Szeretet-Jézusról nevezett Aratás Kistestvéreinek
Monasztikus Testvérisége

Fraternité Monastique des Petits Frères de la Moisson de Jésus-Amour

közösség, melyet Bretagne-ban alapítottak 1998.
augusztus 5-én, Urunk Színeváltozása ünnepének
első vesperásán. Mons. Robert Le Gall érsek atya
fogadta be a Mende-i egyházmegyébe, majd
2007 karácsonyán pedig a Toulouse-i
egyházmegyébe.

Boldog Charles
de Foucauld
szerzetes –
remete –
misszionáriusai
A
Szeretet-Jézusól
nevezett
Aratás
Kistestvéreinek Monasztikus Testvérisége egy új

Mons. Robert Le Gall Toulouse metropolita érseke és
Yann-Marie kistestvér az 1. egyházjogi jóváhagyás
hálaadó szentmiséjén

nyomán. Családi életet élnek Názáret
szellemében az Evangélium radikalizmusával. A
Károly
testvér
által
írott
monasztikus
szabályzatban gyökerezik életük.

2008 karácsony éjszakáján Robert Le Gall érsek
atya aláírta ennek az új monasztikus családnak az
egyházjogi jóváhagyása 1. dekrétumát, mint
Krisztus hívők magántársulása.
Majd 2009. február 15-én az érsek atya elfogadta
a Monostorban a két első kistestvér nyilvánosan
letett fogadalmait és egyúttal a kistestvérek
felöltötték Károly testvér monasztikus habitusát.

Az Aratás Kistestvérei szerzetes-remetemisszionáriusok Boldog Charles de Foucauld

A Boldog Charles de Foucauld-ról nevezett jövőbeli
kápolna munkálatai

Szerzetesek:
életük
középpontjában
az
Eucharisztia megünneplése és a Szentségimádás
áll, napjaikat a monasztikus zsolozsma és a
Rózsafüzér imádság tagolják. A délelőttöt a lelki
tápláléknak és a monasztikus képzésnek
szentelik. A délután a munka ideje, mindenek
előtt a bőrműhelyben.
Szerzetes-remeték: havonta min. 2 napra
remeteségbe vonulnak, évente pedig részt
vesznek egy lelkigyakorlaton a magány
sivatagjában.

A Szeretet-Jézusól nevezett Aratás Kistestvérei
nevet választották, hogy életük egészen szeretet
legyen, mint ahogy Urunk Jézusé is az volt,
Isteni Szíve példakép az ő szívük számára és
küldetésük emblémája. Ő öleli át őket és gyújtja
lángra a szívüket.” (A Konstitúcióból)

Szerzetes-misszonáriusok: tanúságot tesznek
imádkozó és szentségimádó életükkel, létükkel.
Lelkigyakorlatozókat fogadnak - fiatalt, felnőttet,
megszentelt életűeket -, akik vissza szeretnének
térni életük forrásaihoz és részt venni a csendben
a kistestvérek monasztikus életében, az imában, a
tanításban, a lelki kísérésben, a munkában...
„Az Aratás
Kistestvéreinek
a küldetése,
nevük szerint
is, Jézus és a
Szeretet
uralmának
megvalósítása.
Ezt a szívükben
és maguk körül
kell megvalósítaniuk.
Monostoraik
Jézus Szent
Szívének
vannak szentelve, és mint Ő, sugározniuk kell a
világra és 'tüzet hozni oda'. A Kistestvérek
hivatása különös módon a mi Urunk Jézus
názáreti rejtett életét utánozni, imádni Őt a
Legméltóságosabb Oltáriszentségben és missziós
országokban élni...

„Amiről önkéntelenül is álmodozom, egy
egészen egyszerű és kis létszámú közösség, mely
hasonlít az ősegyház első nagyon egyszerű
közösségeihez, kis család, kis monasztikus
tűzhely, egészen kicsi, egészen egyszerű...
Tegyük a jót, nem abban a mértékben, ahogyan
az emberek mondják és teszik, de úgy, ahogyan
vagyunk, ahogyan a kegyelem kíséri a tetteinket,
ahogyan bennünk él Jézus, ahogyan a tetteink
Jézus tettei, amint bennünk és általunk
cselekszik...
Názáret ott van, ahol dolgozunk, ahol élünk. Ez
egy ház, amely a szívünkben épül, még inkább
olyan, amit hagyunk magunkban építeni a szelíd
Gyermek-Jézus kezei és az ő áldozatos szíve
által.”
(B. Charles de Foucauld)

A Monostor napirendje:
5.30: – Olvasmányos imaóra (Matutinum)
6-7: - Szentségimádás
7: - Reggeli dicséret (Laudes)
8.15: - Lectio Divina
9.00 vagy 11.00: - Szentmise (ha a Monostorban
jelen van pap)
A délelőtt a lelki tápláléknak szánva
11.30: - Rózsafüzér
13.30: - Napközi imaóra (Nona)
A délután a munkának szánva (szolgálat,
munkák, vendégfogadás, stb.)
18.00: - Szentségimádás (vasárnap 17 órakor)
18.30: - Esti dicséret (Vesperas) (vasárnap 17.30
órakor)
20.45: - Befejező imaóra (Kompletorium)
Címük:
Fraternité Monastique
des Petits Frères de la Moisson de Jésus-Amour
Monastère Bienheureux Charles de Foucauld
31160 COULEDOUX – FRANCE
Tel: (33) 05 61 95 21 80
Fax: (33) 05 61 79 30 71
A Monostorhoz való eljutás módjai:
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