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CHARTER 
 
 
Preamble 
 

This Charter aspires to capture in a few short pages the heart of our calling from God. It 

builds upon our three key historical inspirations: 

 

Building praying communities, around the Holy Eucharist, which are a prophetic sign of the 

Kingdom. 

 

Inspiring, encouraging and equipping people to live a deep life of divine communion with God 

and realise their full baptismal inheritance and Christian vocation through life in the Spirit. 

 

Identifying with, ministering to and sharing with the poor and the needy. 

 

The Charter expresses these themes more fully and offers some clarification. Beginning with 

the charism and the name, we then proceed under the three headings of, Called to Community, 

Called to Prayer, Called to Witness. The Charter makes no attempt to describe all that God 

may wish to do in and through Cor et Lumen Christi. Rather it sets priorities. It is given to the 

family of Cor et Lumen Christi as an affirmation of our shared vision and vocation. It is 

specific in inspiration but not in details. The detailed out workings are for the most part to be 

found in the Directives. The Charter, belonging to the whole community, focuses on only that 

which pertains to every member and, therefore, issues relating to one’s state of life, or 

particular personal circumstances, are necessarily omitted. Here we express what we believe to 

be the essentials that God has given us, the foundations on which to build. In this text we have 

the essence of who we are to be for God and his Church.  May we embrace His covenant of love 

and become a holy and fruitful people for the glory of his name and the coming of the 

Kingdom. 

 

Dear Father in heaven may your Kingdom come, your will be done. 

We adore you Jesus, glorious one. 

Come Holy Spirit, come. 
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STATÚTUM 
 
 
Preambulum 
 

Ez a statútum arra törekszik, hogy néhány rövid oldalban megragadja Istentől való 

meghívásunk szívét. Ez három fontos történeti inspirációra épül: 

 

• Imádkozó közösségeket építeni a Szent Eukarisztia körül, amelyek Isten országának 

prófétai jelei. 

• Inspirálni, bátorítani és a szükséges eszközökkel ellátni az embereket arra, hogy 

Istennel szoros szeretetközösségben éljenek és ráébredjenek a keresztséggel kapott teljes 

örökségükre és keresztény hivatásukra a Lélekben való élet által. 

• A szegényekkel és rászorulókkal azonosulni, feléjük szolgálni, velük osztozni. 

 

A Statútum ezeket a témákat teljesebben kifejti és némi tisztázással szolgál. Kezdve a 

karizmával és a névvel, továbbhaladunk az alábbi három cím szerint tárgyalva a témát: 

“Közösségbe híva”, “Imádságra híva” “Tanúságtételre híva”. A statútum nem kísérli meg 

leírni mindazt, amit Isten a Cor et Lumen Christi-ben és által tenni kívánhat, inkább 

prioritásokat állít fel. E dokumentum megerősítésként adatik a Cor et Lumen Christi 

családjának közös víziónkról és hivatásunkról. A Statútum sajátos ihletettségében, de nem az 

részleteiben. A részletes kidolgozás a legtöbb részt illetően az Irányelvek részben található. A 

Statútum, a teljes közösséghez tartozván, csak arra összpontosít, ami minden tagra vonatkozik, 

így olyan kérdések, amelyek az ember életállapotával vagy különös személyes körülményeivel 

függnek össze szükségképpen kihagyásra kerültek. Itt azt fejezzük ki, amiről úgy hisszük, hogy 

a lényege annak, amit Isten nekünk adott, az alapokat, amelyekre építenünk kell. E szövegben 

a kivonatát találjuk annak, hogy kikké kell válnunk Isten és az Ő Egyháza számára. Tegyük 

magunkává Isten szeretetszövetségét és váljunk szent és gyümölcsöző néppé az Ő nevének és 

eljövendő Országának dicsőségére. 

 

Drága Atyánk a mennyben, jöjjön el a te Országod, legyen meg a te akaratod, 

Imádunk téged dicsőséges Jézus. 

Jöjj Szentlélek, jöjj! 
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The Charism 

 

“To become the Heart and Light of Christ through Divine Communion.” 

 

Divine Communion 

 

Cor et Lumen Christi (The Heart and Light of Christ) has as its absolute 

centre the beautiful mystery of divine communion.1 This is both the source 

and fruit of our life in God. “Those who abide in me and I in them bear 

fruit in plenty.”2  Divine communion is the life of blissful love lived within 

the heart of the Holy Trinity.3 This is the destiny of all who respond by the 

grace and power of the Holy Spirit to God’s invitation to become partakers 

in His Divine nature4 and share in the transfigured life and ministry of 

Christ the “light of the world.”5 God “gave himself to us through his Spirit. 

By the participation of the Spirit, we become communicants in the divine 

nature…For this reason, those in whom the Spirit dwells are divinised.”6  

The Holy Spirit is the principal agent of communion. In our Christian life it 

is He who makes divine communion with the Lord and each other a reality 

and our apostolate fruitful. “Communion with God is life.”7 

 

Heart and Light 

The two main aspects of the Christian life, communion and mission, are 

expressed for us as Heart and Light. The “Heart” represents our divine 

communion with God and each other through prayer, worship and 

community life. God is love8 and it is love that is at the heart of every 

Christian vocation. True joy and happiness are found in a life of love.9 As 

we are drawn ever more deeply into the heart of God, He lovingly forms the 

heart of Christ within each one of us,10 and makes us “one heart and soul”11 

with Him and each other.  

Our mission, which is the fruit of this divine communion of love, is signified 

by “Light”. Having been led into the embrace of divine love12 we are 

inwardly transformed and illuminated.13 “Our nature is transformed into 

the power of God, and it is kindled into fire and light.”14 God’s light 
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12Én 1.4 

 

A karizma 

 

 “Krisztus Szívévé és Világosságává válni az isteni szeretetközösség által” 

 

Isteni szeretetközösség 

 

A Cor et Lumen Christi (Krisztus Szíve és Világossága) abszolút központjában 

az isteni szeretetközösség gyönyörű misztériuma áll.1 Ez egyszerre forrása és 

gyümölcse Istenben való életünknek.  „Aki bennem marad, s én benne, az bő 

termést hoz.”2 Az isteni szeretetközösség a Szentháromság szívében megélt 

boldog szeretet.3 Ez mindenkinek a rendeltetése, akik a Szentlélek kegyelme és 

ereje által válaszolnak Isten ama a meghívására, hogy részesei legyenek az Ő 

isteni természetének4 és osztozzanak Krisztusnak a „világ világosságának” 5 

dicsőséges életében és szolgálatában. "A Szentlélek által Isten részeseinek 

neveznek minket. (...) A Lélek közlése által válunk részesévé az isteni 

természetnek (...). Mert nem más okból istenülnek meg azok, akikben Ő jelen 

van."6 

A Szentlélek az elsődleges közlője, közvetítője ennek a szeretetközösségnek. A 

keresztény életben Ő az, aki valósággá teszi az Úrral és egymással való isteni 

közösséget, és ő teszi gyümölcsözővé apostolkodásunkat. “Az Istennel való 

közösség az élet.”7 

 

Szív és Világosság 

 

A keresztény élet két fő aspektusa a közösség és a küldetés úgy fejeződik ki 

számunkra, mint Szív és Fény (világosság). A Szív képviseli isteni 

szeretetkapcsolatunkat Istennel és egymással az imádság, dicsőítés és a 

közösségi élet által. Az Isten szeretet8, és a szeretet minden keresztény hivatás 

szívében van. Az igazi öröm és boldogság a szeretetben élt életben található.9 

Ahogy egyre mélyebben bevonódunk Isten szívébe, Ő szeretettel kiformálja 

mindegyikünkben Krisztus szívét, és úgy alakít minket,10 hogy egy szív és egy 

lélek11 legyünk Vele és egymással. 

A küldetésünket, amely ennek az isteni szeretetközösségnek a gyümölcse, a 

Fény (Világosság) fejezi ki. Bevonódva az isteni szeretet ölelésébe 12 belsőleg 
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transfigures the Christian disciple causing them and their works15 to 

shine out with His glory.16 We are called to be a prophetic sign of the 

Kingdom and proclaim and demonstrate God’s love, truth, power 

and presence leading others into divine communion through the 

power of the Holy Spirit.17 

We can be described as a contemplative and charismatic* community 

with a Eucharistic heart. This marriage is foundational to our calling. 

 
 
 
 
 
 
 

CALLED TO COMMUNITY (Jn 17.11, Acts 2.42-47, Acts 4.32) 

 

Building Communities. 

 

Our encounter with the living God through the “Baptism in the Holy 

Spirit”18 has radically and wonderfully transformed our lives. The 

infusion of God’s love and power through the outpouring of the Holy 

Spirit19 is an ongoing and deepening experience for us.20 Being filled 

with the one Spirit urges us towards and empowers us to live a deeper 

communion with our brothers and sisters in love and friendship.21 

This requires great generosity and openness of heart, forgiveness, 

mutual encouragement and gratitude in a spirit of humility, faith and 

hope. Aspiring to a Trinitarian love22 and inspired by the community 

of Jerusalem in the Book of Acts,23 we are, by God’s grace, building a 

community which, as a new spiritual family within the Church, 

welcomes all the vocational states of life. As such each one of us 

embraces the evangelical counsels of poverty, chastity and obedience 

in a way appropriate to our personal vocation. We seek a deep life of 

divine communion with the Holy Trinity and with each other through 

prayer and love, while also engaging in a variety of ministries. Our 

vision is to establish local communities throughout the world 

comprising of residential members (Community of Life) and non-

residential members (Companions of the Heart) who normally seek to 
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átalakulunk és megvilágosodunk.13 „A természetünk átalakul Isten erejévé, 

lángra és fényre gyúl.”14 Isten világossága átváltoztatja a keresztény 

tanítványokat, hogy ők maguk és tetteik15 ragyogjanak Isten dicsőségétől.16 

Arra vagyunk híva, hogy Isten Országának prófétai jelei legyünk, hogy 

hirdessük és demonstráljuk Isten szeretetét, igazságát, erejét és 

jelenvalóságát, s hogy így a Szentlélek ereje által17 másokat is elvezessünk az 

isteni szeretetközösségbe. 

Úgy lehet minket meghatározni, mint egy kontemplatív és karizmatikus* 

közösséget eucharisztikus szívvel. Ez a házasság alapvető a hivatásunk 

szempontjából. 

 

KÖZÖSSÉGBE HÍVA  (Jn 17,11; Csel 2, 42-47 Csel 4,32) 

 

Közösségeket építve 

Találkozásunk az élő Istennel a „Szentlélekben való megkeresztelkedés”18 

által gyökeresen és csodálatosan átformálta életünket. Isten szeretetébe és 

erejébe való bemerülés, a Szentlélek kiáradása által19, folyamatos és mélyülő 

tapasztalat számunkra.20 Betöltekezésünk az egy Lélekkel sürget, és egyben 

képessé tesz arra, hogy mélyebb lelki közösséget éljünk meg testvéreinkkel 

szeretetben és barátságban.21 Ehhez komoly nagylelkűség és a szív 

nyitottsága szükséges, kölcsönös bátorítás és hála, az alázat, hit és remény 

szellemében. A Szentháromságos szeretetre22 törekedve és az Apostolok 

Cselekedeteiben szereplő jeruzsálemi közösségtől23 ihletve, Isten 

kegyelméből olyan közösséget építünk, amely, mint egy új lelki család az 

Egyházon belül, szívesen fogad be minden életállapotú hivatást. Így például 

mindegyikünk oly módon teszi magáévá a szegénység, tisztaság és 

engedelmesség evangéliumi tanácsait, ahogy az megfelelő a személyes 

hivatását illetően. Az isteni szeretetközösség mélységes megélésére 

törekszünk a Szentháromsággal és egymással, imádság és szeretet által, 

ugyanakkor különféle szolgálatokban is rész veszünk. A víziónk, hogy helyi 

közösségeket alapítsunk szerte a világon, amelyek rendelkeznek együttlakó 

tagokkal (Az Élet Közössége) és nem együttlakó tagokkal (a Szív Társai), 

akik normális esetben igyekeznek a közösségi ház közelében élni. 

Előfordulhat, hogy ez nem mindig lehetséges és nyitottak maradunk arra, 
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live near to the community house. This may not always be possible 

and we remain open to how God may lead us in the future to spread 

the Cor et Lumen Christi Family in the Church.  

In our life we seek to hold in balance and harmony the gifts of 

prayer, worship, family, friendship, community, work and 

ministry. We feel strongly called to embrace a radical, holy and 

sustainable way of life. We accept God’s call to holiness as His 

invitation to true happiness. As we make God our first love we are 

clothed with His joy “for the Holy Spirit turns to joy whatever He 

touches.”24 God is Joy! As the English mystic Richard Rolle 

exclaimed “May God’s cheerfulness forever sing out merrily in 

your life.” True holiness always gives birth to indestructible joy. 

We have confidence that God in His power and mercy will make us 

holy. “Have great confidence for it is necessary not to hold back 

one’s desires, but to believe in God that if we try we shall little by 

little, even though it may not be soon, reach the state the Saints did 

with His help. For if they had never determined to desire and seek 

this state little by little in practice they would never have mounted 

so high. His Majesty wants this determination…”25 We are working 

to establish a community life in which members can live out the 

fullness of their Catholic Christian vocation and advance the 

Kingdom of God as true disciples of the Lord.26 We are committed 

to grow in love and unity in our common life as “a people brought 

into unity from the unity of the Father, the Son and the Holy 

Spirit.”27 As a Catholic community this unity is also expressed in 

the community’s submission to the Magisterium of the Church and 

recognition of the authority of the local Ordinary. 

Two expressions 

 

While sharing one heart, charism, spirituality and mission28 we 

have been gifted with two expressions which serve as the two hands 

of the community. These complement one another and make 

possible a greater praying, prophetic and missionary presence.  
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hogy Isten hogyan vezet minket a jövőben a Cor et Lumen Christi Család 

Egyházban történő elterjedését illetően. 

Egyensúlyban szándékozunk tartani életünkben az ima, az imádás, a család, 

a barátság, a közösség, a munka és a szolgálat ajándékait. Erős hívást érzünk 

arra, hogy radikális, szent és fenntartható módon éljünk. Úgy fogadjuk el 

Isten hívását az életszentségre, mint meghívást az igazi boldogságra. Ahogy 

Istent szeretetünk legfőbb tárgyává tesszük, az Ő örömébe öltözünk, „mert a 

Szentlélek örömmé változtat mindent, amit megérint”.24 Isten Öröm! Az 

angol misztikus Richard Rolle így kiáltott fel: „Kiáltson Isten jókedve 

örökké vidáman az életedben.” A valódi szentség mindig elpusztíthatatlan 

örömöt szül. Bízunk benne, hogy Isten az Ő erejével és irgalmával szentté fog 

minket tenni. „“Legyen bennünk nagy bizalom, mert igen fontos dolog, hogy 

ne szállítsuk le vágyaink színvonalát. Legyünk arról meggyőződve, hogy ha 

mi megtesszük a magunkét, Isten kegyelméből, ha nem is egyszerre, de 

lassan-lassan mégis csak eljuthatunk oda, ahová egyes szentek; mert hiszen 

ha ezek sohasem szánták volna rá magukat, hogy ezt óhajtani fogják, s ha 

lépésről-lépésre nem valósították volna meg: ők sem jutottak volna föl soha 

oly magasra. Ő Szent Felsége a bátor lelkeket szereti...25 Azon 

munkálkodunk, hogy olyan közösségi életet hozzunk létre, amelyben minden 

tag megélheti katolikus keresztény hivatásának teljességét, és az Úr igaz 

tanítványaként előmozdíthatja Isten Országának ügyét.26 Elkötelezettek 

vagyunk arra, hogy növekedjünk szeretetben és egységben a közös 

életünkben, “mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből eggyé vált nép.”27 

Katolikus közösség lévén, ez az egység kifejeződik abban is, hogy a közösség 

aláveti magát az Egyáz Tanítóhivatalának és elismeri a helyi ordinárius 

joghatóságát. 

 

Két kifejeződés 

 

Bár egy szívben, karizmában, lelkiségben és szolgálatban osztozunk28 ennek 

két kifejeződését kaptuk ajándékba, amelyek úgy szolgálnak, mint a 

közösség két keze. Ezek kiegészítik egymást, és nagyszerűbb imabeli, 

profetikus és missziós megjelenést tesznek lehetővé. 

Az egyetlen életszentségre szóló meghívásnak több különböző életmódbeli 
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In the one call to holiness there are different expressions in 

lifestyle. From the very origins of the Church some have been 

called by God to live their Christian vocation in full-time ministry 

and some in ordinary daily life. Community members strive to live 

radically their calling in the setting the Lord has placed them. 

The residential members leave their homes and employment and, 

living on divine providence, devote themselves to prayer and the 

ministry of the word in the power of the Holy Spirit.29 This 

vocation is lived in the context of a balanced lifestyle structured 

upon New Testament values so as to facilitate a deep life of prayer, 

fellowship and missionary endeavour. The residential community 

provides Eucharistic centres for prayer, community gatherings, for 

teaching, training, ministry and retreat. They aspire to be a place 

of encounter with the living God, and a material sign of the 

Kingdom, a light on a hill. They also engage in missionary outreach 

and formation in the wider Church at home and abroad. 

The community members who live in their own homes embrace a 

less structured form of community commitment. This enables 

them, in diverse circumstances, to respond appropriately to each 

challenge and opportunity which presents itself. In this way they 

conform their lives to New Testament values. They seek to be a 

transforming leaven30 and a light in the world in which they have 

been placed. They take the gospel into the day to day life of the 

world giving witness through their commitment to Christian values 

and sharing the Good news. They also engage in various services 

and ministries within the community and the wider Church as they 

are called and their circumstances permit. 

We share our material resources, meet together very regularly for 

praise, worship, adoration, formation, fellowship, outreach and the 

celebration of the Holy Eucharist.31  

Giving thanks to God for the wonderful gift of these two 

expressions within our community we commit ourselves to 

encourage and honour each other in our complementary vocations 
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kifejeződési formája van. Az Egyház legkezdetibb idejétől fogva voltak, 

akiket arra hívott Isten, hogy keresztény hivatásukat teljes idejű 

szolgálatban éljék meg, míg mások meghívása arra szólt, hogy keresztény 

hivatásukat a szokásos hétköznapi életben váltsák valóra. A közösségi tagok 

törekszenek hivatásukat radikálisan megélni abban a környezetben, ahová 

az Úr helyezte őket. 

Az együttlakó tagok elhagyják otthonaikat és munkájukat, az isteni 

gondviselésből élnek, az imádságnak és az Ige szolgálatának szentelik 

magukat a Szentlélek erejében.29 Ezt a hivatást az Újszövetség értékeire 

épített kiegyensúlyozott életmód kontextusában élik meg azért, hogy 

elősegítsék a törekvést a mély ima-, közösségi és missziós életre. Az 

együttlakó közösség eucharisztikus központokat biztosít az imádság, 

közösségi összejövetelek, tanítás, képzés, szolgálat és lelkigyakorlatok 

számára. Azon igyekeznek, hogy e házak az élő Istennel való találkozás 

helyei legyenek, Isten Országának kézzelfogható jeleivé, hegyen világító 

fénnyé váljanak. Részt vállalnak továbbá külső missziós alkalmakon és 

képzéseken a szélesebb Egyházban otthon és külföldön. 

Azok a közösségi tagok, akik saját otthonaikban élnek, a közösségi 

elköteleződés kevésbé strukturált formáját teszik magukévá. Ez lehetővé 

teszi számukra, hogy a különféle körülmények között megfelelő választ 

tudjanak adni minden felmerülő kihívásra és lehetőségre, így alakítva 

életüket az Újszövetség értékei szerint. Törekszenek átformáló kovásszá30 és 

világossággá lenni abban a világban, ahova helyeztettek. Elviszik az 

evangéliumot az őket körülvevő világ mindennapjaiba, tanúságot téve a 

keresztény értékek mellett való elkötelezettségük és az Örömhír megosztása 

által. Ők is részt vállalnak különféle szolgálatokban a közösségen belül és a 

szélesebb Egyházban a szerint, ahogy a hivatásuk szól, és ahogy 

körülményeik engedik. 

Megosztjuk egymással anyagi javainkat, rendszeresen és gyakran 

összejövünk dicsőítésre, Szentségimádásra, képzésre, közösségi együttlétre, 

külső szolgálatra és a Szentmise megünneplésére.31  

Hálát adva Istennek a közösségünkben meglévő két kifejezésforma csodálatos 

ajándékáért, odaszánjuk magunkat, hogy bátorítsuk és megbecsüljük 

egymást ezen egymást kiegészítő hivatásokban a Cor et Lumen Christi-ben. 
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within Cor et Lumen Christi. We want to take to heart the words of 

Ephesians, “lead a life worthy of the calling to which you have been 

called with all humility and gentleness, with patience, bearing with one 

another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit 

and the bond of peace.”32 

CALLED TO PRAYER (LK 11.1, COL 4.2, PS 32.6) 

 

The Holy Eucharist. 

 

Divine communion is made possible through the infusion of the Holy 

Spirit33 for which we pray daily. This is profoundly experienced in the 

Eucharistic Heart of Jesus the tabernacle of the Holy Trinity, perfect 

communion at the heart of the Church.  

“I long for the bread of God which is the flesh of Jesus Christ, and for 

His blood to drink which is incorruptible love.”34 Longing for God we 

are drawn by the Spirit into His Eucharistic Heart, which is the bridal 

chamber of Divine love, for in “eating the elements of the bridegroom 

and drinking His blood, we accomplish a marriage union.”35 Here we 

partake in Our Lord’s most intimate communion with His beloved 

ones,36 anticipating the eternal wedding banquet of the Lamb and His 

Bride.37  

This wonder of God’s presence in the midst of his body, the Church, is 

irresistible to us. As He longs to receive us,38 we hunger to receive Him in 

the Eucharist as often as we can, daily if possible. With all of heaven we 

contemplate His dazzling love and beauty through adoration of the 

Blessed Sacrament,39 even though at times He may seem to be concealed 

in a cloud.40  

The celebration of the Holy Eucharist is the source and summit of our 

prayer, life and mission. Our regular community celebrations of the 

Holy Eucharist, often accompanied by an agape meal, are important and 
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A szívünkbe akarjuk vésni az Efezusi levél szavait: “éljetek méltón ahhoz a 

hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. 

Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével 

fenntartsátok a lelki egységet.”32 

 

 

 

IMÁDSÁGRA HÍVA (Lk. 11.1., Kol. 4.2., Zsolt. 32.6.) 

A Szent Eucharisztia 

 

Az isteni közösség a Szentlélek szívünkbe áradása által valósulhat meg33, melyért 

minden nap imádkozunk. Ezt a szeretetközösséget mélyen megtapasztaljuk Jézus 

Eucharisztikus Szívében, amely a Szentháromság Tabernákuluma, amely a 

tökéletes közösség az Egyház Szívében.  

“Sóvárgok Isten kenyerére, Jézus testére, és vérének magamhoz vételére, a 

romolhatatlan szeretetre”34. 

Isten után vágyakozva a Szentlélek bevon minket az Ő Eucharisztikus Szívébe, 

amely az isteni szeretet menyegzős kamrája, hiszen “ a vőlegény testének és 

vérének magunkhoz vétele által beteljesül a nászi eggyé válás.”35 Ilyenkor részt 

veszünk a mi Urunk és szeretetett Fiának legbensőbb közösségében,36 mintegy 

elővételezve a Bárány és Jegyesének örök menyegzői lakomáját. 37 

Istennek az ő testében, az Egyházban való jelenlétének ez a csodája 

ellenállhatatlan számunkra. Amint Ő vágyakozik, hogy befogadjon minket, 38  

úgy éhezzük mi, hogy befogadjuk Őt az Eucharisztiában, olyan gyakran, amilyen 

gyakran csak lehetséges, lehetőleg minden nap. A mennyei seregekkel együtt 

szemléljük az Ő elvakító szeretetét és szépségét a Szentségimádásban,39 még 

akkor is, ha jelenleg csak felhőben rejtőzve láthatjuk őt.40 A Szent Eucharisztia 

ünneplése imánk, életünk és küldetésünk forrása és csúcsa. A Szent Eucharisztia 

rendszeres ünneplése, melyet gyakran agapé étkezés követ, fontos és különösen 

örvendetes számunkra, hiszen ez lehetővé teszi a közösség részére, hogy kifejezze 

lelkiségét az Eucharisztikus lakomán. A Szent Eucharisztia a közösség szíve. 
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54
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55
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a particular joy for us because they allow the community to express its 

spirituality at the Eucharistic banquet. The holy Eucharist is our heart. 

 

Prayer. 

 

“God is love and those who abide in love abide in God.”41 This call to 

abide in love manifests itself first of all in our life of prayer, which we 

understand as the foundation of our Christian life and our first and 

fundamental response to God’s love and grace. “If prayer is right, 

everything is right.”42 Though aware of our poverty we hear the invitation 

of God to the mystical life of prayer. This involves profound conversion 

and poverty of spirit in an ever-deepening surrender to God’s 

transforming love through a heroic, yet confident, vulnerability of heart. 

We remember that the first calling of every person is to believe and 

receive the love of God.43  

The life of prayer has at its heart an enduring desire and longing for God and 

His Kingdom. “The more desire dilates the heart the more able we become to 

welcome God.”44 This wonderful desire is itself the presence and action of the 

Holy Spirit who is Himself “the desire that is within me.”45 We confidently 

long for the “infusion of love”46 which is the gift of The Spirit47 who is Himself 

the “living flame of love”48 and the source of our transfiguration and joy.49 It 

is in prayer that we embrace, in a special way, the call of the first 

commandment of Jesus to “love the Lord your God with all your heart, with 

all your soul and with all your mind and all your strength.”50 We see our life 

of divine communion with the Lord in prayer as the source of our 

communion with each other and as integral to our mission and the source of 

its fruitfulness. “Those who abide in me and I in them bear fruit in plenty.”51 

“Every believer in this world of ours must be a spark of light, a centre of 

love, a vivifying leaven amidst his fellow men. But he will be this all the more 

perfectly the more closely he lives in communion with God in the intimacy of 

his soul.”52 Prayer is both a joy and an “exercise of love.”53 At times it is filled 

with light and peace, at others it is a great trial. However we “never lose 

heart”54 knowing that “those who seek find.”55 “For God does not deny 
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Ima 

 

„Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is 

benne marad.” 41 Ez a hívás a szeretetben való kitartásra elsődlegesen az 

imaéletünkben nyilvánul meg, amelyet úgy értelmezünk, mint a keresztény 

életünk alapját, amely első és alapvető válasz Isten szeretetére és kegyelmére. 

„Ha az ima rendben van, minden rendben van.” 42 Szegénységünk elismerése 

mellett azonban halljuk Isten hívását a misztikus imaéletre. Ez magába foglalja a 

lélek mély megtérését és szegénységét, amely az Isten általi egyre mélyebb 

odaadottságban, Isten átformáló szeretetében történik, a szív hősies, ugyanakkor 

bizakodó gyengeségében. Nem elfelejtve, hogy minden személy elsődleges hívása 

az, hogy higgyen és befogadja Isten szeretetét.43 

Az imaélet szívét kitartó vágyakozás képezi és áhítozás Istenre és az Ő 

Országára. Minél nagyobb vágyakozásunk, annál nagyobb mértékben tudjuk 

befogadni Istent.44 Ez a csodálatos vágyakozás önmagában a Szentlélek jelenléte 

és műve, aki Önmaga „a vágyakozás önmagamban.”45 Bizakodóan áhítozzuk a 

„szeretet belénk öntését”46, amely a Lélek47 ajándéka, aki Önmaga a „az élő 

szeretetláng”48 és aki átformálódásunk és örömünk forrása. 49 Az ima az, 

amelyben megragadjuk egy bizonyos értelemben Jézus első parancsára való 

felszólítást: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden 

erődből.”50  Az imában látjuk életünk isteni közösségét az Úrral, mint forrását az 

egymással való közösségünknek, és mint nélkülözhetetlen elemét a missziónknak 

és a forrását annak is, hogy a missziónk gyümölcsöző legyen. „Aki bennem 

marad, s én benne, az bő termést hoz.”51 “Minden evilági hívőnek fényszikrának 

kell lenni, a szeretet középpontjának, életre keltő kovásznak a társai közt. Annál 

tökéletesebben tud ezzé válni, minél közelebbi kapcsolatban él Istennel a lelke 

meghittségében.52 „Az ima öröm és a szeretet gyakorlása.”53 Egyik pillanatban 

tele világossággal és békével, a másik pillanatban pedig nagy küzdelem. Azonban 

sosem csüggedünk54, hiszen tudjuk, hogy „aki keres, az talál”.55 „Hiszen Isten 

nem tagadja meg Önmagát azoktól, akik kitartanak.” 56 Az imában kifejezett 

szeretet a szentség alapja, amely mindannyiunk hivatása, „legyetek szentek, mert 

én az Isten szent vagyok”57 

Hisszük, hogy az ima felé való elköteleződés az Egyház és a világ felé való szeretet 
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Himself to anyone who perseveres.”56 Love expressed in prayer is the 

foundation of holiness, which is the vocation of all, “be holy for the lord 

your God is holy.”57  

We believe that a commitment to prayer is an act of love for the Church 

and the world. It has a multitude of effects and a hidden but powerful 

apostolic fruitfulness for the advancement of the Kingdom of light. With 

these things in mind we commit ourselves to pray for at least one hour each 

day58 and endeavour to “pray in the Spirit on all occasions.”59 St John 

Chrysostom reminds us that: “It is possible to offer fervent prayer even 

while walking in public or strolling alone, or seated in your shop…while 

buying or selling…or even while cooking.” In doing so we will enjoy a 

“conscious and living communion with the Lord.”60  

Our spirituality has been inspired by several “streams”, especially that of 

the Charismatic and Pentecostal Renewal and the contemplative mystical 

tradition. However we look to the life of Jesus and the New Testament 

Church for our fundamental inspiration. 

 

Worship. 

 

This journey into the Divine Communion of love with our God of light61 is 

not one we engage in alone. Our corporate worship, inspired by the model 

of the early Church, is liturgical, charismatic and free so as to be open to 

the action and inspiration of the Holy Spirit.62 Inspired by and rooted in the 

word of God and expressed in the freedom of the anointing of the Holy 

Spirit, including the use of the gift of tongues, we aspire to worship in 

“Spirit and truth.”63 For us the essential values of worship are intimate 

divine communion, truth, beauty, joy and rest in the loving presence of 

God. 

Worship has a place in every community gathering and each of us prays at 

least part of the Divine Office daily. 

The Word of God  

 

We draw life and inspiration from the word of God, which is “something 
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aktusa. Sokféle hatása, és bár rejtett, de erőteljes apostoli gyümölcse van a 

Világosság Királyságának építésében. Ezeket megfontolva elkötelezzük 

magunkat, hogy minden nap legalább egy órát imádkozunk58, és próbálunk 

„minden időben a Lélekben imádkozni”59 Aranyszájú Szt. János emlékeztet rá, 

hogy „Minden időben lehetséges buzgón imádkozni, nyilvános vagy egyéni séta 

alatt, a hivatalodban ülve…vétel és eladás alatt..vagy akár főzés alatt.” Így 

cselekedvén „Istennel való élő és tudatos lelki közösséget”60 fogunk élvezni. 

Lelkiségünk számos forrásból táplálkozik, különösen a karizmatikus és pünkösdi 

megújulásból és a kontemplatív misztikus tradícióból. Az alapvető 

inspirációnknak azonban Jézus életét és az újszövetségi Egyházat tartjuk. 

 

Imádat 

 

Ez az isteni szeretetközösségbe történő utazás, a világosság Urával 61 nem 

olyasmi, amibe egyedül lépünk be. A közös dicsőítés, amelyet a korai Egyház 

mintája sugalmaz, liturgikus, karizmatikus és szabad, így nyitottá válik a 

Szentlélek ösztönzéseire. 62 Isten szavába gyökerezve és az által ihletve, a 

Szentlélek kenetére nyitottan, amelybe a nyelveken való imát is beleértjük, arra 

törekszünk, hogy „Lélekben és igazságban”63 imádjunk. Az imádat lényeges 

eleme számunkra az intim isteni közösség, igazság, szépség, öröm és pihenés Isten 

szerető jelenlétében. 

A dicsőítésnek minden közösségi összejövetelkor helye van, valamint 

mindannyian imádkozzuk legalább egy részét a Szent Zsolozsmának, minden 

nap.  

 

Isten szava 

 

Isten szavából merítünk életet és ösztönzést, hiszen „Isten szava eleven, aktív”64 

és megvilágítja a lelket. Törekszünk, hogy Isten szavához hűséggel éljünk, legyen 

az a Szentírás, vagy akár egy megkülönböztetett prófécia65, hisszük, hogy „az 

igazság szabaddá tesz” 66 és segít abban, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk67. Isten 

arra hív, hogy az Ő Szavát tegyük otthonunkká és hagyjuk, hogy az Ő Szava 

bennünk bőségben lakozzék, 68 hiszen „nem csak kenyérrel él az ember, hanem 
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alive and active”64 and gives light to our soul. We seek to live in fidelity to 

God’s word whether in Scripture or through discerned prophecy65 believing 

that the truth will bring us into freedom66 and help conform us to the 

pattern of Christ.67 The Lord invites us to make His word our home and 

allow His word to dwell in us richly68for “Man does not live on bread alone 

but on every word that comes from the mouth of God.”69 We accept that 

“ignorance of scripture is ignorance of Christ”70 and commit ourselves to 

pursue a deeper knowledge and understanding of the mysteries of God 

through His word. We take up the Pauline prayer for a “spirit of wisdom 

and revelation as you come to know him, so that with the eyes of your heart 

enlightened you may know what is the hope to which he has called you, what 

are the riches of his glorious inheritance among the saints, and what is the 

immeasurable greatness of his power for us who believe, according to the 

working of his great power.”71  

We commit ourselves to read God’s word daily. 

 

The Communion of Saints 

 

During his earthly life Jesus had powerful encounters with the angels and 

Saints who both encouraged him and ministered to him.72 The Communion 

of Saints is a powerful reality for us. We receive inspiration, help and 

encouragement from their example, intercession, teaching and friendship. 

Particular place is given to St Therese and St Pio. Together they express, 

along with others, something of the community’s contemplative and 

charismatic vocation. Mary’s presence in the community is gentle and she is 

venerated in a variety of ways.  We also give thanks for God’s angels whose 

presence and help we invoke. 
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minden igével, mely Isten ajkáról származik” 69 Valljuk, hogy „az Írás 

ismeretének hiánya, Krisztus ismeretének hiánya”70és elkötelezzük magunkat 

Isten misztériumainak az Ő Szaván keresztüli mélyebb megismerése és megértése 

mellett. Magunkévá tesszük a páli imát „a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkéért, 

hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, 

milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, 

amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, 

hívőkön. 71 

Elkötelezzük magunkat a Szentírás mindennapos olvasására. 

 

 

 

A szentek közössége 

 

Jézusnak földi élete során erőteljes találkozásai voltak angyalokkal és szentekkel, 

akik mind bátorították őt és szolgáltak neki72. A szentek közössége számunkra 

erőteljes valóság. Példájukból, közbenjárásukból, tanításukból és barátságuk 

által ösztönzést, segítséget és bátorítást nyerünk. Különös helyet foglal el Szent 

Teréz és Szent Pió. Ők ketten együtt, másokkal együtt, kifejeznek valamit a 

közösség kontemplatív és karizmatikus hívásából. A Szűzanya gyengédségével 

jelen van a közösségben, tiszteletét több módon is kifejezzük. Hálát adunk Isten 

angyalainak is, akik jelenlétét és segítségét hívjuk. 
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Mt10.7+8, 

Mtt28.19+20, 

Mk16.20, 
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2.1-5
 

80
Mt4.23, 

Mk1.32-34, 

Jn14.11, 

Acts2.22
 

81
Acts5.12, 

Heb2.3-4
 

82
1Cor12.1, 

12.7-10, 14.1
 

83
Acts4.29+30

 

84
Jn14.12

 

85
1Cor12.7

 

86
1Cor14.12 

CALLED TO WITNESS (Mt 5.14, Mk 16.20, Acts 1.8) 

 

A Prophetic Sign. 

 

The first fruit of this life of divine communion of love with God and each 

other is that we become a prophetic sign of the Kingdom of God73 a living 

icon, a body of light.74 Our vocation is strongly prophetic in nature. We 

seek to be a prophetic sign among the people of God and a sign of 

contradiction and hope to the world.75 People need the word of God 

proclaimed but they must also witness its incarnation in us. In a shattered 

world and a wounded Church people are longing to see that loving 

communion with God and others is really possible. In addition to this 

corporate sign we, as individual members, understand that each of us is 

called to be a credible sign of the presence of Christ to those around us 

through the way we live.76 As tapers ignited from a single flame, we are all 

to shine out with the light of Christ.77  

 

Proclamation of the Gospel 

 

Our experience of God’s love in our prayer, worship and fellowship 

empowers us for mission. We are compelled to descend the mountain and 

communicate His light to others78 through the ministry of the word in the 

power of the Holy Spirit.79 This we do through preaching, teaching, 

training, informal sharing and, we hope, by example. Healings, signs and 

wonders had a vital place in the ministry of Jesus80 and the early Church.81 

So too, in our own proclamation of the gospel the “spiritual gifts”82 and 

signs and wonders,83 play a crucial role. “In all truth I tell you anyone who 

has faith in me will perform the same works as I have been doing, indeed he 

will perform even greater works then these because I am going to my 

Father.”84 These charisms and signs and wonders are manifestations of the 

Holy Spirit85 revealing God’s presence and power and expressing His love. 

Exercised in faith hope and love they build up the Church86 and confirm 

the gospel message “And they went out and proclaimed the Good news 

everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message 
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73 Jn. 13.35.,  

Jn. 17.23 
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75 Jn 17.16.  

Filip. 2.14. 

 

 

76 Mt.5.16. 
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78 Mt.5.16., 

Mk.9.15., 
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2. Pét. 1.19.,  
79Mt.10.7-8., 

Mt.28.19-20., Mk. 

16.20., Lk.4.14.,  

ApCsel.  4.29-30, 

1Kor 2.1-5 

80Mt. 4.23.,  

Mk. 1.32-34.,  

Jn. 14.11., 

ApCsel. 2.22. 

81Apcsel. 5.12., 

Zsid. 2.3-4 
821Kor. 12.1., 

12.7-10, 14.1 

83ApCsel. 4.29-

30.,  
84 Jn. 14.24. 
851Kor. 12.7., 

861Kor. 14.12. 

TANÚSÁGTÉTELRE HÍVA  (Mt.5.14., Mk.16.20, ApCsel. 1.8.) 

 

Prófétai jel 

 

Az Istennel és egymással való isteni szeretetközösség első gyümölcse az, hogy 

Isten Királyságának prófétai jeleivé válunk 73 élő ikonná, a világosság testévé 74. 

Az elhívásunk, természeténél fogva, erősen prófétikus. Törekszünk prófétai jellé 

válni Isten emberei között, az ellentmondás jelévé, és a világ reménységének 

jelévé. 75 Az embereknek szüksége van Isten szavának hirdetésére, és ugyanakkor 

látniuk kell annak életre kelését bennünk. Szétesett világunkban és sebzett 

Egyházunkban az emberek áhítják, hogy lássák, hogy a szeretetközösség Istennel 

és egymással valóban lehetséges. Ezen a testületi jelen kívül, megértjük, hogy 

egyenként is arra vagyunk híva, hogy Krisztus jelenlétének hiteles jelei legyünk 

azáltal, ahogy élünk, azok számára, akik köröttünk élnek. 76 Amint a gyertya 

egyetlen lángról van meggyújtva, úgy mindannyiunk Krisztus világosságát kell 

ragyognia. 77 

 

Az Evangélium hirdetése 

 

Az imában, dicsőítésben és közösségben megélt, Isten szeretetével kapcsolatos 

tapasztalataink, képessé tesznek a misszióra. Le kell szállnunk a hegyről és 

elvinni a világosságot másoknak78 a Szentlélek erejében szolgálva az Igét.79 Ezt 

igehirdetés, tanítás, tréningek, informális megosztás és, reményeink szerint, saját 

példánkon keresztül tesszük. Jézus80 és a korai Egyház81 szolgálata során a 

jeleknek és csodáknak nagy jelentősége volt. Így a saját Igehirdetésünk során is a 

„lelki ajándékok”82, a jelek és csodák83 elengedhetetlen szerepet játszanak. 

„Bizony, bizony, mondom nektek: <<Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket 

viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az 

Atyához megyek>>.”84 Ezek a karizmák, csodák és jelek a Szentlélek 

megnyilvánulásai85, amelyek Isten jelenlétét nyilvánítják ki és kifejezik szeretetét. 

Ezeknek hitben, reményben és szeretetben való gyakorlása építi az Egyházat 86 és 

megerősíti az evangélium üzenetét. „ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az 

evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és 
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Mtt19.21, 

2Cor8.9
 

97
 Lk12.15

 

98
 Jn17.16

 

 

 

by the signs that accompanied it.”87 "We cannot but desire that these 

gifts come and may God grant it with abundance. Besides grace let 

God's church be able to obtain and possess the charisms....God grant 

that the Lord will still increase this rain of charisms to make the 

church fruitful, beautiful, marvellous, and capable of inspiring respect, 

even the attention and amazement of the profane world"87a   

We seek to make our own the prayer of the New Testament Church 

“enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch 

out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders 

through the name of your holy servant Jesus.”88  

In our proclamation of the word of God we seek to inspire, encourage 

and empower others to live a deep life of intimate communion with the 

Lord and to realise their full baptismal inheritance and true Christian 

vocation through life in the Spirit. For this reason we promote the 

“Baptism in the Holy Spirit,”89 radical discipleship90 and ministry in 

the power of the Holy Spirit91 as normal aspects of the Christian life. 

While our ministry is not exclusively to Catholics, building up the 

Catholic Church has a central place in our mission. 

We have all been given gifts to be used in the service of our common 

life and mission. “Each of you has received a special gift, so, like good 

stewards responsible for these varied gifts of God, put it at the service 

of others.”92 Every member accepts the call to proclaim the gospel93 

and exercise the spiritual gifts94 for the sake of the Kingdom. 

We are not ashamed of the glory of being His disciples, on the contrary 

we rejoice to be His witnesses.95  

 

 Simplicity of Life 

 

Inspired by the example of Jesus and the New Testament Church we 

embrace a simple lifestyle for the sake of the Kingdom,96 so that 

endeavouring to be free from attachment to material things our hearts 

may more deeply welcome God and be free to love.97 We desire to 

challenge the materialistic values of society and live a more just lifestyle 

through radical material and financial sharing. 98  
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921.Pét. 4.10., 

LG.12, 

AA.3 

931Pét. 3.15., 
941Kor. 12.7-10.,  
95Mt. 8.38.,  

Róm. 1.16., 

2. Tim. 1.8.,  
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KKK 905-ben, 

AG11Idézve a 

KKK 2472-ben. 

 
96Mt. 19.21., 

2. Kor. 8.9.,  

97 Lk. 12.15.,  
98 Jn. 17.16.,  

igazolta.”87 „Nem tudunk mást tenni, csak vágyakozni, hogy ezen ajándékok 

jöjjenek, hogy Isten bőkezűen ajándékozza azokat. A kegyelem mellett Isten 

Egyháza tegyen szert és birtokolja a karizmákat….. Adja meg Isten, hogy az Úr 

tovább növelje a karizmák ezen özönét, hogy az Egyház gyümölcsözővé, 

gyönyörűvé, csodálatossá váljon és nem csak tiszteletet vívjon ki magának, de 

hívja fel magára a profán világ ámulatát és figyelmét” 87a 

Törekszünk arra, hogy magunkévá tegyük az Újszövetségi Egyház imáját: „add 

meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. Nyújtsd ki kezedet, 

hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád, 

Jézus nevében."88 

Igehirdetésünk során arra törekszünk, hogy az embereket inspiráljuk, 

bátorítsuk, képessé tegyük arra, hogy Istennel mély, intim közösségben éljenek, 

és ismerjék fel keresztény örökségüket és az igazi keresztény meghívást, a 

Szentlélekben való élet által. Ezért támogatjuk a „Lélekben való 

megkeresztelkedést”89, a radikális tanítványságot90, a Szentlélek erejében történő 

szolgálatot,91 mint a keresztény élet normális velejáróit. Bár szolgálatunk nem 

csak a katolikusok felé irányul, a katolikus Egyháznak központi szerepe van a 

missziónkban. 

Mindannyiunknak vannak ajándékaik, amely a mindennapi élet és misszió 

szolgálatára adattak. „Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, 

legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó 

letéteményesei legyetek.”92 Minden tag elfogadja az Igehirdetésre való elhívást93 

és a lelki ajándékok gyakorlását94 Isten országáért. Nem szégyelljük a 

tanítványság dicsőségét, ellenkezőleg örvendezünk, hogy tanúi lehetünk a mi 

Urunknak. 95 

 

Egyszerű élet 

 

Jézus és az Ősegyház mintája által inspirálva, egyszerű életstílusra törekszünk, 

Isten országa javára96, azaz próbálunk szabadok lenni az anyagi javaktól, hogy 

ezáltal Isten a szívünkbe mélyebben beléphessen, és szabadabbak legyünk 

szeretni97.Törekszünk ellenszegülni a társadalom materiális szemléletű 

értékeinek és igazságosabb életet élni radikális materiális és anyagi osztozás által. 
98 
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Our spirituality of divine communion inspires us to “remember the 

poor.”99 We accept that all humanity is a “beggar before God.”100 We 

acknowledge our communion with the poor by striving to embrace a 

simple lifestyle, by sharing, almsgiving, fasting, solidarity and a variety 

of ministries and hidden acts of service. The good news must be made 

available to the poor and for this reason our events are organised on a 

donation basis so that all may attend, whatever their financial 

circumstances. 

 

In Conclusion 

 

All of this is impossible for us in our own strength,101 whom though 

chosen by God to be His saints102 are frail and inconstant. Even so, 

putting our faith and hope in our loving God and his word,103 urged on 

by the Church and the Saints and in the power of the Holy Spirit,104 we 

believe He “can accomplish abundantly far more than all we can ask or 

imagine, to him be glory in the Church and in Christ Jesus to all 

generations forever. Amen.”105  

I. DAMIAN.   17TH OCTOBER 2003. THE FEAST OF ST IGNATIUS OF 
ANTIOCH. 

*Note: by “charismatic” I mean especially, though not exclusively, those 

charisms referred to by St Paul as ‘spiritual gifts’ in 1 Corinthians  

Ch12,7-10. 

LG-Lumen Gentium.Dogmatic Constitution on the Church. 

Vat II 

AA-Apostolicam Actuositatem. Decree on the Apostolate of 

Lay People. Vat II 

AG-Ad Gentes. Decree on the Church’s Missionary Activity. Vat II 
 
(Copyright Damian Stayne and the Cor et Lumen Christi Community 2003) 
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Az isteni közösségi dimenziója lelkiségünknek, inspirál minket a „hogy gondunk 

legyen a szegényekre.”99 Elfogadjuk, hogy „Isten előtt mindannyian koldusok 

vagyunk.” 100  Tudatosítjuk a szegényekkel való közösséget azáltal, hogy egyszerű 

életmódra törekszünk, valamint a megosztás által, az alamizsnálkodás által, a 

böjtölés által, szolidaritás által, és különféle szolgálatok és rejtett cselekedetek 

által. A jó hírt a szegények számára is elérhetővé kell tenni, ezért alkalmaink 

adománygyűjtésen alapulnak, így mindenki részt vehet rajtuk, legyenek 

bármilyenek az anyagi körülményei.  

 

Összefoglalva: 

 

Mindez számunkra lehetetlen saját erőből 101, akik, bár Isten kiválasztott minket, 

hogy szentek legyenek102, törékenyek és állhatatlanok vagyunk. Ezzel együtt, 

hitünket és reményünket szerető Istenünkbe és az ő igéjébe vetve103az Egyház és 

a szentek által ösztönözve, és a Szentlélek erejében 104 hisszük, hogy megcselekszi 

ezt Ő, „aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi 

kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban 

minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen.” 105 

 

DAMIAN, 2003. OKTÓBER 17. ANTIOCHIAI SZT. IGNÁC ÜNNEPÉN 

 

*Megjegyzés: 

A „karizmatikus” jelző alatt, bár nem kizárólagosan, de elsősorban azt értem, 

amit Szt. Pál lelki ajándékoknak említ az 1. Kor. 12. 7-10-ben 

LG: A II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM kezdetű dogmatikus konstitúciója 

az Egyházról 

AA: A II. Vatikáni Zsinat APOSTOLICAM ACTUOSITATEM kezdetű 

dekrétuma a világi hívek apostolkodásáról 

AG: A II. Vatikáni Zsinat AD GENTES kezdetű dekrétuma az Egyház missziós 

tevékenységéről 

(Copyright Damian Stayne és a Cor et Lumen Christi Közösség 2003) 
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MISSION FELLOWSHIP DIRECTIVES (COVENANT)  
  
Introduction 
As members of the Cor et Lumen Christi Family the Mission Fellowship work closely with the Cor 
et Lumen Christi Community for the renewal of the Church, the extension of the Kingdom and the 
glory of God. 
Seeking to abandon worldliness and make a deeper consecration to God, we embrace the vision, 
inspiration and values of Cor et Lumen Christi enshrined in the Charter as a radical way of living out 
our Catholic Christian vocation. 
This commitment is made for one year and can be renewed each year. 
  
We make a special commitment in the following areas: 
  
CALLED TO COMMUNION 
We seek to live in a spirit of loving communion with the members of Cor et Lumen Christi.  
This is expressed through our prayer and joint service under the community's leadership, but also 
through gatherings in the year for fellowship and formation.  
Our experience of the Baptism in the Holy Spirit is an important grace for our communion and 
mission. 
We submit to the magisterium of the Church. 
  
CALLED TO PRAYER 
God invites us into deep loving communion with Him. In response to His call we commit ourselves 
to pray at least half an hour each day in one session.  
We also aspire to continuous prayer, praying as we can throughout the day. 
We strive to participate in daily Eucharist as often as we can. If this is not possible we pray part of 
the Liturgy of the Hours so as to unite ourselves with the prayer of the Universal Church. 
We aim to participate in the sacrament of reconciliation once a month. 
We also look for opportunities for Adoration of the Blessed Sacrament. 
We pray regularly for the members and mission of Cor et Lumen Christi. 
We attend a Charismatic prayer meeting each week. 
  
CALLED TO WITNESS 
We serve on at least three of the conferences or outreaches of Cor et Lumen Christi each year or in 
some other ways agreed with the Community Council. 
As well as our work with Cor et Lumen Christi, each of us seeks to build up the Church and spread 
the Kingdom in our own situations through integrity of life, the sharing of our faith and a variety of 
apostolic works.  
We commit ourselves to use our gifts both natural and spiritual with generosity in a spirit of faith, 
love and humility seeking to live in holiness of life and glorify God. 
We commit ourselves to a radical purity in our relationships and in the way we engage with 
television and movies, internet, music and the media in general. 
We embrace a sharing lifestyle striving to be good stewards of the material and financial resources 
the Lord has given us in His providence. 
We give financially to the poor, the Church and Cor et Lumen Christi on a regular basis. 
We renounce materialism and aspire to a more simple lifestyle. 
We wear something as a sign to others of our Christian faith 
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MISSION FELLOWSHIP (Missziós társulás) DIREKTÍVÁK (SZÖVETSÉG) 
 
Bevezetés 
Mint a Cor et Lumen Christi családhoz tartozó tagok, a Mission Fellowship tagjai szorosan együtt 
működnek a Cor et Lumen Christi Közösséggel, az Egyház megújulásáért, a Királyság terjedéséért és 
az Isten dicsőségéért. 
Keresve a lehetőséget a világiasság feladására, és az Istennek történő mélyebb odaszánásra, 
magunkénak valljuk a Cor et Lumen Christi vízióját és inspirációját, amely a Charterben van 
megfogalmazva, mint katolikus keresztény hivatásunk radikális megélését.  
Ez az elköteleződés egy évre szól, és minden évben megújítható. 
Elköteleződésünk speciálisan az alábbi területekre szól: 
 
KÖZÖSSÉGRE HÍVA 
Keressük a módját a Cor et Lumen Christi közösség tagjaival szeretetközösségben való élésre. 
Ez egyrészt imádságaink és a közösség szolgálataihoz a közösség vezetőinek felügyelete alatt történő 
csatlakozás által, másrészt a MF tagok részére szóló éves képzési napon történő részvétel által jut 
kifejezésre. 
A Szentlélekben való keresztség tapasztalata fontos kegyelem a közösségünk és küldetésünk 
számára. 
Alávetjük magunkat az Egyház Tanítóhivatalának. 
 

IMÁRA HÍVA 
 

Isten mély szerető közösségre hív Önmagával. Válaszként erre a hívásra elkötelezzük magunkat 
legalább napi fél óra, egyben végzett imára. 
Törekszünk ugyanakkor a folyamatos imádságra, az egész nap során, amennyire lehetséges. 
Törekszünk a Szentmisén való napi részvételre, amilyen gyakran csak lehetséges. Ha ez nem 
lehetséges, elimádkozzunk a Zsolozsma egy imaóráját, hogy így egyesüljünk az Egyetemes Egyház 
imájával. 
Havonta legalább egyszer törekszünk a kiengesztelődés szentségéhez járulni. 
Keressük a lehetőséget Szentségimádásra. 
Rendszeresen imádkozunk a Cor et Lumen Christi tagjaiért és küldetéséért. 
Minden héten részt veszünk karizmatikus ima-összejövetelen. 
 

TANÚSÁGRA HÍVA 
 
Évente legalább három alkalommal szolgálunk a Cor et Lumen Christ rendezvényein vagy 
konferenciáin, vagy más módon csatlakozunk a szolgálathoz, ahogy a Tanács azt jóváhagyja. 
A Cor et Lumen Christi-vel együtt munkálkodva, valamint a saját egyéni életünkben keressük az 
Egyház építésének, és a Királyság terjesztésének a lehetőségét, a feddhetetlen életmód, hitünk 
megosztása, és az apostolkodás változatos lehetőségei által. 
Elkötelezzük magunkat természetes és lelki ajándékaink hitben, szeretetben és alázatban történő 
nagylelkű használatára, törekedvén az életszentségre és Isten dicsőségére. 
Elkötelezzünk magunkat a radikális tisztaság mellett a kapcsolatainkban, a televízió és mozi, internet 
és zene, valamint a media általános használási szokásainkban. 
Magunkévá tesszük a osztozó életstílust, küzdvén, hogy jó gazdái legyünk a ránk bízott anyagi 
javaknak, melyeket Isten Gondviselése jutatott nekünk. 
Rendszeresen támogatjuk anyagilag a szegényeket, az Egyházat és a Cor et Lumen Christit. 
Ellene mondunk az anyagiasságnak és egyszerűbb életmódra törekszünk. 
Viselünk valamit, mint keresztény hitünknek mások számára is látható jelét. 


