minden évben december 1-jén közösen ünnepeljük 
Boldog Charles de Foucauld liturgikus ünnepét.  
 
További programok, tájékoztatás, könyvek 
megrendelése:  
 
▪ Molnár László Simon, tel: 30/511-9421 
simon@nazaret.hu  
 
▪ Medgyessy László, tel: 30/610-8295 
emmanuel@nazaret.hu,  
 
Info:  
▪ www.jezuskistestverei.hu  
▪ www.charlesdefoucauld.hu  
▪ www.nazaret.hu  
▪ www.charlesdefoucauld.org 

 
 
 
A könyvek kaphatók Budapesten a Szent Gellért 
Könyvesboltban, a Ferenciek terénél is. (1053 
Budapest, Kossuth L. u. 1.) 
 
Az feltüntetett árak csak a közvetlen megkeresés 
esetén érvényesek. A könyvesbolt saját árat alakít ki. 

 
 

 

 
 
 

Rejtett élet 
a világban 

 
lelkiség Charles de Foucauld nyomdokain 

 
– könyvajánló – 
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